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Afsluttende rapport – Sherpa-Projektet 
 
Projekttitel: Sherpa-Projektet 
(Støtte fra Udviklingsmidler til nationale biblioteksopgaver; dkk 300.000) 
 
Projektnummer: CBV 2015-0004 
 
Projektejer: Formelt Odense Bibliotekerne, men reelt har Roskilde Bibliotekerne og Odense Bibliotekerne 
været ligeværdige samarbejdspartnere i projektet – og har ressourcemæssigt bidraget ligeligt i projektet. 
 
Projektledere: Steffen Nissen, Odense Bibliotekerne og Christine Bruun, Roskilde Bibliotekerne. 
Projektdeltagere: Martin Zandi og Anne Iversen, Roskilde Bibliotekerne. Charlotte Dale og Anne-Mette 
Kjærbye Jakobsen, Odense Bibliotekerne. 
 
Projektperiode: (1. marts 2016 – 28. februar 2018).  
 
Baggrund for ansøgningen om projekt Sherpa: 
Tilbagemeldingerne fra to fælles temadage ”Fundraising og biblioteksudvikling – europæiske perspektiver” 
afholdt 11. og 12. november 2014 af Roskilde Bibliotekerne, Odense Bibliotekerne og Kulturstyrelsen i 
henholdsvis Vejle og København viste, at der var et udtalt ønske og behov for fælles viden, sparring, support til 
udviklingen af internationalt arbejde blandt folkebibliotekerne.  
 
Supplerende gennemførte Roskilde Bibliotekerne og Odense Bibliotekerne i august 2015 en 
spørgeskemaundersøgelse (Bilag: Spørgeskemaundersøgelse) blandt folkebibliotekerne om EU-puljer, Nordiske 
puljer og internationalt samarbejde. Denne undersøgelse, hvor 67% af landets kommunale 
folkebiblioteksvæsner svarede, bekræfter behovet for sparring og support til international udvikling: 
 

• Kendskabet til EU-puljer og Nordiske puljer er lille / meget lille (75%)  
• Kun 16% af bibliotekerne har søgt EU-puljer / nordiske puljer 
• Manglende kendskab, manglende ressourcer og forventningen om tunge ansøgningsprocesser er blandt 

årsagerne til manglende ansøgninger 
• 84% af de adspurgte ville dog kunne overveje ansøgning, hvis det gav mening 
• Sparring i ansøgningsprocessen og generel information er nogle af de hovedområder, bibliotekerne 

efterspørger i forhold til at gå i gang med en ansøgning 
 
Det kunne konkluderes, at i modsætning til andre typer af kulturinstitutioner – f.eks museer – er 
folkebibliotekssektoren som helhed meget lidt aktiv i forhold til at gøre brug af EU-funding / nordisk funding. 
Dette uagtet, at det er strategisk vigtigt. 
 
Med denne baggrund valgte Roskilde Bibliotekerne og Odense Bibliotekerne at ansøge om Sherpa-projektet i 
efteråret 2015. Projektet kaldte vi ”Sherpa-projektet”, da vi med projektet som ”sherpaer” ville understøtte og 
hjælpe folkebibliotekssektoren mod nye højder internationalt. 
 
Formål: Sherpa-projektet har som konkret formål haft at styrke folkebibliotekernes internationale engagement 
og skabe en international projektprofil i folkebibliotekssektoren for derved at: 
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• Skabe øget viden og fokus på internationalt kulturelt samarbejde  
• Skabe øget evne til at finde nye veje og inspiration til biblioteksudvikling – og derigennem skabe 

merværdi på en ny måde 
• Medvirke til at tilføre og sikre en finansiering af dette engagement ud over den nationale finansiering 
• Bidrage til styrkelse af udviklingspotentialet i folkebibliotekssektoren, så denne bliver mere robust i 

forhold til at løse fremtidens udfordringer 
• Fremme folkebibliotekers viden og erfaring på området – herunder på evnen til at etablere 

internationale partnerskaber 
 
Det har således været et centralt mål med projektet at dagsordenssætte, fremme og understøtte øget viden og 
brug af nordiske og europæiske støtteordninger i folkebibliotekssektoren - gennem videndeling og 
erfaringsudveksling samt konkret sparring, vejledning, support og henvisning til information omkring 
støtteordningerne og gennemførelse af projektansøgninger. 
 
Dette formål er i projektet søgt løst ved hjælp af forskellige redskaber og aktiviteter, som har ændret sig i løbet 
af projektet, hvor der groft sagt har været et setup i det første år – og et andet i det sidste år – efter at en 
ændring i projektfokus blev godkendt primo 2017 (se yderligere og udførlig beskrivelse nedenfor).  
 
Målgruppe: På grund af projektets karakter har målgruppen været alle kommunale folkebiblioteksvæsener – 
samt naturligvis Slots- og Kulturstyrelsen. Sherpa-projektet er visuelt forsøgt præsenteret i (bilag 
procesdiagram), hvoraf interessenterne i projektet fremgår. Heraf ses også at borgerne indirekte (men 
naturligvis) er en målgruppe for projektet. 
 
Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført: 
I projektets 1. år var hovedaktiviteterne følgende: 

1) Rådgivning og information og om puljer til folkebibliotekssektoren 
2) Kommunikation i form af udvikling og drift af en gruppe for projektet på centralbibliotek.dk samt 

udgivelse af halvårlige nyhedsbreve. https://centralbibliotek.dk/groups/projekt-sherpa. 
3) Gennemførelse af en temadag / temaworkshop en gang om året. 

Efter det første år måtte vi i projektet konstatere, at: 
• Der var ingen efterspørgsel efter den rådgivning, der blev udbudt i projektet – selv om denne funktion 

var solidt markedsført blandt andet med den folder der er vedhæftet (Bilag Sherpa 
præsentationsfolder). 

• Vi havde med succes udgivet nyhedsbreve og driftet en gruppe på centralbibliotek.dk 
• Vi gennemførte en temadag på Kulturøen i Middelfart med et stærkt program (se bilag: Temadag 

visioner og veje) men med et mere begrænset antal deltagere, end det havde været tilfældet i 2014, 
hvor der som ovenfor beskrevet blev gennemført to temadage i Vejle og København – på trods af en 
national markedsføringsindsats. 

I lyset af disse resultater ansøgte vi Slots- og Kulturstyrelsen om at ændre fokus i projektet (se bilag: Ændring i 
fokus for Sherpa-projektet). Vi fik dette forslag godkendt. 
I projektets 2. år har hovedaktiviteterne derfor været følgende: 

1) Rådgivning og information og om puljer til folkebibliotekssektoren (forsat på trods af ringe 
efterspørgsel) 

2) Kommunikation primært i form af udvikling og drift af gruppe for projektet på centralbibliotek.dk samt 
udgivelse af halvårlige nyhedsbreve (der blev udgivet fire nyhedsbreve i projektet i alt. Disse ligger 
tilgængelige på centralbibliotek.dk. Der har supplerende været afholdt oplæg på DB’s årsmøde og 
enkelte centralbiblioteksårsmøder med præsentation af projektet (Roskilde, Odense og Herning). 

https://centralbibliotek.dk/groups/projekt-sherpa
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3) Udgivelse af en grønbog med anbefalinger, eksempelsamling samt kvalitativ analyse og afdækning af 
mulighederne / potentialet fremadrettet. Grønbogen er udgivet i en hardcopy version og et udvidet 
netversion (bilag: Sherpa Grønbog Webversion). 

 
Involverede deltagere:  
Da rådgivningsdelen ikke har været nogen succes har der ikke været noget involverede partnere der.  
I forhold til kommunikationsdelen har det primært været projektdeltagerne fra Odense og Roskilde, der har 
været aktive, men en lang række andre bidragydere har bidraget med information og eksempler til de fire 
nyhedsbreve, der er udgivet i projektet, og som har haft hvert sit tema (alle fire nyhedsbreve kan tilgås fra 
Centralbibliotek.dk). 
I forhold til temadag i Middelfart (se Bilag: Temadag visioner og veje) og var der cirka 30 deltagere og 
oplægsholdere, med repræsentation fra både Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening og en 
række folkebiblioteker. 
I forhold til grønbog har der været en lang række bidragydere, som fremgår med navns nævnelse i starten af 
grønbogen. Ud over en lang række aktører fra folkebiblioteksverdenen har lektor Hans Elbeshausen fra 
Institut for Informationsstudier ved Københavns Universitet bidraget med udarbejdelse af fortællinger, 
analyser og anbefalinger til grønbogen og projektet. 
 
Særligt om metodegrundlag anvendt i projektet:  
Bortset fra i forhold til etableringen af grønbogen har aktiviteterne i grønbogen ikke været omfattet af 
anvendelsen af særlige metoder. I forhold til de fortællinger og anbefalinger, der er blevet udformet i 
forbindelse med etablering af grønbogen har lektor Hans Elbeshausen fra Københavns Universitet i et særligt 
afsnit i grønbogen ”metodiske overvejelser” redegjort for sit valg af metodegrundlag, hvor vi i projektet netop 
har valgt at samarbejde med Hans Elbeshausen for at sikre et metodevalg af høj kvalitet og en så høj grad af 
objektivitet i projektet i forhold til de opstillede anbefalinger. Det anvendte metodegrundlag i forbindelse 
med etablering af grønbogens anbefalinger i derfor sket efter anbefaling af lektor Hans Elbeshausen. 
 
Samlet vurdering af projektets succes:  
I forhold til Sherpa-projektets oprindelige konkrete formål, som er beskrevet ovenfor, og som ”var at styrke 
folkebibliotekernes internationale engagement og skabe en international projektprofil i 
folkebibliotekssektoren” kan man umiddelbart sige, at projektet har været en begrænset succes; det er nok 
ikke i projektets levetid direkte lykkedes at skabe en ny og mere slagkraftig dagsorden for internationalisering 
og anvendelse af international funding i folkebibliotekssektoren. Skal der her gives et bud på årsagerne til 
dette, må svarene nok findes i projektets udarbejdede grønbog, f.eks.: 
 

• Vanskeligheder ved at skabe positiv opmærksomhed og imødekommende holdninger hos 
beslutningstagere i bibliotekssektoren pga ricisi og ressourceforbrug 

• En generel opfattelse af et besværligt bureaukrati ved deltagelse i EU-projekter 
• Manglende oversigtsviden om internationale aktiviteter og strategiske veje på området 
• Begrænset videnudveksling og kendskab til best practices i forhold til internationale samarbejder bredt 

i branchen. 
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Imidlertid er det vores (projektets) opfattelse, at projektet har været en gedigen succes alligevel: 
• For det første var vi i projektet hurtige i forhold til at anmode om at skifte fokus i projektet, da vi efter 

det første år kunne se, at projektets setup ikke var det rigtige. 
• For det andet har projektets temadag og ikke mindst kommunikationsaktiviteter med hjemmeside og 

en række skarpe nyhedsbreve skabt en ikke ringe opmærksomhed og fokus i folkebibliotekssektoren. 
• For det tredje har vi med etableringen af eksempelsamling, fortællinger og anbefalinger i grønbogen 

”Internationalisering i de danske folkebiblioteker” inddraget rigtig mange aktører i sektoren og skabt 
et ikke hidtil set overblik og et sæt stærke anbefalinger, der kan ses som et meget solidt fundament for 
at arbejde videre mod opnåelsen af de mål, der oprindeligt var projektets ambition. Dette kræver blot, 
at der arbejdes aktivt videre med anbefalingerne efter projekt Sherpa – i et samspil mellem Slots- og 
Kulturstyrelsen og folkebibliotekssektoren. 

 
Selvevaluering:  
Som beskrevet ovenfor under vurdering af projektets succes kan det konstateres, at projektet undervejs 
oplevede problemer i forhold til at opnå de målsætninger, der oprindeligt var stillet op for projektet; der er 
ingen tvivl om, at det nu efter projektet må evalueres, at vi i projektet har undervurderet, hvor stor en opgave 
det er at flytte og skærpe fokus i folkebibliotekssektoren på området internationalisering.  
 
Når det alligevel er lykkedes – ikke mindst med projektets kommunikationsaktiviteter og Grønbogen 
”Internationalisering i de danske folkebiblioteker” at rammesætte en udvikling og skabe et fundament for en 
forstærket udvikling fremover, skyldes ikke mindst følgende: 

• At Slots- og Kulturstyrelsen imødekom projektets anmodning om at skifte retning midt i projektet, da 
vi kunne se, at der var behov herfor. 

• At der har været et ualmindelig godt og dynamisk samarbejde mellem de seks primære deltagere i 
projektet fra Roskilde Bibliotekerne og Odense Bibliotekerne – et samarbejde som har gjort det muligt 
at styre, ændre og forme projektet løbende – selv om det har krævet en løbende ændring af fokus i og 
konsensus om hvad projektet var og skulle nå. 

• Derudover har et godt og frugtbart samarbejde med lektor Hans Elbeshausen fra IVA, Københavns 
Universitet også være befordrende for projektets evne til at lykkes.  Hans Elbeshausens rolle var i 
starten at være evaluator og udarbejde evalueringsrapport for Sherpa-projektet (bilag vedhæftet), 
men efterhånden som fokus i projektet blev ændret, blev Hans Elbeshausen indhentet til også at 
forestå analysedelen i Grønbogen. 
 

Alt i alt har projektet bestemt været anstrengelserne værd, og det vurderes, at projektets erfaringer optimalt 
kan videreføres, såfremt der arbejdes videre med de anbefalinger, projektets Grønbog har leveret. Det 
vurderes, at bortset fra en for optimistisk vurdering af, hvor hurtigt de opstillede mål kan nås, har projektet 
været en rigtig god aktivitet med en række konkrete aktiviteter og resultater, der bør kunne være til gavn for 
folkebibliotekssektoren i de kommende år. 
 
 
Samlet bilagsliste: 
Spørgeskemaundersøgelse 
Link til hjemmeside på centralbibliotek.dk: https://centralbibliotek.dk/groups/projekt-sherpa 
Sherpa Præsentationsfolder 
Procesdiagram – Sherpa-Projektet 
Temadag Visioner og Veje til internationalt samarbejde og fundraising 
Ændring af fokus for Sherpa-Projektet fra marts 2017 

https://centralbibliotek.dk/groups/projekt-sherpa
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Sherpa Grønbog Webversion 
Evalueringsrapport v. Hans Elbeshausen 


