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Aarhus Kommunes Lokalbiblioteker:  

Projekt Ud af Vagten/MoBiblioteket.  

Opsamling. Telefoninterviews og perspektiver.  

November / Hanne Marie Knudsen.  

 

Hvad kan vi lære af projektet ”Ud af vagten”? Og er det ikke bare bogbussen om igen? 

Nej, det her er meget mere! Vi kan meget mere – vi er mere et slags ”medborgercenter 
på hjul!” (Citat Projektdeltager)  

 

Opsamling fra Midtvejsevalueringen. Juni 2017: 

 Nye roller – at vi kommer ud af comfortzonen en gang i mellem.  
 Nye kompetencer – Lært at tage kontakter og at vedligeholde kontakter – at gå lidt mere 

til folk! – Men også kursus i grafisk facilitering. 
 Synlighed – cyklerne og TUC- er super fint blikfang: ”-det fungerer hele vildt godt!” 
 Dialog med nye målgrupper: At afdække et lokalområde/at tage nye kontakter, som no-

get helt naturligt.  
 Timing: At tiden har været med projektet/en parathed til at gå udenfor husene og prøve 

nye opsøgende metoder 
 Engagement – og vi har fået ekstra mod i arbejdet. 

 

Som optakt til Evalueringskonferencen d. 31. oktober 2017 på Dome of Visions har eva-
luator gennemført en internviewrunde med en projektdeltager, en teamleder samt pro-
jektejeren/leder. Bidragene indgik i evaluators opsamling på konferencen. 

I det følgende gives en skriftlig opsamling fra nedslag i interviewrunden: 

 Har det gjort en forskel for den måde, der arbejdes på? 

JA – udtaler de interviewede samstemmende: Alle er blevet bevidste om, at der er flere mulig-
heder end blot at lave bibliotek derhjemme.  

Det har styrket relationerne internt i organisationen: Vi er blevet rystet sammen på den positive 
måde, og vi er blevet mere opmærksomme på, at biblioteket ikke behøver at være på bibliote-
ket.  
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 Hvad tilfører det arbejdet at arbejde med Design Tænkning? 

Blandt de interviewede er der enighed om, at metoden er en ”bevidsthedsting”. Det der med 
brugerfokus. At inddrage dem – hele tiden – det er ikke noget, vi stiller spørgsmålstegn ved 
længere. Tidligere gjorde vi det, vi troede, brugerne havde brug for. Nu er den konstante fokus 
på brugerne blevet meget mere tydelig.  

En projektdeltager udtrykker det således: 

- Jeg er vild med det. Det er en mulighed for at afprøve en masse ting. At komme hurtigt i 
gang og gribe ideen, når den er der, og når vi har tiden til det. OG det behøver ikke at 
være et færdigt produkt først, før man går ud med budskabet.  

Og projektejeren mener, at AAkb skal blive ved med at arbejde med Design Thinking metoden, 
som især kan bruges, når det gælder åbne processer og opgaver med tilvalg. Til gengæld er 
det hendes vurdering, at metoden ikke vil være så egnet til fravalgsprocesser, som fx spare-
runder.  

 

 Hvilken værdi giver det at flytte biblioteket ud af biblioteket? 

Det giver stor værdi. Biblioteket når længere ud og viser, at biblioteket kan mange forskellige 
ting – og at biblioteket er åbent for at inddrage borgerne. 

- ”Det understøtter vores strategiske retninger: At møde partnerne og borgerne dér, hvor 
de er!” (Citat Projektejer) 

Det giver langt større synlighed og de fysiske redskaber i form af TUC bilen og de ombyggede 
cykler er meget tydelige i byrummet som blikfang. I dag skal man råbe højt for at blive set –  

- ”Det rusker op i vores roller, så vi ikke gror fast i bibliotekarrollen, og vi får rykket ved 
vores egne kompetencer!” (Citat Projektdeltager) 

For 25 år siden prøvede man noget tilsvarende i Aarhus Kommunes Biblioteker med fagfor-
eningsbiblioteker ude på virksomhederne, men den gang var udstyret ikke så tydeligt (kun al-
mindelige cykler og en rejsekuffert) og ”kampen” indadtil i bibliotekerne om at overbevise kolle-
ger om nødvendigheden af det udadvendte arbejde var hårdere end i dag. 

- ” - Timingen er også en anden end for 25 år siden. I dag er der politiske krav om at gøre 
mere sammen med borgerne, og der er andre typer medarbejdere på bibliotekerne i dag 
med alle mulige fagligheder!” (Citat Teamleder) 
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 Har MoBiblioteket bragt biblioteket tættere på lokalsamfundet? 

Alle interviewede er helt enige om, at projektet har givet øget kendskab til lokalsamfundene. 
Det er mange gode eksempler på dette: Kridthøj Torv i Højbjerg med Brugsen som indfaldsvin-
kel og kolonihaverne v. Haveforeningen har således kvitteret med åbne invitationer til bibliote-
ket om at komme igen. Også i Lystrup området har der været meget positiv respons.  

Og det er lykkedes at få kontakter og ”holdepladser”, hvor man ikke plejer at være.  

Men der er også områder, som har været svære at komme igennem til: Risskov området fx. 
Dette kan måske skyldes, at der her ikke er store traditioner for at bakke op om tværgående, 
åbne aktiviteter, der kan skabe sammenhængskraft i et område – som fx i Lystrupområdet.  

Til gengæld er det lykkedes i Risskovområdet at få udvikle et meget positivt samarbejde med 
Børglum Kollegiet i form af et fast udlåns- og udstillingssted.  

 

 Hvilke erfaringer har du gjort i forhold til samarbejdspartnerne? 
 

At lære at tage kontakterne, og at gå mere TIL folk, fremfor at de kontakter os i bibliotekerne.  

- ” Vi tænker lidt mere ud af boksen nu. Vi tør tage flere chancer”! (Citat Projektdeltager) 

At kny på, selv om man får et nej. For hvad sker der ved at spørge? Det er slet ikke farligt 

Der kan fx være usikkerhed, når man arbejder med frivillige. Dukker de op? Eller har de fået 
andre interessante ting i kalenderen. Det er nødvendigt med is i maven.  

- ” At det er svært at opbygge nye samarbejder. Det kræver energi, og at man er sindsygt 
vedholdende, og det tager tid…!” (Citat Teamleder) 

 

 Hvordan kan Mobiblioteket bidrage/berige det fremtidige arbejde i Medborgercen-
trene? 
 

Projektet har medført nye kompetencer til organisationen også i forhold til medarbejdernes rol-
ler og funktioner: De skal UD og opsøge kontakter – og der kan brygges videre på disse kon-
takter.  

Det er også fortællingen om, at det ikke er svært – men man skal turde det… 

- ” vi er ikke så forsigtige, som vi tidligere har været!” (Citat. Projektdeltager) 
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- ”Det at være på arbejde er også at gå UD – også fx om lørdagen. Det har løsnet op for 
forståelsen af ”at være på vagt”!” (Citat. Teamleder) 

Iflg. Lederen af lokalbibliotekerne i Aarhus, er projektet netop en måde af udfolde Biblioteks- 
og Borgerservice politikken på. Det er nu en ledelsesopgave at koble politikkens visioner med 
Medborgercentertankerne: Vi skal tættere på borgerne og længere ud – i et samarbejde med 
borgerne.  

 

 Hvad har været sværest? 

At få meningen frem med projektets ideer – også internt i organisationen 

At få tid til det – alt det logistiske i vagtfordelingerne i ”tyndt” bemandede lokalbiblioteker 

At acceptere, at det har været et projekt, som ikke har gået fra A til B – men som har haft 
mange ”sløjfer” 

At holde gejsten i arbejdet – trods sygdom og orlov m.m. 

- ” - At tage kontakterne og gentænke vores roller!”  (Citat. Projektdeltager) 

 

 Hvad har givet størst værdi? 

De interviewede er enige om, at SYNLIGHEDEN har været den største berigelse for bibliote-
ket. 

Det at finde nye samarbejdspartnere, fx Pride Paraden og Smag på Aarhus, i de bynære 
events.  

Og så har man nu nogle konkrete værktøjer (de synlige køretøjer) at profilere sig på fremadret-
tet. Det er alt sammen med til at pille ved det stereotype billede af, hvad biblioteker kan.  

Fra en ledervinkel har projektet været et konkret eksempel på, hvordan man skaber udvikling i 
bibliotekerne, og hvad man skal være opmærksom på. 

Fra en mellemledervinkel har projektet også været en øvelse i - rent ledelsesmæssigt – hvor-
dan, man skaber opbakning lokalt til et projekt. Og fra en projektdeltagers vinkel har det været 
en mulighed for at prøve noget af, og at blive udfordret og at møde kolleger fra de andre lokal-
biblioteker – at møde hinanden på tværs gennem projektet.  
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 Om kommunikation og historiefortællinger omkring projektet – hvad har virket? 

 

Projektet har udviklet sin egen FaceBookgruppe, som har fået mange medlemmer og følgere.  

Det har vist sig undervejs, at FB er meget uformel, og selvfølgelig også noget, som deltagerne 
bruger i deres fritid. Så der har været intern drøftelse af, hvorvidt man skulle svare/forholde sig 
til projektet i sin ”FB fritid”. Det har fungeret og været til sjov og inspiration. Til gengæld har det 
også vist sig, at FB gruppen og formidlingen på Facebook har sine begrænsninger:  

For mange involverede gør kommunikationen i en Facebookgruppe vanskeligere. Det har bety-
det, at aftaler om faste mødedatoer og tidspunkter nu formidles via almindelige mails. Men må-
ske mistes så også noget spontanitet og dynamik fra FBformidlingen? 

En projektdeltager vurderer, at man kunne med fordel have benyttet sig yderligere af fysisk PR 
som plakater og bogmærker m.m. Og måske også formidlet projektet internt i husene til bru-
gerne. Så der ikke kun var fokus på ikke-brugerne.  

En teamleder har brugt megen tid på at informere internt om projektet og sørge for den interne 
opbakning til projektet. Fx også drøftet på MUS samtaler hvordan man kommer med i projek-
tet.  

En leder har oplevet stor opmærksomhed på projektet – både fra borgere, kolleger og fra ledel-
sen. Men også fra det politiske niveau, fra Rådmanden, har der været interesse for arbejdet. 
Alt sammen som led i at få yderlige indspark til strategierne om Medborgercentre i Aarhus 
Kommune.  

 

 Hvad virker godt, når man skal formidle internt i organisationen? 

 

Eks. fast punkt på husmøderne – bare i 5 min., så kollegerne bliver mindet om projektet lø-
bende. Eller i form af fx. en fysisk opslagstavle, hvor planer og oversigter og illustrationer hæn-
ges op. 

En vigtig læring af projektet har været:  

 at indføre faste tidspunkter / dage for aktiviteter i projektets regi.  Så ved alle kolleger i 
lokalbibliotekerne samt i projektgruppen hvornår, der er projektaktiviteter. Og skema-
læggerne er involveret i det og kan tage højde for de udadvendte vagter.  
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 Tanker omkring den fortsat drift?  

Alle interviewede er overbeviste om, at projektet nu bliver en naturlig del af driften: At pakke 
cyklen efter behov og at lave lokale aftaler med nye eller kendte samarbejdspartnere. Nu er 
der gode erfaringer og et godt afsæt for at gøre det.  

” - alle ved, hvad vi snakker om nu, og cyklen bliver jo ved med at være til rådighed!” (Citat 
Teamleder) 

” – og så vil vi benytte Design Tænkningen som en metode til fortsat udvikling. Fx at man ind-
drager borgerne også i den fysiske indretning i Aaby. Det er et helt grundlæggende element i 
arbejdet!” (Citat Leder)  

 Kan vi sige, at projektet har tilført os noget kulturel værdi? 

Kan vi måle projektets kulturelle værdi? Traditionelt kan man jo måle antallet af hoveder, som 
projektet har været i kontakt med – og så har det været en succes! MEN det kan være vanske-
ligt at måle de bløde værdier, som alle jo grundlæggende er enige om giver sammenhængs-
kraft i et lokalsamfund. 

Evaluator har fulgt et engelsk forskningsprojekt, The Cultural Value Project - hvor man under-
søger værdien af kultur og kunst for både individuelle og for samfundet. Altså man forsøger at 
sætte ord på nogle af de værdifulde elementer, der kan opleves i forskellige kulturelle projekter 
og indsatser. 

Så med inspiration fra det engelske forskningsprojekt, har Knudsen Syd oplistet nogle mulige 
effekter, som vi kan udlede af udviklingsforløbet i Ud af Vagten:   

Effektmål:  

 Øget kulturelt engagement – ikke bare internt i bibliotekerne – men også hos de borgere 
og sammenslutninger/foreninger/virksomheder, som der samarbejdes med 

 Øget lokalt medborgerskab og samfundsdeltagelse 
 Styrket lokal identitet og oplevelseskvalitet 
 Styrket selvrefleksion og selvforståelse? 
 Flere kreative kompetencer sat i spil? 
 Øget livskvalitet og sundhed?  Og med et blink i øjet, kan vi svare: Ja, i hvert fald for de 

involverede biblioteksmedarbejdere, der må tage cyklen i al slags vejr…og ikke lade sig 
gå på af det -  og som også fortæller, at det er nu sjovest, når det er godt vejr – og at 
det ikke er opad bakke hele tiden… 

Alt sammen store ord og betydninger – men Lokalbibliotekerne i Aarhus er på vej! Arbejdet 
fortsætter.  

v. Hanne Marie Knudsen. Konsulentfirmaet Knudsen Syd. November 2017.  


