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Forsidefoto stammer fra Fagbladet 3F’s artikel:  
”Pia går i fagforeningen og låner bøger”. 
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Indledning 
 
 
 
 
Evalueringsrapport  ’3F Læser’ afslutter et spændende samskabelses- og 
outreachprojekt under Slots- og Kulturstyrelsens program ’Danmark 
Læser’, hvor Helsingør Kommunes Biblioteker og fagforeningen 3F 
Nordsjælland Øst sammen har hentet nye erfaringer om det at skabe 
læselyst. Projektet har ikke hele vejen igennem kunnet holde sine 
målsætninger 100%, men ender alligevel med at runde af som en 
glædelig succes: projektet går i drift i en ny form.  
 
 
 
Rapporten er opbygget, så den besvarer projektbeskrivelsens mål og 
succeskriterier samtidig med den bestræber sig på læsevenlighed.  
I første afsnit præsenteres kort projekt, samarbejdsparter og 
organisering. I det næste bringes aktiviteter og resultater ind som 
diskuterende afrapportering. Til sidst følger konklusion og anbefalinger. 
God fornøjelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingør, november 2016 
Majken Jørgensen og Annebeth Møller  
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Afsnit 1 
Præsentation 
 
 
 

Samarbejdspartnerne 
 
Fagforbundet 3F er landets største og repræsenterer 47 uddannelser; 
men 80% af medlemmerne er ufaglærte. 
3F Nordsjælland Øst har afdelinger i Helsingør, Allerød og Græsted med i 
alt ca. 5500 medlemmer fordelt på seks branchegrupper: Industri, 
Transport, Bygge, Offentlig gruppe, Grøn gruppe samt Privat Service, 
Hotel- og Restaurationsgruppen. 
Afdelingen i Helsingør har sammen med A-kassen til huse på Rønnebær 
Allé ca. 3 km syd for Helsingør Centrum. Her er der pt. 25 ansatte, og der 
kommer ca. 9000 besøgende om året. 
 

 
Helsingør Kommunes Biblioteker består af 5 enheder: fire 
lokalbiblioteker og et hovedbibliotek. Lokalbibliotekerne ligger i 
Hornbæk og Espergærde samt i to bydelsområder i Helsingør by: 
Vapnagård og Abildvænget. De to sidstnævnte ligger tæt på 3F-
afdelingen; men Vapnagård lukker ned med udgangen af 2016.  
Fra 3F’afdelingen er der 3 km til hovedbiblioteket på Kulturværftet, som 
ligger på havnefronten over for Kronborg. 2/3 af 3F’s medlemmer 
vurderes aldrig at have at sat deres ben på Kulturværftet, der i 2015 
præsterede 765.00 besøg. 
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Organisering 
 
Styregruppen udgøres af repræsentanter for 3F og biblioteket. 
Projektledelsen er blevet varetaget af Helsingør Kommunes Biblioteker. 
 
 
 
 

Projektets formål og succeskriterier 
 
Projektet ’3F læser’ er et unikt samarbejde mellem fagforeningen 3F 
Nordsjælland Øst og Helsingør Kommunes Biblioteker om at skabe 
læselyst blandt fagforeningens medlemmer. Projektperioden: marts 
2015 - august 2016 (forlænget til november 2016). 
 
Formålet med 3F læser: at imødekomme et brugerbehov om nærhed til 
relevant skønlitteratur ved at give inspiration til læsning og sætte fokus 
på værdien af skønlitteratur.  
 
 
 
Succeskriterierne: 
- 40 % af minibiblioteket udlånes  
- 50 personer kommer til book talks  
- brugergruppe kører efter max ½ år  
- 40 personer deltager i fyraftensmøde på Biblioteket Kulturværftet  
- 50 personer får bibliotekslogin  
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Målgrupper og hovedaktiviteter  
 
Projektets primære målgruppe er de medlemmer, der kommer i 3F huset 
med særligt fokus på medlemmer der bare ikke læser, er læsesvage 
og/eller ordblinde. Sekundære målgrupper er alle medlemmer i 3F 
afdelingen samt de ansatte. 
 
Grundtanken har været at understøtte målgruppens behov ved at: 

 placere skønlitteraturen i et velkendt miljø 

 være lettilgængelig 

 i øjenhøjde 

 indgå i målgruppens naturlige netværk 

 indgå i 3Fs tilbud rettet mod rådgivning og hverdagsudfordringer 

 understøtte en satsning på voksen- og efteruddannelse 

 være nærværende (nyt parameter i forhold til 
projektbeskrivelsen) 

 
Det er sket igennem fire hovedaktiviteter: 

 Minibiblioteket 

 Bestemmergruppen 

 Fyraftensmøder 

 Bogpusheren 
 
 

 
 

Metode 
 
Projektbeskrivelsen nævner: Brugerinvolvering med vægt på 
ambassadørmetoden, brugerdrevet organisering, co-creation. Endvidere 
har projektet benyttet evidensbaseret praksis gennem dialog og 
erfaringstræk fra projekt ’Hillerød Læser’. 
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Afsnit 2 
Beskrivelse og diskussion 

 
 
 

Aktiviteterne 

 

 
Fire hovedaktiviteter blev sat i værk: 
 

 det fysiske minibibliotek, hvor skønlitteraturen er gjort let 
tilgængelig for målgruppen 
 

 Bestemmergruppen, hvor 3F’s medlemmer har haft mulighed for 
at bestemme hvad der skulle stå på bibliotekets hylder 

 

  Fyraftensmøder, der på forskellig vis har sat fokus på 
fortællinger, forfattermøder og værdien af at læse skønlitteratur 

 
 

 Bogpusheren, hvor 3F’s medlemmer hver torsdag har kunnet 
blive guidet i bogverdenen af bibliotekar og projektleder 
Annebeth Møller 
 

Den sidste aktivitet var ikke indtænkt i projektbeskrivelsen, men kom til 
undervejs, fordi projektledelsen erkendte behovet for at skabe en 
tættere relation til målgruppen og en mere personlig formidling, sådan 
at litteraturen blev mere nærværende. 
 

Minibiblioteket 
 
Minibiblioteket hos 3F Nordsjælland Øst er en væsentlig og meget synlig 
del af ’3F Læser’. Formålet er at bringe litteraturen ud til målgruppen og 
samtidig understøtte tankerne om at være lettilgængelig, bringe 
litteraturen i øjenhøjde, indgå i 3F’s tilbud rettet mod rådgivning og 
hverdagsudfordringer, samt understøtte en satsning på voksen- og 
efteruddannelse.  
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Vi har inddraget metode og erfaring fra projekt ’Hillerød Læser’.  
Minibiblioteket er således inspireret af tankerne bag 
arbejdspladsbibliotekerne i Hillerøds projekt; men 3F biblioteket 
adskiller sig ved ikke kun at være et arbejdspladsbibliotek, men et 
bibliotek for en hel fagforenings medlemmer.  
 
Minibiblioteket henvender sig primært til de målgrupper, der jævnligt 
har deres gang i 3F huset. Det er typisk etniske danskere og læsesvage 
der kommer for at blive undervist, arbejdsløse der skal have hjælp til 
dagpenge, ansøgninger mv., seniorer der benytter 3Fs lokaler. Sekundær 
målgruppe er fagforeningens personale. 

 
 
Minibiblioteket blev indrettet i et lokale, som rummede en lille netcafé, 
placeret tæt på indgang og reception. Netcaféen rummede et par borde 
med computere og var primært tænkt som et sted, hvor medlemmerne 
kunne indtaste dagpengekort o.lign. 
 
 
 

 
 
Indgangen til 3F. Receptionen og netcaféen er inde til venstre. 
I baggrunden faglig konsulent og medl. af Styyregruppen Torben 
Christensen 
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Indgangsparti med netcaféen lige fremme 
 
 
 
 
 

 
 
Indgangsparti med Receptionen  
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Netcaféen før 
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Netcafé og minibibliotek efter nyindretning 
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Opgaven var at skabe et mere indbydende rum, der både skulle fungere 
som netcafé og minibibliotek. Designkonceptet tog derfor afsæt i tre 
parametre: 
 

 en idé om at anvende butiksindretning som styrende 
 

 der skulle fortsat være plads til to computere 
 

 budgettet til indretning var smalt 
 

Derfor blev udgangspunktet IKEA-reoler, hvor skuffer og hylder blev 
anvendt både som display og som opbevaring for samlingen, som er 
inddelt i 16 sjove og anderledes kategorier (ex stærkt, sexet, farligt, sødt, 
sporty mv.). 
 
Der blev fra start indkøbt ca. 50 titler til minibiblioteket. 
Herefter er indkøbene foretaget på baggrund af de valg 
Bestemmergruppen har truffet. Der er desuden indkøbt speciel 
litteratur, der egner sig til den danskundervisning og undervisning af 
ordblinde, som hver uge foregår hos 3F. Samlingen består nu af mere 
end 106 enheder, primært af skønlitterære bøger, lydbøger og 
biografier.  

 

Minibibliotekets skuffedarium med de 16 kategorier 
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Fra 3F’s lokale fagblad ’Fællesnævneren’ 
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For at åbne op for bøgernes indhold og for at følge op på konceptidéen 
om ’købmandsbutik’ er alle materialer blevet forsynet med 
’varedeklarationer’, som superkort giver en idé om, hvad læseren kan 
vente sig af bogen.  
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Det er meget let at låne hjem fra minibiblioteket! 
 
 
 
 
 
Tallet for udlånte materialer er opgjort pr. 15. september 2016.  
På dette tidspunkt rummer samlingen 106 enheder. 
Ud af disse er der 38, som intet udlån har haft. Det svarer til, at 64 % af 
biblioteket har lånt ud. Succeskriteriet var 40 %. 
 
Lydbøgerne udgør 25 af de 106 enheder. 14 af de 25 lydbøger har intet 
udlån haft. Det svarer til, at 44 % af lydbøgerne har haft udlån. 
 
Gennemsnitligt er der udlånt 1 enhed pr. uge. 
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Minibiblioteket åbner 14. april 2015 i forbindelse med et 3F 
bestyrelsesmøde. 
 
 
 

 
 
Hans Nissen, fmd.f. 3F Nordsjælland Øst, holder åbningstale 
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Bestemmergruppen 
 

3F’s medlemmer har via en række Bestemmermøder fået mulighed for 
at beslutte hvad der skal stå på hylderne i minibiblioteket. Møderne er 
blevet markedsført i det lokale fagblad Fællesnævneren og via opslag hos 
3F. Herudover er der taget personlig kontakt til udvalgte medlemmer.  

 

Bestemmergruppen består af 8 medlemmer, der på forskellig vis 
repræsenterer målgrupperne. To af medlemmerne er ansatte hos 3F: 
Faglig konsulent Torben Christensen (Styregruppen) og kontorelev Tasja 
Lundberg. De har repræsenteret personalegruppen og har ved at deltage 
på møderne kunne følge med i projektet, samt bidraget med en stor 
viden om målgrupperne og bagefter kunnet fungere som ambassadører.  

 

 

 

 

Møde i Bestemmergruppen 
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Der er i alt afholdt tre Bestemmermøder (den 17. september 2015, den 
2. december 2015 og den 14. april 2016) med 5-6 deltagere pr. gang. 
Hvert møde har varet ca. 1 time.  
Møderne er foregået således: Bibliotekets personale medbringer et antal 
bogtitler (15-25), som præsenteres for bestemmergruppen ved at 
bibliotekaren giver en kort (max. 1 minut) og fængende præsentation af 
en bog, samt viser en papudgave af forside. Herefter stemmer gruppen 
bogen inde eller ude via stemmersedler (1 grøn, 1 gul og 1 rød). Dette 
koncept har vist sig at være både sjovt og yderst velfungerende for såvel 
Bestemmergruppen som bibliotekets personale, der har lært at holde 
fyndige salgstaler. 

 

 

Projektleder Annebeth Møller præsenterer en titel – og der stemmes 
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Eksempler fra et Bestemmermøde:  
”En verdensomsejling under havet” går rent hjem med lutter grønne 
stemmer, mens ”Italiensvej” bliver stemt ud 

 

 

I alt er Bestemmergruppen blevet præsenteret for ca. 60 titler, hvoraf 41 
titler efterfølgende er indkøbt. Bestemmergruppen er herudover selv 
kommet med forslag til titler, som så er blevet indkøbt til biblioteket. 
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Vi har oplevet, at Bestemmergruppen er blevet meget inspireret på 
møderne, og at de er blevet mere og mere nysgerrige og engagerede for 
hver gang. Denne lille gruppe har helt klart fået øget deres læselyst.  
 

 

Et af medlemmerne i Bestemmergruppen, Pia Andreasen, fortæller i et 
interview til Fagbladet 3F, at projekt ’3F læser’ igen har fået hende til at 
læse skønlitteratur:  
”- Nu læser jeg meget igen. Og endda bøger som jeg ellers ikke ville have 
læst, hvis ikke det var for det her bibliotek” (Fagbladet 3F, februar 2016).  

 

 

 

Interviewet med Pia Andreasen, Bestemmergruppen, i Fagbladet 3F 

 

  



24 
 

Fyraftensmøder 
 

I løbet af projektperioden er der afholdt tre fyraftensmøder, der på 
forskellig vis har sat fokus på fortællinger, forfattermøder og værdien af 
at læse skønlitteratur. 

Fyraftensmøde 1: Booktalk og forfattermøde 

Blev afholdt 21. maj 2015 og havde til formål at introducere projekt ’3F 
Læser’ og skabe læselyst ved på forskellig vis at formidle udvalgte titler 
fra biblioteket. 10 personer deltog.  
Temaet var ’arbejderhistorier’ bredt fortolket. De to bibliotekarer i 
projektledelsen fortalte om fem gode arbejderhistorier fra 3F 
bibliotekets samling, og herefter var der foredrag og dialog med Jakob 
Mathiassen; 3F’er, jord- og betonarbejder og forfatter til bogen Beton – 
om hverdagen som betonarbejder.  

 

 
 
 
Forfatter og 3F’er Jakob Mathiassen på fyraftensmøde nr. 1 
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Fyraftensmøde 2: Foredrag med Lisbeth Zornig Andersen 
 
Blev afholdt 10. marts 2016, og 30 personer deltog. Lisbeth Zornig 
Andersen fortalte med afsæt i sine bøger sin personlige historie om at 
være mønsterbryder. 
Formålet med dette fyraftensmøde var især at gøre opmærksom på 
værdien af at læse skønlitteratur, samt at få formidlet projektets 
budskaber til en større del af målgruppen. At hyre en offentlig kendt 
person til et fyraftensmøde, var ikke en del af den oprindelige 
projektplan, men Styregruppen vurderede, at det var et nødvendigt 
formidlingstiltag for at få flere interesseret i projektet. Som nævnt i 
tidligere statusrapport traf Styregruppen en beslutning om, at projektet 
ikke havde det niveau og de kommunikationsmuligheder, hvor det gav 
mening at bruge Mattias Tesfaye (murer, forfatter, debattør, tidl. MF for 
SF, nu kandidat for S) som ambassadør. De penge, der oprindeligt var 
afsat til ambassadøren, er i stedet brugt til at hyre Lisbeth Zornig 
Andersen.  
 
 
 
Valget faldt af flere årsager på Lisbeth Zornig Andersen. Dels fordi 
hendes bog ’Zornig – vrede er mit mellemnavn’ var den mest udlånte 
bog i 3F biblioteket, men også fordi vi havde en formodning om, at hun 
som mønsterbryder kunne formidle et budskab til 3F’erne om værdien af 
at kunne læse, at opleve gennem læsning og skabe sig en okay plads i 
samfundet med afsæt i viden og kompetencer. En opgave Lisbeth Zornig 
Andersen løste meget flot, og der var stor begejstring og spørgelyst 
blandt deltagerne. Zornigs bog er med 10 udlån blevet en suveræn 
topscorer.  
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Fyraftensmøde 3: Familierundvisning på Biblioteket Kulturværftet 
 

Blev afholdt 21.02.2016 og havde til formål at få flere 3F’ere gjort 
opmærksom på bibliotekets tilbud, inspirere til læsning, samt at få nye 
biblioteksbrugere. 34 personer deltog. For 22 af dem var det deres første 
besøg nogensinde på Biblioteket Kulturværftet, hvilket harmonerer med 
3F Nordsjælland Østs egen antagelse, nemlig at 2/3 af deres medlemmer 
aldrig har besøgt kommunens flotte og i øvrigt meget velbesøgte 
hovedbibliotek. Tal fra Fagbladet 3F viser desuden, at 35 % af 3F’erne på 
landsplan aldrig besøger det kommunale bibliotek. 
Der blev oprettet 10 nye lånere (en del af de øvrige deltagere var 
allerede oprettet som lånere på et af kommunens lokalbiblioteker).  

To bibliotekarer viste rundt. Deltagerne var delt i to hold; et for 
småbørnsfamilier og et for store børn og voksne, og der blev lagt vægt 
på, at rundvisningen skulle være eksklusiv, sjov og anderledes. Der blev 
fortalt små historier om indholdet i nogle af bibliotekets materialer, 
anekdoter fra dengang biblioteket var skibsværft, og deltagerne fik lov til 
at komme ind bag kulissen og se nogle af de rum, bibliotekets brugere 
normalt ikke ser (magasin, sorteringsanlæg, kontorer mv.). Mødet blev 
afsluttet med varme hveder i bibliotekets frokoststue. Deltagerne 
virkede meget glade for rundvisningen og var meget positive over 
bibliotekets tilbud. Flere udtrykte, at de helt sikkert ville komme igen.  

Fyraftensmødet blev markedsført ved plakater og flyers hos 3F. Desuden 
blev der udsendt en SMS om arrangementet til alle medlemmer. SMS’en 
viste sig at være en yderst effektiv kommunikationsplatform.  
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Bogpusheren 
 
Den fjerde hovedaktivitet, Bogpusheren, blev en realitet, fordi det 
hurtigt stod klart for projektets styregruppe, at det ikke var nok ”bare” at 
gøre bøgerne let tilgængelige for en målgruppe, der sjældent eller aldrig 
læser skønlitteratur. Ud fra en grundtanke om at være nærværende, at 
skabe en tættere relation til målgruppen og en mere personlig 
formidling, har ’3F Læser’ derfor valgt et fjerde formidlingstiltag: 
Bogpusheren, hvor 3Fs medlemmer hver torsdag har kunnet blive guidet 
i bogverdenen af bibliotekar og projektleder, Annebeth Møller.  
Udover de erfaringer, som Styregruppen har gjort sig undervejs, bygger 
valget også på erfaringerne fra ’Hillerød Læser’, der har konkluderet, at 
det er meget vigtigt at få skabt en relation til den givne målgruppe for at 
kunne give en personlig formidling.    

Fra november 2015 – april 2016 har 3Fs medlemmer hver torsdag fra 11-
12 haft mulighed for at blive guidet i bogverdenen af bibliotekar og 
projektleder, Annebeth Møller. Formålet var primært at være 
nærværende, at give en personlig formidling af bibliotekets materialer og 
få flere bøger lånt ud.  

Det har ikke været en helt nem opgave at være bogpusher hos 3F. For 
det første er det en uvant rolle, at man som bibliotekar pludselig skal 
formidle i et helt andet miljø med nogle helt andre brugere. Brugere der 
kommer til 3F med nogle helt andre tanker end at låne en bog. Det var 
derfor også meget svært at få overtalt folk til at låne en bog med hjem. 
Selv 3F’s personale er blevet overrasket over, at det var SÅ svært!  

Typiske kommentarer, når Bogpusheren har henvendt sig til folk, har 
været: ”Jeg læser IKKE bøger!”, ”Det har jeg ikke tid til, jeg skal søge 
jobs”, ”Hvorfor skulle jeg bruge biblioteket, jeg finder alt jeg har brug for 
på YouTube”, ”Jeg har ikke læst en bog siden jeg gik i skole og jeg har 
ikke tænkt mig at starte igen!”… 

 

Det er helt tydeligt, at mange af de 3F’ere, som bogpusheren har mødt, 
falder inden for kategorien ”de uinteresserede, ikke-læsere” (jf. 
Danmark Læser segmenteringsstudie, Kulturstyrelsen februar 2014). En 
gruppe som er svær at nå. De gange, det er lykkes at få et medlem til at 
låne en bog, er det, fordi der er skabt en form for relation mellem 
Bogpusher og 3F medlem. Det er enten sket ved, at det pågældende 
medlem har set Bogpusheren flere gange før og på et tidspunkt føler sig 
tryg nok til at henvende sig. Eller det er sket ved at medlem og 
Bogpusheren har fundet et fælles samtaleemne/interesseområde, 
hvorefter samtalen nemmere har kunnet glide over i en bogsnak.  
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Annonce fra 3F’s blad Fællesnævneren, 2015:3 
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Selvom Bogpushertiltaget ikke har øget udlånet væsentligt, har det givet 
en række andre fordele. Det at bogpusheren/projektlederen er kommet 
hos 3F hver uge har eksempelvis medført, at der er sket en hel naturlig 
observation af 3F’s medlemmer og et øget kendskab til medlemmer og 
personale. Det har derfor erstattet den planlagte observation af 3F’s 
medlemmer i forbindelse med evalueringsprocessen. Personalet har 
desuden løbende henvendt sig til Bogpusheren med gode råd og idéer 
til, hvordan projektet kan få større succes, og en del af personalet har 
også forsøgt at sælge bibliotekets materialer til medlemmerne.  
En anden fordel er, at det har været let for Styregruppen at holde 
hinanden orienteret om projektets udvikling og at træffe hurtige 
beslutninger i stedet for skulle indkalde til et mere formelt møde. Det 
har skabt en rigtig god samarbejdsrelation i gruppen. 
 
 

 

 

 

 

Øvrige akt iviteter: 

Seniorgruppen 

’Seniorgruppen 3F’ mødes hver uge hos 3F, hvor de bl.a. spiller Bango, 
planlægger udflugter mv. I kraft af bogpusherrollen fik projektleder 
Annebeth Møller kontakt til gruppen og den 9. februar 2016 deltog hun i 
deres generalforsamling med book talk og højtlæsning for 45 deltagere. 
En velfungerende måde at få formidlet minibibliotekets materialer, og  
flere af deltagerne på generalforsamlingen lånte en bog med hjem. 

AOF undervisning  
 
Der er etableret et mindre samarbejde med de to AOF-undervisere, der 
ugentlig har danskundervisning og undervisning af ordblinde hos 3F. På 
baggrund af samtale med dem er der indkøbt relevant litteratur til brug i 
undervisningen. Herudover har underviserne fået tilbud om book talk i 
undervisningen, samt formidling af de bibliotekstilbud hovedbiblioteket i 
Helsingør kan tilbyde deres kursister. Desværre er der ikke blevet fulgt 
ordentlig op på kontakten til de to undervisere, og potentialet for et 
større samarbejde er muligvis forpasset. Ansvaret for dette ligger hos 
biblioteket. 
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Kommunikation og markedsføring 

 

3F Læser har generelt haft udfordringer med at få kommunikeret bredt 
nok ud til 3Fs medlemmer, hvilket er en sandsynlig, medvirkende årsag 
til at projektet ikke har formået at involvere flere 3F’ere. 
Set i bakspejlet skulle der have været en tydeligere 
forventningsafstemning imellem Helsingør Kommunes Biblioteker og 3F 
omkring kommunikation til fagforeningens medlemmer, og der skulle 
have været en mere detaljeret kommunikationsplan. 

 

 

 

Under udarbejdelsen af projektansøgningen blev der lavet en aftale, som 
umiddelbart forekom klar: Helsingør Kommunes Biblioteker havde 
hovedansvaret for al kommunikation omkring projektet: biblioteket 
skulle udarbejde markedsføringsmaterialer, skrive pressetekster, lave 
plakater, flyers, annoncer mv., mens 3F skulle stå for at formidle disse 
materialer til sine medlemmer. Men bibliotek og fagforening har haft en 
forskellig opfattelse af hvad dette konkret indebar. 3F’s kommunikation 
med medlemmerne har været langt mindre omfattende, end Helsingør 
Kommunes Biblioteker på forhånd havde forventet. Kommunikationen 
hos 3F bærer præg af, at der ikke er en klar kommunikationsstrategi, 
ingen kommunikationsmedarbejder, og det derfor er uklart, hvem der 
gør hvad og hvordan. I praksis betyder det, at fagforeningens 
kommunikationsplatforme (hjemmeside, Facebook, E-mails, SMS mv.) 
ikke udnyttes optimalt. Projektets mest stabile 
kommunikationsmulighed har været artikler i fagbladet Fællesnævneren, 
som husstandsomdeles til foreningens 5500 medlemmer, men kun 
udkommer hver 3. måned. Den mest effektive kommunikationsform 
viste sig at være en SMS til medlemmerne omkring det sidste 
Fyraftensmøde - en mulighed som Helsingør Kommunes Biblioteker 
desværre først blev bekendt med meget sent i projektforløbet.  
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Kommunikation af projektet:  

 Pressemeddelse om projektet til lokalpressen, marts 2015 
 

 Artikel + annonce for fyraftensmøde i Helsingør Dagblad, 
19.04.15. ’3F er nu en fagforening med eget bibliotek’ af Gunhild 
Korsgaard. 
 

 Artikel bragt i Fagbladet 3F, februar 2016, s. 38-39. ’Pia går i 
fagforeningen og låner bøger’ af Caroline Juul-Nehls. 
http://www.e-pages.dk/3f/1707/  
 

 Løbende formidling i Fællesnævneren (det lokale fagblad for 3F 
Nordsjælland Øst, udkommer hver 3. måned, hustandsomdeles 
til alle 5500 medlemmer).  
 

 3F Læser projektet på Helsingør Kommunes hjemmeside: 
www.helsbib.dk/3f 
 

 3Fs hjemmeside: www.fagforeningen.dk   
 

 Der er produceret to videoer. En der kort fortæller om 3F Læser, 
formidlet på helsbib.dk og bibliotekets Facebook. Den anden 
formidler minibiblioteket og dets materialer. Kører på storskærm 
ved 3F’s venteområde, lige overfor biblioteket.  
 

 Evalueringsrapport distribueres gennem biblioteket til 
Kulturudvalget i Helsingør, direktionen, Hillerød Bibliotek, 
Perspektiv, Danmarks Biblioteker, BibForum 
 

 Evalueringsrapport distribueres bredt gennem 3F til følgende:  
3F Nordsjælland/Øst  
bestyrelse, daglig ledelse, faglige konsulenter 
Bladet Fællesnævneren, Bestemmergruppemedlemmer, 
AOF, 3F centralt, 3F region Hovedstaden, Fagbladet 
 
 
 

 

  

http://www.e-pages.dk/3f/1707/
http://www.helsbib.dk/3f
http://www.fagforeningen.dk/
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Organiseringen 

Projektledelsen er blevet varetaget af Helsingør Kommunes Biblioteker, 
mens styregruppen har haft ligelig repræsentation fra 3F og biblioteket. I 
løbet af projektperioden er der indtruffet nogle begivenheder, som 
desværre har haft en negativ indvirkning på projektets succesrate.  

 Projektleder Annebeth Møller fik i starten af projektperioden 
tildelt en række nye arbejdsopgaver, som ikke relaterede sig til 
projektet. Det medførte, at det ikke var muligt at lægge de ekstra 
timer som ofte er nødvendige i en opstartsfase. Projektet kom 
derfor lidt langsomt fra start.   

 Styregruppen, som fra start bestod af 4 medlemmer, har i store 
dele af projektforløbet reelt set kun bestået af to medlemmer. 

o Kim Bügel fra 3F blev efter ca. 6 måneder fritaget fra 
projektet pga. andre prioriteringer. Han er dog delvist 
blevet erstattet af kontorelev Tasja Lundberg, som også 
har været med i Bestemmergruppen.  

o Majken Jørgensen fra Helsingør Kommunes Biblioteker 
har i ca. 2/3 af projektperioden været fritaget fra 
projektet pga. andre arbejdsopgaver, men var med i 
opstarten og har perioden igennem fungeret som 
rådgiver/sparringspartner og løbende holdt sig orienteret 
om projektets udvikling. Det er hende, der står for 
afslutning af projektet, eftersom Projektleder Annebeth 
Møller gik på barsel pr. 21. april 2016, og Majken afslutter 
derfor projektet. Majken blev i øvrigt i en 3 mdr’s periode 
erstattet af en cand.mag, som var på hovedbiblioteket i 
virksomhedspraktik, hvilket ikke kan anbefales. Der bliver 
brugt mange ressourcer på at sætte en person ind i 
projektet, en person som så alligevel ikke kan være med 
til at følge det til dørs.  
 

 Helsingør Kommunes Biblioteker fik ny bibliotekschef pr. 1. april 
2015, et tidspunkt som faldt sammen med projektets opstart.  

Det skal understreges, at de planlagte antal timer er blevet brugt på 
projektet, men på grund af ovenstående har det været svært at placere 
projekttimerne lige præcis på de tidspunkter hvor behovet var størst, og 
der er brugt megen tid og administration på overlevering af opgaver.  

Erfaringen er, at der skal laves en mere detaljeret skriftlig 
samarbejdsaftale, hvor det tydeligt fremgår, hvem der gør hvad, og 
hvordan det skal håndteres, hvis en person er nødt til at forlade 
projektet.  
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 Afsnit 3 
Konklusion 

 

Succeskriterierne 
 
Projektets mål og succeskriterier blev baseret på samtaler med 3Fs 
medlemmer af Styregruppen og er siden dokumenteret gennem 
udlånsstatik, observation og samtaler med ansatte og brugergruppe. Der 
er desuden afholdt et evaluerende styregruppemøde i april 2016 samt et 
afsluttende møde omkring videreførelse af projektet ultimo september 
2016. 
 
- 40 % af minibiblioteket udlånes  
Succeskriteriet er opfyldt: 64 % er udlånt. 
 
- 50 personer kommer til book talks 
Dette succeskriterie blev ikke opfyldt. 
Kun 10 personer deltog i 1. Fyraftensmøde med book talk.  
Til gengæld har Bestemmergruppemøderne også fungeret som en slags 
book talk, her deltog i alt 16 ps. Desuden er der afholdt book talk for 3F’s 
Seniorgruppe, hvor i alt 45 personer var til stede.   

- brugergruppe kører efter max ½ år 
Succeskriteriet er opfyldt.  
Bestemmergruppen blev etableret i august 2015 og første møde afholdt 
17. september 2015.  

- 40 personer deltager i fyraftensmøde på Biblioteket Kulturværftet 
Succeskriterie blev med 34 deltagere opfyldt 85%. 
 
- 50 personer får bibliotekslogin  
Succeskriterie måske/måske ikke opfyldt! 
Det har ikke været muligt at dokumentere, men vi ved, at 10 nye 
personer fik bibliotekslogin til fyraftensmødet på Biblioteket 
Kulturværftet.  
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Sammenfatning 
 
Nogle af de forudsætninger, som projektet opstillede, har vist sig ikke at 
holde stik. For eksempel har brugerbehovet været anderledes end 
antaget: vi har erfaret, at brugernes orientering mod litteratur er mindre 
end forventet, og motivation gennem metodisk 1:1 formidling har været 
nødvendig at bringe ind i projektets praksis. Det er andre greb end dem, 
vores udgangspunkt pegede på. Det er kommet bag på både 
Styregruppen som sådan og 3F’s personale.  
 
Herudover har 3F’s kommunikationsmuligheder til medlemmerne ikke 
været på det estimerede niveau, der ligger til grund for 
projektbeskrivelsen. Det er derfor kun lykkedes at få fat i en lille del af 
målgruppen, hvilket har medført justeringer i forhold til 
projektbeskrivelsen, samt at nogle målsætninger og samarbejdsplaner 
helt er droppet. Ganske enkelt fordi forudsætningerne ikke har været til 
stede.  
 
’3F Læser’ kunne sandsynligvis have haft større succes, dvs. nået en 
større del af målgruppen og et højere udlånstal, hvis ikke netop 
brugerbehov og eksisterende kommunikationsmuligheder var blevet 
fejlvurderet. Herudover må vi erkende, at det er svært på så relativ kort 
tid at overbevise ikke-læsere om læsningens værdi. Det gælder specielt 
for segmentet ”De uinteresserede” (jf. Danmark Læser 
segmenteringsstudie) som mange 3F’erer tilhører. 
 
Imidlertid er projektets målsætninger om at minibiblioteket benyttes, at 
brugergruppen realiseres, og at flere 3F’ere bliver nye biblioteksbrugere 
nået. Der er ingen tvivl om, at projektet har fået sat fokus på værdien af 
læsning af skønlitteratur hos medlemmer og personale i fagforeningen 
3F Nordsjælland Øst, og enkelte medlemmer har fået øget deres 
læselyst.  
 
 
Som en refleksion vil vi derfor gerne stille spørgsmåltegn ved om, det var 
de rigtige succeskriterier, vi opstillede i sin tid?  
’Hillerød Læser’ skriver f.eks. at ”den væsentligste læring er, at de 
fagligt/sociale resultater af projektet er mere sigende for projektets 
succes end flere af de på forhånd opstillede succeskriterier. Det er i 
højere grad de mange erkendelser undervejs, der har været vigtige for 
læringen med og succesen for projektet”.  
 
For på den front har parterne i dette unikke samskabelsesprojekt høstet 
stor læring. Helsingør Kommunes Biblioteker har fået en erfaring med 
outreach, som vi ikke tidligere har haft, og vi har fået erfaringer med at 
formidle til en helt ny målgruppe, som vi sjældent ser på biblioteket. 
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Omend det er i det små, så har biblioteket fået nye brugere, og flere 
3F’ere er begyndt at læse skønlitteratur. 
 
Fagforeningen 3F Nordsjælland Øst har med ’3F Læser’ kunnet give 
deres medlemmer et nyt og særegent tilbud, som samtidig understøtter 
eksisterende tilbud som f.eks. ordblinde- og danskundervisning. Særligt 
det fysiske bibliotek har skabt stor værdi for 3F. Torben Christensen fra 
Styregruppen fortæller, at biblioteket er blevet en integreret del af 3Fs 
Fællessekretariat (reception, venteområde og netcafé), hvor de 
modtager deres medlemmer. Og som han udtrykker det, så er 
biblioteket blevet ”en del af tilbudspakken”, som de nødig vil undvære! 
Han pointerer i øvrigt, at der er et godt miljø i biblioteksrummet. 
Nyindretningen af netcafé og bibliotek har skabt nogle rare og 
inspirerende rammer, som ikke tidligere var til stede i den lidt triste café. 
Han er overbevist om, at mange vil savne biblioteket, hvis det ikke 
længere var der og tror på øget udlånstal på længere sigt.  
 
 
Samlet set er ’3F Læser’ tæt på at opfylde projektets formelle 
succeskriterier. 
Den helt store og glædelige effekt af projektet er, at 3F ønsker at 
beholde og videreføre minibiblioteket! 
 
 

 
 
 
 



38 
 

Anbefalinger  
 
 

 Gør et grundigt analytisk forarbejde 
 

 Udfold interessentanalysen 
 

 Opfyld milepæle 
 

 Hold kadencen hele vejen, følg op 
 

 Udvis åbenhed og nysgerrighed 
 

 Udarbejd samarbejdsaftale på operationelt niveau 
 

 Har planer for hvordan ændringer i organisationen håndteres 
 

 Juster estimerede forventninger i fastlagte faser 
 

 Erkend at ukendt land ofte kræver nye værktøjer 
 
 

 

 

 

 

Perspektiver 
 

3F’s store ønske om at bevare biblioteket er nu udmøntet i en aftale om 
fortsat drift: 
Fagforeningen har besluttet at skyde 10.000 kr. i projektet på årlig basis 
til finansiering af indkøb af bøger og lignende, mens biblioteket 
organiserer og foretager indkøb og formidling. 
 

Dette nye samarbejde indledes nu med opstart januar 2017. 
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