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1. OM RAPPORTEN
Indeværende rapport giver et indblik i de generelle observationer og efterfølgende refleksioner, som Mille 
Obel har gjort sig på baggrund af otte projektcoaching sessioner med deltagerbiblioteker fra projekt Open 
Library 2.0. 
Mille Obel har mødtes i fire timer med hvert deltagerbibliotek og ydet sparring og coaching på de lokale 
problemstillinger og aktuelle udfordringer. Rapporten giver ikke indblik i det enkelte biblioteks 
problemstillinger, men forsøger i stedet at give indblik i sammenhænge og tværgående udfordringer og 
potentialer, der knytter sig til projekt Open Library 2.0.

2. OM PROJEKTCOACHINGEN  
Hvert deltagerbibliotek har modtaget fire timers projektcoaching. Formålet med projektcoachingen har været 
at styrke hvert deltagerbibliotek netop dér, hvor de stod i projektet, med de udfordringer, muligheder og 
opgaver, som de stod overfor. Inden projektcoachingen har biblioteket sendt en kort midtvejsevaluering af 
deres projekt, hvor de har beskrevet vision, mission, mål og indsatser i forbindelse med projektet. Herudover 
har de forsøgt beskrevet deres ønsker og behov for projektcoachingen og de tematikker, der skal arbejdes 
med. Fokus på projektcoachingen har primært omhandlet at kigge fremad og styrke projekterne og 
medarbejderne i det videre arbejde. Mille Obel's rolle har i høj grad været at få medarbejderne til selv at 
reflektere over projektet, forstyrre dem konstruktivt og hjælpe dem med at komme videre på en god måde og 
medarbejderne har i fællesskab selv fundet svar og løsninger på deres udfordringer.  
Temaer for projektcoachingen har blandt andet været:
• Hvordan inviterer vi til samskabelse?
• Hvordan inddrager, engagerer og fastholder vi borgere og foreninger?
• Hvordan idegenererer vi på et møde og bringer kreativiteten i spil?
• Hvordan motiverer vi borgerne og får dem til at lave aktiviteter til glæde for andre?
• Hvordan skaber og fastholder vi gode relationer?
• Hvad er balancen mellem samarbejde og samskabelse?
• Hvordan opnår vi det bedste resultat under tidspres?
• Hvordan forankrer vi læring og erfaringer fra Open Library 2.0 blandt vores kollegaer?

Deltagernes tilbagemelding:
Den generelle tilbagemelding fra deltagerne i forlængelse af projektcoachingen var, at de oplevede at have 
fået en bedre forståelse af projektets formål og de efterfølgende nedslag. De gav udtryk for, at de var glade 
for at have haft tid til at fordybe sig i projektet og forberede sig ordentligt til de kommende 
inddragelsesmøder. De satte også pris på at have tid til at være sammen og sparre med hinanden omkring 
projektet. De gav udtryk for at de havde fået en bedre forståelse af hvad samskabelse er (og ikke er) og at de 
havde fået nogle konkrete værktøjer og ideer, som de kunne arbejde videre med. De var glade for at blive 
introduceret til ideudviklingsmodeller og få inspiration til metoder til inddragelse - noget de gerne vil have 
endnu mere af i fremtiden. De var også glade for at have fået mere struktur på projektet og en mere klar 
handlingsplan for de efterfølgende indsatser.
Det blev nævnt flere steder at projektcoachingen havde forstyrret dem - nogle oplevede det som en tilpas og 
positiv forstyrrelse, mens andre følte at projektet voksede og blev mere ambitiøst og dermed også mere 
uoverskueligt og svært.
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3. UKLARHED OM FORMÅLET MED PROJEKTET 
Nogle af deltagerbibliotekerne giver udtryk for at formålet med projektet Open Library 2.0 til tider har været 
uklart og at fokus også har ændret sig igennem projektperioden. For nogle er det primære formål med 
projektet at skabe liv på biblioteket i de bemandingsløse timer og at metoden til at opnå disse resultater er af 
mindre betydning. For andre er tilgangen omkring samskabelse det vigtigste at have fokus på igennem 
projektet og det er vigtigst at gøre sig erfaring med samskabelse fremfor at opnå målbare resultater, der 
skaber mere liv her og nu. Denne uklarhed har skabt forvirring igennem projektet - både for deltagerne, men 
måske også for styregruppe og projektteam, der skal styre og lede processen. Konsulent Mille Obel har haft 
fokus på sidstnævnte og det har også præget tilgangen og fokus til projektcoachingen.         

4. ERFARINGS- OG AMBITIONSNIVEAUET ER FORSKELLIGT
Deltagerbibliotekerne virker generelt oprigtigt interesserede i arbejdet med samskabelse. Der er både lyst, 
mod og vilje til at arbejde videre med samskabelsesprojekterne i forbindelse med Open Library 2.0 og til at 
gøre tænkningen og tilgangen en del af deres daglige praksis. Formålet med at samskabe er for de fleste 
synligt og de kan se, at det understøtter bibliotekets udvikling og formål. 
Dog er erfarings- og ambitionsniveauet forskelligt fra bibliotek til bibliotek og fra medarbejder til 
medarbejder. Erfaringen og lysten opleves at være meget personbåret, og der er derfor stor forskel på hvor 
ambitiøse projekterne er tilrettelagt og realiseret. Det har stor betydning, at det er medarbejdernes egen 
interesse og drivkraft, der skal løfte projekterne og sætte ambitionsniveauet. På den ene side skaber det 
motivation, at der er plads til at løbe med bolden og selv definere rammerne. På den anden side skaber det 
frustration, fordi der mangler ledelsesmæssig prioritering af ressourcer og forståelse for et nødvendigt 
kompetenceløft blandt medarbejderne, hvis den fælles ambition om Open Library 2.0 skal kunne realiseres. 

5. MANGE SYN PÅ SAMSKABELSE 
Deltagerbibliotekerne oplever, at der i projektet har været mange forskellige forestillinger om hvad 
samskabelse er og at det er forskelligt, hvordan de andre deltagerbiblioteker opfatter og forstår samskabelse.
Nogle af de opfattelser, der er omkring samskabelse blandt deltagerbibliotekerne, kan bl.a. beskrives således:
• Samskabelse er at spørge målgruppen om deres ønsker og behov og udfra dette selv lave arrangementer på 

biblioteket. 
• Samskabelse er selv at arrangere en eller flere aktiviteter som bibliotek og herefter invitere brugerne til at 

tage del i disse aktiviteter. 
• Samskabelse er at stille bibliotekets lokaler til rådighed for borgere og foreninger og oplyse dem om 

bibliotekets mange muligheder, herunder lokalelån.
• Samskabelse kan kun finde sted med borgere og foreninger og ikke med andre kommunale kollegaer.
• Samskabelse er at lave idégenering med potentielt nye brugere, for at klarlægge hvad de gerne vil have, og 

herefter opfordre dem til selv at tage projekterne videre i biblioteksregi (men uden at biblioteket faciliterer 
dette). 
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• Samskabelse er at lave aktiviteter, inden for et bestemt tema/område, der er samskabt mellem biblioteket 
og borgeren, brugeren, foreningen. Biblioteket hjælper med at facilitere processen fra ideudvikling til 
projektsparring og sikrer at processen ikke dør.

 
Nogle biblioteker har før internat og projektcoaching allerede valgt en konkret aktivitet de vil realisere og 
arbejde på og har selvstændigt planlagt og tilrettelagt denne uden inddragelse af borgere og brugere. 
De er igennem sparring blevet sporet mere ind på hvad samskabelse kræver og at det er borgerne selv, der 
både skal finde på ideen og være med til at realisere ideen. 
Andre har før projektcoachingen givet udtryk for, at de var kommet meget langt med samskabelse og at det 
var noget de gjorde allerede. Igennem projektcoachingen har de fået øje på at det kræver lidt mere af dem at 
komme helt i mål med samskabelse og få borgerne aktivt involveret, så de selv griber bolden og begynder at 
realisere ideerne og handle på dem.
Nogle er faldet i fælden med at samskabelse er lig at låne sine mødelokaler ud til aktiviteter og møder og 
andre igen har snarere markedsført biblioteket  - enten ved møder eller brug af Facebook - og ventet på at 
borgerne selv skulle henvende sig individuelt og gribe til handling i forhold til egne eksisterende ideer. De 
har gjort opmærksom på, at man kan komme med en ide og man kan realisere den på biblioteket, men har 
ikke tænkt så meget over, hvordan biblioteket skal hjælpe dem med at komme i gang.

Der har igennem projektet manglet et sprog for samskabelse og nogle konkrete metoder og værktøjer til 
hvordan bibliotekerne kan gribe samskabelsesprocessen an. De værktøjer og metoder de har fået på 
Internatet, og under projektcoachingen, har været brugbare, men deltagerbibliotekerne ville ønske at de 
havde fået en mere grundlæggende introduktion fra starten af projektet tilbage i foråret 2017.
Det har skabt forvirring og usikkerhed ikke at vide nok om de forventninger og implicitte spilleregler, der 
knytter sig til samskabelse.
 
Selvom forvirringen har været stor, er der dog ingen tvivl om, at alle har rykket sig i forhold til det, at kunne 
arbejde med inddragelse og samskabelse. Deltagerbibliotekerne og medarbejderne har udviklet sig i forhold 
til da projektet startede og alle har fået en større forståelse af, hvad det kræver at samskabe og inddrage 
borgere, brugere og foreninger. Mange har udtrykt stolthed over at have igangsæt noget nyt, og at det er 
blevet taget positivt imod. Medarbejderne har oplevet at brugere, borgere og foreninger faktisk er 
interesserede og er åbne overfor at samarbejde med biblioteket og det virker til, at medarbejderne oplever at 
det giver mening at være i kontakt med nye og eksisterende målgrupper på anden vis.

Samtidig har bibliotekerne ikke været alene i deres forvirring. For selvom der inviteres åbent til samskabelse 
mellem biblioteket og byens borgere, er det ikke sikkert at denne invitation gribes med det samme. For det er 
også nyt for borgeren at skulle være aktiv medskaber af sit lokale bibliotek eller medborgerhus. Samskabelse 
er et mindset, som det tager tid at lære – både for bibliotek, borgere og foreninger og det kræver derfor en 
fortsat aktiv indsats. 

6. FOKUS PÅ PRODUKT FREMFOR PROCES
Igennem projektet har der blandt deltagerbibliotekerne været en oplevelse af, at det var vigtigt at komme i 
mål med nogle konkrete produkter indenfor projektperioden. Det har resulteret i, at nogle af 
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deltagerbibliotekerne har været mere optaget af at skabe nogle konkrete og målbare aktiviteter på biblioteket 
og mindre optagede af at afprøve forskellige metoder og tilgange for samskabelse i processen.
 
Igennem projektcoachingen blev medarbejderne gjort opmærksomme på, at det er vigtigt at holde fokus på 
processen og ikke være for optaget af produktet i projektperioden. De må ikke ende med selv blot at 
producere noget og realisere egne ideer, blot for at skabe liv og aktivitet. Det er vigtigt, at de bliver holdt fast 
i, at de skal lære at arbejde med samskabelse og at de skal turde være i processen – det ukendte – og 
involvere borgere og brugere i samskabende ideudvikling. De skal holde fast, selvom det er svært, og bruge 
den tid det kræver. 
For nogle af deltagerbibliotekerne blev det en befrielse at tænke mere i proces fremfor produkt og mål og det 
var rart for dem, at få mere fokus på at lave eksperimenter og afprøve nye kompetencer og tilgange i 
processen.

7. SAMSKABELSE ER ET UOVERSKUELIGT OG UKENDT LAND
Deltagerbibliotekerne er generelt meget åbne overfor at arbejde mere målrettet med samskabelse og inddrage 
brugeren, borgeren og foreningen i skabelsen af de aktiviteteter og indsatser, der bliver efterspurgt. Men for 
nogle af medarbejderne føles det som en uoverskuelig og utryg opgave, at skulle invitere til samskabelse og 
de føler ikke, at de er klædt på til opgaven eller har det nødvendige overskud og energi til at skulle arbejde 
med samskabelse. Det som mange af medarbejderne oplever at være udfordret af, er hvordan de får inviteret 
ind til samskabelse. Hvordan får de fat i brugerne/borgerne/foreningerne og inviterer dem til at være med i et 
projekt eller aktivitet, når rammen ikke er helt på plads? Derfor er der en tendens til at gribe i det velkendte 
og trygge og samskabelse kan nemt blive reduceret til en idekasse på biblioteket eller et FB opslag. 
 
Nogle har oplevet det som grænseoverskridende, at skulle tage kontakt til folk, som de ikke kender og 
invitere til dialog. De føler, at de skal sælge biblioteket og sig selv - især hvis formålet med at invitere ind er 
uklart og behovet for samskabende aktiviteter ikke er delt. 
Det opleves også svært for de fleste, at skulle invitere til udviklingsmøder, hvor de som bibliotekarer skal 
styre dagsordenen. De føler ikke, at de har de nødvendige kompetencer og at det kræver tid til forberedelse 
og støtte til at gennemføre det. Det opleves også svært at skulle guide borgere og foreninger i at lave 
projekter og arrangementer.

8. BIBLIOTEKARENS NYE ROLLE - INDDRAGELSE SOM KERNEFAGLIGHED
Det er svært for mange af bibliotekarerne at slippe kontrollen. De er vant til at arbejde med struktur og have 
det fulde overblik over de ting, de sætter i gang. Når de samskaber, kan de hverken styre kvalitet eller 
resultat. Og det er ikke sådan, de fleste er vant til at arbejde. Flere af medarbejderne vil gerne lære at slippe 
kontrollen, men synes det er svært bare at gøre. Andre er i tvivl om, hvor meget ledelsesopbakning de har til 
at give slip og sætte det hele fri til borgerne. 

Rollen som bibliotekar har ændret sig og forventninger og behov blandt borgere og foreninger er under 
forandring. At skulle arbejde med samskabelse kalder på en diskussion om bibliotekaren’s rolle og funktion 
anno 2018. Hvilke opgaver skal bibliotekaren løse og hvilke særlige kompetencer kræver det?
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Nogle af de temaer, der blev talt om på møderne, var bl.a.:
• Hvad er kerneopgaven for biblioteket og for os som ansatte?
• Er vi ansat til at lave samskabelse?
• Vi skal lære at give kontrollen fra os.
• Det kræver kompetencer, som vi ikke har, at afholde udviklingsmøder og invitere til samskabelse. 

Det at facilitere samskabelse kalder på en ny faglighed, som mange af deltagerbibliotekerne ikke har erfaring 
med. Nogle medarbejdere har erfaring med borgerinddragelse på forskellig vis og har erfaring med at stable 
arrangementer på benene. Men det at skulle facilitere en samskabelsesproces (uden at styre den), er uvant og 
kalder på kompetencer til at lede og facilitere processer og en værktøjskasse til bl.a. at invitere ind, facilitere 
workshops og lave idegeneringer.

Der er behov for at medarbejderne grundlæggende klædes på til at kunne agere i den nye rolle. De 
kompetencer de skal styrke i sig selv er noget helt andet og nyt end de er vant til og de skal have tid til at 
træne og styrke disse.

9. SAMSKABELSE SKAL FORANKRES
- FOKUS PÅ IMPLEMENTERING AF LÆRING OG ERFARING BLANDT KOLLEGAER
Der har under projektcoachingen været en god forståelse for, at tænkningen på sigt skal blive en del af 
driften. Men flere deltagerbiblioteker giver udtryk for at være i tvivl om hvor meget, og hvordan, arbejdet 
med samskabelse skal forankres. Hvor meget er samskabelse en del af bibliotekets fremtidige kerneopgave? 
Tildeles der timer/ressourcer til det fra ledelsens side? Fratages/nedprioriteres andre arbejdsopgaver? 

Herudover er der usikkerhed om hvorvidt alle medarbejdere skal arbejde med samskabelse, eller det kun er 
de allerede involverede projektdeltagerne, der fremover skal arbejde med samskabelse. Hvordan spredes 
tilgangen omkring samskabelse til resten af organisationen? Hvordan overgår vi fra at samskabelse er et 
projekt til, at det bliver en forankret del af vores daglige arbejde?

Hvis Open Library 2.0 skal lykkes, er det vigtigt at få formidlet til medarbejderne, at projekterne netop skal 
fortsætte efter denne projektperiode og at erfaringerne og tilgangen gerne skal blive en integreret del af 
hverdagen. Der skal fokus på, hvordan erfaringerne fra Open Library 2.0 og arbejdet med samskabelse bliver 
til en del af den daglige praksis og hvordan det sikres at læring og erfaring gives videre til kollegaerne på 
bibliotekerne. Der skal afsættes tid til lokalt at arbejde videre med dette målrettet, hvis det skal lykkes med at 
gøre samskabelse til en ny kultur og tilgang på bibliotekerne. 

På en del af deltagerbibliotekerne er der også intern tvivl og uenighed om, hvor meget adgang borgerne skal 
have til husets faciliteter og hvilke husregler, der skal gøre sig gældende. Der gives udtryk for, at det ikke er 
helt klart hvilke rammer, der arbejdes med. Hvad er principperne for samskabelse? Må der holdes fest? Kan 
vi låne en nøgle ud? Må borgerene bruge køkkenet? Medarbejderne oplever, at det er svært at kende/sætte 
grænsen og sørge for at den er kommunikeret på tværs af kollegaerne.
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Når man inviterer til samskabelse med borgere, brugere og foreninger, har det nogle konsekvenser for den 
hverdag og praksis, der er på de enkelte biblioteker. Og det kan nemt skabe intern uro, hvis ikke alle forstår 
behovet og formålet med samskabelse og accepterer de forandringer, der følger med. Derfor er der brug for 
en intern diskussion om hvad bibliotekets opgave er, og hvad bibliotekarens rolle er, og hvor samskabelse 
hører hjemme i dette.

10. MANGLENDE TID
Tiden er en stor faktor for deltagerbibliotekerne. En del giver udtryk for, at de har svært ved at finde tiden til 
projektet. De mødes ikke så ofte, som projektet måske kalder på, og det er svært at få tid til at forberede sig 
ordentligt. De oplever, at driften fylder meget og at det er svært at få tid til at udvikle projektet og handle på 
alle de ting, der skal til. De får ikke handlet på alle opgaverne i tide og derfor bliver noget gjort overfladisk i 
sidste øjeblik. 
Flere deltagerbiblioteker giver udtryk for at projektperioden godt måtte havde strukket sig over længere tid 
og at arbejdsopgaverne godt måtte prioriteres bedre.

Deltagerbibliotekerne har erfaret at det tager tid at invitere til samskabelse, afholde udviklingsmøder, 
planlægge og koordinere. Den besværlige virkelighed er, at borgere og foreninger ofte har andre planer eller 
skifter mening undervejs. Aftaler kan blive aflyst eller udskudt og nogen gange dukker folk ikke op. Det kan 
tage tid, at finde de rette folk at samskabe med. Det handler om at opbygge relationer over tid, være åben 
overfor at projektet og processen kan tage en drejning og have tålmodighed og gå-på-mod. 

11. AFSLUTTENDE ANBEFALINGER TIL DET VIDERE ARBEJDE
På baggrund af møder og samtaler med deltagerbibliotekerne har proceskonsulent Mille Obel en række 
anbefalinger til det videre arbejde med Open Library 2.0.

Intern drøftelse om bibliotekets kerneopgave anno 2018:
Der er brug for en intern drøftelse om bibliotekets kerneopgave anno 2018. Hvad er biblioteket sat i verden 
for? Hvilken værdi skal biblioteket skabe for sine borgere og brugere? Og hvad er bibliotekarens rolle og 
opgave? Det er vigtigt at få afklaret, både på leder og medarbejderniveau, hvad biblioteket har som primær 
opgave her i 2018 og på hvilken måde samskabelse som tilgang og mindset hænger sammen med dette. 
Det skal være tydeligt for alle, hvorfor samskabelse er sat på dagsordenen og at det ikke blot er én metode ud 
af mange, men derimod en grundlæggende tilgang til biblioteks- og byudvikling. 

Forankring:
Hvis tankerne med Open Library 2.0 skal lykkes med at blive en del af den daglige praksis, er det vigtigt at 
få udarbejdet en forankringsstrategi - både i det enkelte bibliotek og på tværs af biblioteker og kommuner. 
Erfaringer og indsigter fra de forskellige projekter skal samles op og deles på tværs, og alle medarbejdere 
skal introduceres til de centrale indsigter og anbefalinger, der er blevet skabt. Herudover bør der fortsat 
arbejdes med samskabelse i team- og projektform, så der kommer et naturligt fokus på at opbygge og træne 
samskabelsesfagligheden på bibliotekerne. Medarbejderne har igennem Open Library 2.0 ikke oparbejdet 
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nok erfaring til, at de er trygge nok til at gribe til samskabelse og det er ikke blevet en naturlig del af 
hverdagen. Hvis det skal lykkes, kræver det et kompetenceløft.

Kompetenceløft:
Hvis deltagerbibliotekerne og bibliotekarerne fremover skal arbejde med samskabelse og facilitere 
inddragende og udviklende processer med brugere, borgere og foreninger, kræver det et kompetenceløft. 
Medarbejderne skal dels have en indsigt i og et fælles sprog for hvad samskabelse er for en størrelse, 
hvordan man kan arbejde med det og hvad det kræver af tid, ressourcer og faglighed. 
Herudover skal medarbejderne grundlæggende klædes på til at kunne agere i den nye rolle som samskabende 
bibliotekar og de skal styrke deres mindset og tilgang til samskabelse og trænes i konkrete metoder og 
værktøjer til involvering, inddragelse, ideudvikling og projektsparring. 

Mere fokus på proces fremfor produkt:
Der skal skabes en kultur på bibliotekerne, hvor det at eksperimentere, og fejle, er en naturlig og velkommen 
proces. Medarbejderne skal styrkes i at afprøve forskellige metoder og tilgange til at invitere og involvere 
aktører til samskabelsesprojekter og de skal turde afprøve og udvikle forskellige metoder til ideudviklings- 
og sparringsmøder med brugere, borgere og foreninger. Det er vigtigt, at der fra ledelsessiden er opbakning 
og bliver afsat både tid og ressourcer til eksperimenter og at der er et øget fokus på processen fremfor 
resultaterne (produktet). 

Styrke samarbejdet internt og på tværs af biblioteker:
Medarbejderne har givet udtryk for, at det har været værdifuldt at arbejde i teams, der kan støtte hinanden 
undervejs. Denne organiseringsform bør understøttes fremadrettet i det videre arbejde. Dog er det vigtigt at 
teamsene ikke bliver lukket om sig selv, men at de løbende inviterer kollegaer til at bidrage med sparring til 
projektet, da det kan give nye ideer og indspark. Det er også vigtigt løbende at dele viden og erfaringer med 
resten af biblioteket, så det at arbejde med samskabelse ikke er forbeholdt de få.
Der bør også oprettes mere aktive netværk og sparringsgrupper på tværs af biblioteker, så udfordringer, 
løsninger og erfaringer på lignende tematikker kan blive delt til gavn for opgaveløsningen. 

Til næste gang:
Når lignende projekter skal søsættes næste gang, vil det være en anbefaling at der indledende arbejdes mere 
med rammesætning, formål, rolleafklaring og forventningsafstemning. På denne måde undgåes det at 
projektet bliver uklart og at der hersker forskellige forståelser af formål og opgave. Det er vigtigt at give 
deltagerne et fælles sprog og klæde dem på med både teoretisk indsigt og konkrete metoder, som de kan 
trække på igennem projektet. 
Herudover er det en anbefaling at processens nedslag gennemtænkes og struktureres inden påbegyndelse, så 
det bliver tydeligt hvornår deltagerne bevæger sig fra de forskellige faser i projektet og hvilke opgaver, 
kompetencer og metoder, der knytter sig til hver af de forskellige faser. Det er vigtigt løbende at skabe rum 
for videndeling og erfaringsudveksling blandt deltagergrupperne og derfor vil det være en god ide at afholde 
fællesmøder og workshops imellem hver fase i projektet, så det sikres, at alle er med og at projektet bliver 
løbende tilpasset deltagernes erfaringer og tilbagemeldinger fra praksis. 
Det vil også være anbefalelsesværdigt at den eventuelle proceskonsulent involveres fra begyndelse af 
projektet, så denne kan være medskaber i at tænke i sammenhænge og identificere behov for understøttelse af 
processen. 
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