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Summary 

 

Grøn te og hækling  
Det private erhvervslivs forhold til biblioteket – eller manglen på samme! 
 

Hvordan ser det ud på bundlinjen? 

Vores repræsentanter for det private erhvervsliv er generelt meget fokuserede på profit. Derfor er det 

væsentligt, at de tydeligt skal kunne se, at bibliotekets tilbud kan spare dem for både tid og penge. De ønsker 

sig relevante, skræddersyede produktpakker, som kan give dem en effekt med det samme. Dette bekræfter 

bibliotekets strategi om kuratering; at udvælge de specifikke tilbud, og ikke præsentere hele paletten. Der 

arbejdes lige nu med tre typer af tilbud: Databaser, faglige artikler og servicen ”Book en Bibliotekar.” 

 

Kendskabsgraden og bibliotekets brand-issues 

Bibliotekets to væsentligste udfordringer er manglende kendskab til de erhvervsrettede tilbud, samt 

problemer med bibliotekets brand. Graden af kendskab til bibliotekets tilbud til private og erhverv kan 

beskrives med nedenstående graf. Det blå felt illustrerer det område, hvor biblioteket gerne vil have flyttet de 

potentielle brugere fra erhvervslivet hen. Som eksempler er de tre interviewede, Flemming Lauritzen, Carlo 

Palmisano og Torben Vilsgaard, blevet placeret i grafen. 

 

Flemming Lauritzen: 

Har hørt Ulysses af 

James Joyce på lydbog, 

men bruger ikke 

Silkeborg Bibliotek i sit 

erhverv. 

Carlo Palmisano: 

Bruger biblioteket 

sammen med sine 

børn, men bruger det 

ikke selv, hverken 

privat eller til erhverv. 

Torben Vilsgaard: 

Mener, at 

erhvervslivets 

generelle holdning til 

biblioteket er, at det er 

noget med grøn te og 

hækling. 

 

 

 

De tre interviewede pointerer alle, at det for biblioteket handler om at komme UD og sprede det gode 

budskab. Biblioteket arbejder allerede med dette via netværk, partnerskaber og erhvervSilkeborg.  

 



Hvor går man hen, når man skal finde viden? 

Et af Flemming Lauritzens største ønsker til Silkeborg Bibliotek er, at det kunne tilbyde ham de samme 

databaser og artikelsamlinger som Aarhus Universitets’ bibliotek. Han er jævnligt nødt til at rejse til Aarhus for 

at skaffe sig information. Tesen er, at der findes mange, der har det som Flemming, men som ikke har tid og 

ressourcer til at køre land og rige rundt efter viden, og som derfor klarer sig uden. Som studerende er man 

vant til at have adgang til alverdens artikler og databaser, men hvad sker der efter den sidste eksamen? Hvor 

skal man gå hen, når man skal skaffe sig viden i sit arbejdsliv? Håbet er, at svaret kunne være det lokale 

folkebibliotek! 

  



Paneldebat – Kommentarer fra Torben Vilsgaard, erhvervSilkeborg 22-10-2016 

 

Hvordan interagerer erhvervslivet med biblioteket? – Eller, hvordan/hvorfor gør de det ikke, for det er nok i 

højere grad tilfældet, og det er faktisk synd. 

Viden er den oplagte indgangsvinkel til velstand og velfærd, og nødvending for at vi kan konkurrere med 

resten af verden. Der er altså et behov for viden og for formidlingen af den. 

Det er Torben Vilsgaards oplevelse, at når han nævner biblioteket for virksomhederne, så bliver de fjerne i 

blikket; de bruger ikke biblioteket til at skaffe sig viden. De store virksomheder har folk ansat til research og 

lignende, og de små virksomheder klarer sig uden. Der ligger derfor en kæmpe opgave i at få formidlet til 

virksomhederne, at her på biblioteket kan de få gratis viden. 

Torben Vilsgaards opfordring lyder: Kom ud! For virksomhederne kommer ikke selv til biblioteket. 

Spørgsmål (Inge Kring): Har biblioteket et dårligt image? – Ja! Opfattelsen er, at det er noget med grøn te og 

hækling ☺ 

 

Det er vigtigt at komme med konkrete forslag til, hvor biblioteket kan byde ind. Et eksempel kunne være 

uddannelse af virksomheder i brugen af det digitale, som virk.dk. Bibliotekerne har allerede til opgave at 

hjælpe mindre virksomheder og foreninger med deres indberetninger. Der er også et projekt som 

Business’n’Pleasure, som Torben Vilsgaard betegner som et lille skridt, men et godt skridt. 

 

Hans Justesen (vicedirektør og uddannelsesleder på Silkeborg Business College): Fortæller om en tur på 

biblioteket med en Rotary-klub; de vidste ikke, hvad der egentlig foregår på biblioteket og hvilke ydelser, man 

kan få. Derfor gælder det om at komme ud over rampen, samt tænke over, hvad biblioteket skal gøre med sit 

image og branding. Rådet lyder, at man simpelthen trækker folk ind i bundter. 

 

Leif Sønderup (direktør for kultur- og fritidsafdelingen og job- og borgerserviceafdelingen i Silkeborg 

Kommune): Kaster Torben Vilsgaard ikke bare håndklædet i ringen? Opfordringen lyder fra Sønderup til 

Vilsgaard: Find en virksomhed, der vil være med i samarbejdet omkring Campus Bindslevs Plads. 

Torben Vilsgaard spørger, hvordan vi skaber balance mellem hvad det offentlige gør og hvad det private gør. 

Der er efter hans mening press på virksomhederne, fordi de både skal indgå i samarbejder og samtidig også 

skal producere vores velfærd.  

 

Et par konkrete forslag til aktiviteter: Fra Gitte Willumsen (formand for kultur- fritids- og idrætsudvalget i 

Silkeborg Kommune): Biblioteket kunne komme ud til fyraftensmøder i virksomhederne og præsentere nogle 

af bibliotekets tilbud og aktiviteter. � Det bliver her pointeret fra salen, at det kan være svært at få folk til at 

blive efter arbejdstid. Det ville være skønt hvis man havde virksomhedernes opbakning til at bruge måske en 

halv time af arbejdstiden. 

Fra Jens Thorhauge (): Fortæller at der er biblioteker som har aftaler med virksomheder om at komme ud med 

bogbussen i frokostpausen. 

 

Torben Vilsgaard konkluderer med, at alle virksomheder gerne vil have uddannelse af medarbejderne. 

Til sidst kommer han med et godt råd i forhold til bibliotekets strategi og arbejdet fremover: Der er knappe 

ressourcer, og det er vigtigt at vælge nogle ting fra, og at vide, at fravalg er okay. Der skal vælges nogle få 

ting/indsatspunkter, og så skal der vælges mange fra. 

  



Delkonklusion 1 (Carlo Palmisano, Better Banners), Business’n’Pleasure 

 

Resume af interview med Carlo Palmisano 

Carlo Palmisano er gennemgående begejstret for projektet Business’n’Pleasure. Inden projektet gik i gang 

brugte han kun biblioteket privat, primært sammen med sine børn, og han overvejede på intet tidspunkt at 

bibliotekets tilbud kunne være relevante for hans virksomhed. Hans syn på biblioteket inden projektet 

betegner han som det ”traditionelle” bibliotek, og pointerer, at projektet har ændret hans syn på biblioteket 

markant, et skifte, som han selv mener i høj grad kan begrundes med hans kendskab til biblioteket og dets 

tilbud, som nu er blevet forbedret. 

I forbindelse med projektet nævner han særligt fire ting, som han er glad for: 

1) Bibliotekets tilbud er gratis og derfor et rigtig godt tilbud til små iværksættere og mindre virksomheder.  

2) Produkterne passer til hans virksomhed og er anvendelige. 

3) Præsentationen af tilbuddene af brugen af dem er nem og effektiv, og man kan få udbytte af dem med det 

samme. 

4) Formidlingen af tilbuddene er konkret, og der må der faktisk også gerne gøres endnu mere; man kunne 

eventuelt udvikle en række produktpakker, som var særligt målrettet forskellige typer af virksomheder. 

 

Centrale pointer fra interview med Carlo Palmisano 

Int.: Hvad fik dig til at være med i projektet? 

CP: Jeg synes jo det var spændende at der var nogle værktøjer, som man kunne stille til rådighed til 

virksomhederne i Silkeborg, som i dag er dyre at få fat i selv hvis du sidder som mindre virksomhed, få 

informationer om mulige potentielle samarbejdspartnere og lignende, det er en lang kamp at skulle ud og 

finde den information selv eller en dyr kamp hvis man skal ud og betale sig fra det, så jeg synes jo det var nogle 

oplagte tilbud man burde tage til sig. 

 

Int.: Oplever du, at biblioteket og de produkter de stiller til rådighed, passer til din virksomhed? 

CP: Helt klart, ja, det gør det. De ting jeg kan bruge, dem har jeg selv plukket ud, og der er helt sikkert en 

anden virksomhed med et andet speciale indenfor noget helt andet som har brug for nogle andre ting, noget 

dataudtræk på kunderne, mere information, altså jeg har egentlig ikke brug for mere information, så jeg får 

absolut det ud af det som jeg vil have. 

 

Hvordan harmonerer dette med projektbeskrivelsen? 

1) I projektbeskrivelsen pointeres det, at mikro-virksomheder med under 10 ansatte er den dominerende 

størrelsesgruppe i dansk erhvervsliv, man kan derfor gå ud fra, at der er mange virksomheder, der ligesom 

Better Banners ikke har tid og råd til selv at skaffe sig de produkter og informationer, som biblioteket tilbyder. 

2) Carlo Palmisanos udtalelser om produkterne bekræfter den hypotese fra produktbeskrivelsen, at 

produkttilbuddene alene gennem tilpasning vil kunne imødekomme erhvervslivets ønsker til biblioteket. 

3) En anden hypotese lyder, at den primære barriere for servicering af erhvervslivet, er manglende kendskab, 

hvilket ligeledes bekræftes i interviewet med Carlo Palmisano. 

  



Interview med Carlo Palmisano, onsdag den 21. oktober 2015, Business’n’Pleasure 

Int.: Har du nogen spørgsmål inden vi går i gang? Ellers så vil jeg bare fyre løs. 

Carlo: Overhovedet ikke. 

Int.: Jeg kunne jo lige spørge, kommer du her fra Silkeborg, eller hvordan? 

Carlo: Ja. 

Int: Det gør du. 

Carlo: Jeg kommer oprindeligt fra Silkeborg, og har arbejdet i Silkeborg stort set alle de år jeg har været på 

arbejdsmarkedet. 

Int.: Okay. Brugte du biblioteket før du blev involveret i det her projekt? Jeg tænker både på erhverv og privat. 

Carlo: Ja, det gjorde jeg, men kun privat. 

Int.: Hvordan brugte du det der? 

Carlo: Det var mest et eller andet specifikt område man skulle ind og finde noget information på. Det er måske 

nogle år tilbage, idet at alt det foregår næsten på nettet nu. Øhm, men, jeg har aldrig rigtig brugt det under 

studentertiden, men jeg har brugt det rigtig meget efter at jeg har fået børn, idet at der ligger en fantastisk 

afdeling der og man kan bruge noget tid på det, og igen, selvfølgelig med at låne bøger til dem, det er det jeg 

kan bruge det til i dag, indtil jeg så har fundet ud af, at der er sket noget andet dernede nu. 

Int.: Hvordan var dit syn på biblioteket før du blev involveret i projektet? Havde du måske nogen fordomme? 

Carlo: Ja, ja, altså, det var jo det traditionelle bibliotek, hvor folk de kan gå ned og søge noget information og få 

noget materiale i hånden på nogle ting og sager og låne nogle bøger, det var det syn jeg havde på det. Ikke at 

det var til rådighed for borgerne, som det egentlig burde være… 

Int.: Så du overvejede ikke at det kunne være relevant for din virksomhed? 

Carlo: Overhovedet ikke. 

Int.: Hvad fik dig så til at være med i projektet? 

Carlo: Men altså, jeg synes jo det var spændende at der var nogle værktøjer, som man kunne stille til rådighed 

til virksomhederne i Silkeborg, som i dag er dyre at få fat i selv hvis du sidder som mindre virksomhed, få 

informationer om mulige potentielle samarbejdspartnere og lignende, det er en lang kamp at skulle ud og 

finde den information selv eller en dyr kamp hvis man skal ud og betale sig fra det, så jeg synes jo det var nogle 

oplagte tilbud man burde tage til sig. 

Int.: Så du gjorde dig ikke nogen overvejelser; skal vi være med eller skal vi ikke? 

Carlo: Overhovedet ikke. Jeg synes det var spændende, og så selvfølgelig også for at bakke op fra 

erhvervslivets side og sige… at bakke op omkring biblioteket, fordi hvis de har et budskab om noget, de gerne 

vil ud med af tilbud, som er gratis for deres brugere, der er jo nogen der betaler et eller andet sted for det, og 

det skal vi da alle sammen benytte os af.  

Int.: Hvordan blev du opmærksom på projektet? Betina, kontaktede hun dig direkte? 

Carlo: Jeg tror det var Betina, hun netværkede med os, prøvede at høre hvad mulighederne var og, lavede den 

der styregruppe, eller hvad det er man kalder det. Så ja. 

Int.: Hvad synes du, at du har fået ud af at være med i projektet? 



Carlo: Jamen, at der er mange løsninger man kan få adgang til som erhvervsdrivende i Silkeborg, det er den 

ene ting, og der er et stort udvalg, men også for os specifikt, der har der været helt klart i forhold til kendskab 

af markedet og søgninger på kunder, jeg sidder selv med salg, så… Det har jo været rigtig, rigtig fint for mig at 

danne nogle målgrupper ud fra de her, måske var det Bisnode jeg har siddet og brugt, til at trække lister. Lister 

til at gå igennem reklamebranchen og arbejde i dybden på det, og det at kunne få nogle konkrete navne med 

ud på stifterne så man ved de rette personer det er man kan få fat i. Så konkret, der sidder jeg og arbejder 

med lister nu, som er trukket igennem det, som er en stor hjælp i forhold til at 1) skulle ud og købe sig adgang 

til det eller 2) en anden virksomhed som man kender, og må trække en liste fra, det er jo ikke den optimale 

måde. Så en kæmpe hjælp til vores salg. 

Int.: Okay, jamen det er jo rigtig godt. Har dit syn på biblioteket så ændret sig i løbet af projektet? 

Carlo: Meget. Ja, meget, fordi der ligger nogle tilbud, som man desværre som almindelig hr. og fru hakke, 

overhovedet ikke tænker eller ved eksisterer, og øhm, det er den ene del, på privatdelen, altså, der er mange 

arrangementer, for eksempel for børn, som man burde gå mere op i, altså tilmelde sig nyhedsbrevene og få at 

vide hvad der sker, tilmelde sig Facebook, for der er rigtig mange gode aktiviteter, som er på et lavpraktisk 

niveau, uden at du behøver tage stilling til for meget. Om jeg vil bruge biblioteket til andet ud over den der 

erhvervsdel og det har jeg med mine børn og alle de ting, jamen, det er svært at sige, hvis ikke jeg kender til 

mulighederne. 

Int.: Mmm. Så det er meget et spørgsmål om kendskab? 

Carlo: Det er kendskab, ja! Det mener jeg absolut. 

Int.: Nu har du allerede nævnt lidt med de tilbud og produkter som er blevet introduceret. Er det også noget I 

vil benytte jer af i fremtiden? 

Carlo: Det vil jeg helt klart! Vi står overfor at skulle udvide salgsdelen, og der vil jeg bruge det som et fast 

værktøj til at trække lister på brancher, på områder af landet, på størrelser af virksomheder og de ting, som vi 

nu kan bruge det til. Så det vil vi aktivt bruge. Nu sidder jeg selv med det i dag, jeg muligvis to ekstra sælgere 

der kommer på tilknyttet, de kan også få mulighed for at benytte det, så hvis man i det traditionelle salg kalder 

det rå kanvas-salg, så er det en god gave at kunne sige, at kunne trække en liste og sige, her er noget der er 

nemmere at arbejde med, relevante emner indenfor den branche som jeg vil ramme. Og der er værktøjet 

skidegodt.  

Int.: Så det er det I primært vil bruge? 

Carlo: Ja, og jeg har jo mine noter liggende med hele udvalget, med alle de tilbud der er. Jeg har overblikket, 

hvis det er jeg gerne vil læse i et magasin eller en gammel artikel eller lignende, at jeg så kan finde den. Så ja, 

og jeg har været inde og lure det igennem, og har ikke fundet den jeg bare vil udnytte helt vildt på baggrund af 

det her, udover relateret til arbejdet. Jeg havde lige lidt omkring noget foto-interesse og noget men, det er 

sådan noget man kan fordybe sig i når man er på ferie eller har to timer til det, det har jeg ikke haft tid til, men 

jeg ved, at tilbuddet ligger der når jeg har brug for noget inspiration eller hvad det kan være. 

Int.: Så oplever du at biblioteket og de produkter de stiller til rådighed, at de passer til din virksomhed? 



Carlo: Helt klart, ja, det gør det. De ting jeg kan bruge, dem har jeg selv plukket ud, og der er helt sikkert en 

anden virksomhed med et andet speciale indenfor noget helt andet som har brug for nogle andre ting, noget 

dataudtræk på kunderne, mere information, altså jeg har egentlig ikke brug for mere information, så jeg får 

absolut det ud af det som jeg vil have. 

Int.: Nu har vi allerede snakket lidt om det, men har projektet betydet noget specielt for dit kendskab til 

biblioteket? 

Carlo: Det har løftet mit kendskab meget, det har det. Og vi snakkede også om det den dag, at det er sådan 

noget man skal tage med på Erhverv Silkeborg, tage med ud til de der huse hvor der sidder nogle selvstændige 

og prøve at sige, vi vil gerne bruge en time på at præsentere de tilbud, som start-ups eller noget lignende. 

Int.: Har du nogen ønsker eller idéer i forhold til fremover? Hvad vi skal kunne tilbyde? 

Carlo: Altså for det erhvervsmæssige, der tænker jeg, vi snakkede også om det på det første møde, at man 

kunne gruppere ind i målgrupper. Det vil sige, arbejde i hvad en målgruppe indenfor for eksempel 

salgsvirksomheder, og så konkretisere de tilbud, der ligger til os, også så når man kommer ind på siden, at det 

er nemt tilgængeligt, så det ikke er sådan at, hvis ikke jeg har et menupunkt, hvor der står præcis hvad jeg skal 

bruge, så er det sådan brrrr? Altså snakke om, hvordan man kan optimere adgangsmulighederne til det, og så 

det her med at altså, booke en bibliotekar, er det ikke det de kalder det? De kunne godt give det et andet 

navn, for det er jo egentlig ikke en bibliotekar, det er jo et eller andet andet, en erhvervskonsulent eller et eller 

andet. Altså, gøre det mere tilgængeligt og komme mere ud i virksomhederne og fortælle dem at I har det her 

tilbud og så benytte jer af det.  

Int.: Som bibliotek står vi lidt i en position mellem på den ene side at være en kulturinstitution og på den 

anden side en vidensbank, hvor det måske er den mere kulturelle del der har fået lov til at få overtaget. 

Hvordan ser du det? Det var måske også sådan du lidt havde oplevet det? 

Carlo: I starten var det også det billede jeg havde. Det synes jeg da at man skulle prøve at pirke til. Gøre det til 

et moderne bibliotek, hvor folk, ikke kun studerende kommer ned for at trække sig væk i et hjørne, men gøre 

det til et mere… altså, det er et socialt sted at være for mange mennesker, så hvis man kunne sælge den lidt 

mere ind for flere målgrupper, så det ikke kun er de studerende eller dem der lige er nede og finde en bog om 

svampe eller, det er igen, kunne det blive tyve procent af de besøgende der kom fordi de var erhvervsdrivende 

fra byen og havde behov for det. Det er igen, det kommer an på hvilket fokus det er man vil fortælle om, hvor 

det er man hører til i branchen. 

Int.: Hvordan synes du at selve processen har været? 

Carlo: Altså, det har været rigtig godt. Nu har vi været derinde til et enkelt møde og få det hele præsenteret og 

så fik vi adgang til det hele kort efter. Det synes jeg har været fantastisk. At så hurtigt kunne få effekt af det vi 

gerne vil bruge. Bare det at kunne gå direkte hjem og trække en liste. Bum. Så er vi klar til at gøre det. Jeg har 

haft de lister til at ligge siden vi fik dem hentet, men er faktisk først begyndt at bruge dem nu, men jeg har 

noget jeg kan falde tilbage på, jeg skal ikke til at starte forfra, og det er rigtig fint. 

Int.: Så det er noget du vil anbefale til andre? 



Carlo: Det vil jeg, det vil jeg helt klart til de erhvervsdrivende der nu er, som sidder med salgsdelen. Nu kan jeg 

jo kun tale i det jeg har fået ud af det, men der vil jeg da helt klart sige, at ligeså snart at man snakker i 

netværk, at de tilbud der er til slagsafdelingerne, eller hvis det er nogle lidt større kunder man skal ud og 

analysere på, så er det noget med at skulle trække nogle regnskaber og lidt af hvert, jamen så er der også 

værktøjer til det. Så der er jo, der er jo muligheder, men igen det der med at skære ind og: hvad skal vi bruge? 

Alt det andet med magasiner og artikler og videns baseret et eller andet; hvad skriver de i Canada om det her 

søgeord… Altså, nu har jeg jo ikke være inde og lure det igennem og se om jeg kan bruge det, men er det 

endnu et punkt vi kunne arbejde med i forhold til at se, hvad er tendenserne i andre markeder eller lignende. 

Int.: Så det det gælder om er først at få noget, som man kan mærke er super relevant, og derefter arbejde sig 

ind på livet af det andet? 

Carlo: Ja, for det der var mest relevant, det fandt jeg med det samme, og så finde tiden til det andet. Igen, det 

er det her med bibliotekaren, det er at komme ned og gøre det konkret for hende, så hun, hun kender jo alle 

tingene, men at gøre det konkret for hende, hvad er min hverdag i dag? Min hverdag det er at jeg sidder og 

kontakter reklamebureauer og mediebureauer og bla bla, sælger det her ind til dem og så videre, så skal der jo 

ringe en klokke hos bibliotekaren; vi har det her tilbud på, hvor du kan gå ind og analysere trends i forhold til 

nogle søgeord og der bruger du denne her tjeneste. Derudover kan du brug denne her tjeneste til at trække 

data på mulige virksomheder, og her kan du trække lister. Så har du tre konkrete ting man kan arbejde med, 

og det ved man jo ikke før man har en bibliotekar tilknyttet eller sidder ved sådan et møde som vi sad ved her 

sidste gang. Altså, det er at gøre det konkret for den enkelte virksomhed og det tror jeg er personligt ned til 

den enkelte. Og virksomhedslederne, der sidder derude, er jo ikke dem der sidder med den arbejdsbyrde, det 

er jo de ansatte. Og de skal jo bare spidse øre om det her tilbud og sende de ansatte afsted til det. Så de får 

fuld udnytte af det. Det er win-win. Det værste er jo bare, at folk ikke er klar over det. Det er det samme som 

vi har en forretning, hvor vi markedsfører 140 kunder hvert år, men vi markedsfører ikke os selv. Det er den 

største udfordring. I har også alt på lager, man skal så bare lige fortælle om alt i nogle kategorier, og det er 

også derfor jeg siger at det er vigtigt når man snakker erhverv, så del det ind i nogle pakker, og sig: hvad er du 

til? Sæt nogle firkanter op og sig, det er mit område det her. Og så pluk i det. For den helt store formidling, den 

er der ingen der kan overskue.  

Int.: Så lidt mere skræddersyet måske? 

Carlo: Ja, det synes jeg. For at gøre det mere konkret for den enkelte virksomhed.  

  



Interview med Flemming Lauritzen, mandag den 2. november, Business’n’Pleasure 

Int.: Jeg kan jo starte med at spørge, om du brugte biblioteket før du var med i projektet? Jeg tænker både 

erhvervsmæssigt og privat. 

Flemming: Der er nogle år hvor jeg ikke har brugt det, men jeg er dog kommet der, ikke meget men… Og 

erhvervsmæssigt, der har det primært været universitetsbiblioteket i Aarhus jeg har brugt. Idéen overhovedet 

med at deltage i det her, det er, at det ville være ret smart, hvis jeg kunne gøre det hernedefra i stedet for at 

skulle fare rundt i landet efter det. Såeh, det er en af mine idéer med det.  

Int.: Har du brugt Silkeborg Bibliotekerne overhovedet? 

Flemming: Ikke erhvervsmæssigt.  

Int. Har du brugt det privat? 

Flemming: Ja, jeg har lånt en del, specielt lydbøger, dengang jeg kørte rigtig meget, øh fordi, når man så kørte 

der, så kunne man læse James Joyces samlede værker og alt muligt, som man ellers aldrig kommer til. Hvad jeg 

faktisk har gjort på den måde. Så det er godt nok. Det er sådan noget jeg har brugt det til primært. Det er ikke 

så meget traditionelle bøger. Det jer arbejder med her, jeg skal måske læse fyrre-halvtreds sider hver dag, og 

så er jeg simpelthen for træt i øjnene til at åbne en bog. Men altså, biblioteket er jo ikke fremmed for mig. 

Int.: Hvordan var dit syn på biblioteket før projektet? Havde du nogen fordomme? Torben Vilsgaard fra 

erhverv Silkeborg sagde for eksempel at den grundlæggende fordom om biblioteket er, at det er grøn te og 

hækling. Nu er du selvfølgelig ikke så biblioteksfremmed, så har man måske ikke fordomme på samme måde… 

Flemming: Altså, jeg kender godt den fordom, men jeg synes ikke jeg havde den. En anden af de grunde, jeg 

faktisk havde til at kigge på det her projekt er, at jeg arbejder meget med noget der hedder dossiering. Et 

dossier, det er når man skal søge om et eller andet, det kan være et biocid, altså et sprøjte- eller 

rengøringsmiddel. Det kan være tilsætningsstoffer til foder, det arbejder jeg en hel del med, det kan være 

lægemidler. Hvis du skal have sådan noget godkendt, så skal den virksomhed der vil have det godkendt 

indsende nogle helt faste oplysninger på det, og noget af det der er en helt fast oplysning, det er at man skal 

gå ind i tre relevante videnskabelige databaser, man skal lave en søgning tyve år tilbage, og man skal 

rapportere alt hvad der er fundet på den type stoffer. Det gør man jo fordi, at når det er videnskabelige 

databaser, så er det jo reviewed artikler. I forbindelse med, at der var rigtig meget snak om den slags, og det er 

der kommet igen, så havde jeg gået og overvejet lidt, om man kunne finde noget bibliotekets-et-eller- andet til 

at hjælpe, for jeg ved ikke om du kan forestille dig, hvor meget rod der kunne gå i sådan noget? Og derfor så er 

tanker omkring det med biblioteksvæsen og hvad det kan bruges til, de er ikke så fjerne.  

Int.: Så du havde gået og overvejet om det var noget du kunne bruge? 

Flemming: Ja, det er noget jeg seriøst har overvejet. Og jeg ved også at mine kunder i forbindelse med 

markedsføring også, ikke så meget er inde og kigge på hvad omverdenen mener, det gør man ikke så meget i 

den branche, eller jo, det gør man i den industrielle verden, men det er ikke ligesom til forbrugere. Men der 

går man ind og skal finde relevante videnskabelige artikler om oplysninger, med oplysninger om dette eller 

hint produkt er så og så fantastisk. Det er også en vinkel, men det er mere mine kunder der har den vinkel på 

det. Men de kunne godt bede mig om at hjælpe med sådan noget. Så på den måde er jeg ikke fjern fra det. Så 



det beskriver nok egentlig mere mit syn på biblioteket. Det der så kan ærgre mig lidt, det er at det her 

offentlige eller halvoffentlige biblioteksvæsen tilsyneladende har svært ved at gå ind i den type opgaver. Det er 

nok ligeså meget et politisk problem som… 

Int.: Kan du sige noget om, hvad du har fået ud af at være med i projektet?  

Flemming: Altså, jeg har ikke fået kroner på bundlinjen, det kan man ikke sige. Men jeg har fået prikket til 

nogle tanker om, hvad man egentlig kan bruge det til. Og det er sådan noget som skal gå og summe lidt i mit 

hoved og så kan det være at der dukker noget op. Det er simpelthen et spørgsmål om, at jeg blev gjort 

opmærksom på igen, at man måske kunne bruge det til noget andet. Så jeg vil hellere sige, at jeg er midt i 

undersøgelsesfasen i øjeblikket. Det er fordi jeg er ved at finde ud af om man eventuelt kunne bruge Silkeborg 

Bibliotek til et eller andet, frem for at skulle tage til et universitetsbibliotek. Ikke fordi jeg har noget imod at 

ligge og køre til Aarhus, men det tager altså en hel dag. 

Int.: Men du havde ikke den oplevelse at der var nogle af de produkter og databaser, som I blev introduceret 

for, som du med det samme kunne bruge? 

Flemming: Ikke så direkte, nej. Det er ikke noget som jeg kunne, altså som jeg har brug for hver og hver anden 

dag. Men det tror jeg heller ikke kom som en overraskelse. Hverken for mig eller for biblioteket. Men jeg var 

da inde og prøve og kigge efter hvad det var for noget. Og det kan da godt være at jeg kan bruge det til noget 

på et tidspunkt, det ved jeg ikke, men ikke umiddelbart.  

Int.: Hvad tænker du at der mangler for at det kunne være noget du kunne bruge? 

Flemming: Altså, det har jeg jo tænkt på, for nu skulle du jo komme. Det jeg virkelig ville kunne bruge til noget, 

det var hvis de offentlige biblioteker, herunder Silkeborg, på en eller anden måde kunne lave samarbejder med 

et eller flere af universitetsbibliotekerne om at man kunne bruge deres databaser. Jeg ved, at det koster 

penge, lad det så lige falde, sådan så man var i stand til at udbyde den service fra Silkeborg Bibliotek, at jeg 

måske kunne gå ind i Cap, for at tage et eksempel, og kigge lidt på det, eller British Journal of – et eller andet, 

dem er der så mange af. Men altså, at kunne gå ind i en af dem, og få hjælp til det fra Silkeborg Bibliotek, frem 

for at skulle til Aarhus først. Der er mange af dem, som jeg ikke kan tilgå på denne her computer, hvor jeg skal 

ind fysisk og sidde. Det var sgu da rart hvis jeg kunne sidde i Silkeborg. Det er faktisk noget af det, som jeg 

virkelig ville sætte pris på. Giver det mening? Og det ved jeg ikke om det kan lade sig gøre. Men det er også 

derfor jeg gerne vil bakke op om projektet. Det er fordi der er nogen, som gerne vil prøve at gøre det bedre 

sådan at man kan bruge det til noget, det bør man i hvert fald også bakke lidt op om. Det kunne da være man 

fik noget ud af det.  

Int.: Ja, men jeg tror også, at projektet er i en fase, hvor de er ved at finde ud af, om bibliotekets eksisterende 

produkter er nok, og at de bare skal målrettes bedre, eller om der skal andre produkter til. 

Flemming: Ja, hvis vi vender tilbage til mødet, så var det jeg opfattede, som måske kunne være godt, til de 

virksomheder som sælger direkte til forbrugere, der er der nogle tilbud som de kunne bruge direkte, jeg sælger 

til industri, det er business til business, og det er en helt anden verden. Vi er forholdsvis kolde overfor presse. I 

forhold til vores kunder, de ved godt hvad det drejer sig om. De har mere viden end nogen journalister om de 

ting her. De har deres egen mening, det eneste der kan genere dem lidt, det er hvis deres kunder bliver 



generet af det, men det er ikke, det er ikke mit problem. Men det var det, som jeg oplevede, det var at det var 

business-consumer-delen, men der er jeg ikke, så det er ovre i business-business-delen at der mangler et eller 

andet. Og det kunne netop være adgang til at kunne finde oplysninger som man ellers skulle på 

universitetsbiblioteket for at finde.  

Int.: Som jeg kunne forstå på dig, så kendte du jo bibliotekets ret godt i forvejen, men har projektet betydet 

noget for dit kendskab til biblioteket? Hvad det kan og hvad det vil, og hvad det står for? 

Flemming: Lidt, ja. Det har betydet noget på den måde, at jeg er blevet opmærksom på at man er interesseret i 

andre end private kunder. At man måske også er interesseret i erhvervskunderne. Så på den måde har det 

betydet noget. Og så var der jo nogle konkrete ting som jeg blev opmærksom på, som jeg så bare ikke har så 

meget at bruge til, men det er mere den første del af det.  

Int.: Hvordan synes du det har været at være med? 

Flemming: Altså, jeg så meget mødet som en slags kick-off, eller et inspirationsmøde. Og hvis den får lov til at 

dø der, så var det et kick-off-møde til ingenting. Og det fortjener at komme ind i en eller anden form for 

proces. Den fortjener lige at blive vendt et par gange.  

Int.: Nu har vi jo allerede snakket lidt om det, men dine ønsker og idéer til fremtidens bibliotek?  

Flemming: Jo, altså, det vi har snakket om, det behøver vi ikke gentage, men lidt ovre i samme boldgade 

alligevel. Det kan nok ikke lade sig gøre, i hvert fald ikke som lovgivning og regler er skruet sammen, men det 

er jo ikke det samme, altså lovgivning og regler er lavet af mennesker, jeg ved godt man kan påvirke dem, men 

i min verden der ville det være skønt at kunne købe en bibliotekar til at lave et konkret stykke arbejde i en 

periode. Altså som du ser, jeg er ikke nogen stor virksomhed her, men jeg kunne godt komme i nogle 

situationer, hvor jeg i en måned godt kunne bruge en vikar ti timer om ugen til at lave et eller andet 

fuldstændig konkret stykke arbejde. Det kunne være at få organiseret nogle dokumenter eller et eller andet 

bibliografisk korrekt i nogle bibliotekssystemer som vi skal følge og som gudhjælpemig ikke er til at finde ud af 

for almindelige dødelige. Det kunne være nogle søgninger, det kunne være noget andet. Jeg kunne forestille 

mig sådan nogle som Danske Fragtmænd her, de har også en hulens masse dokumenter, som måske skulle 

sættes op i nogle systemer, og jeg ved godt at det er der sikkert nogle som allerede laver, men jeg synes de er 

svære at finde. Om det er Silkeborg Bibliotek der skal gøre det, eller hvem det er, men der er i hvert fald 

bibliotekarer, altså folk med den rette kompetence, så det er lidt i samme boldgade i virkeligheden. Fordi det 

der med rådgivning, det er vældig fint, men nogle gange mangler jeg altså arbejdskraften også. Det er meget 

konkret. Og i virkeligheden, hvad skal jeg bruge rådgivning til, hvis det er en ting jeg skal have lavet én gang? 

Int.: Har du nogen forslag til, hvordan biblioteket ellers kan arbejde videre med erhvervslivets som målgruppe? 

Flemming: Det er i hvert fald et spørgsmål om at gøre sig synlig overfor erhvervslivet. Og det har man jo til en 

vis grad gjort med det her. Men det er kun i kick-off-fasen i min verden. Og jeg tror at man måske skal blive lidt 

mere konkret i det man gør. Det ligner lidt en problemstilling som jeg af og til render ind i. jeg sidder og 

henviser til 18312003 og forventer at alle ved hvad det betyder, men det ved alle ikke. Og det vil sige, at det er 

lidt det samme som når I siger, så har vi den database, og så har vi den database, det blev præsenteret lidt ved 

mødet retfærdigvis, men ude i den store offentlighed, hvis der bare står det der korte budskab for en gruppe 



erhvervsfolk, så siger de goddag mand økseskaft, jeg skal ikke ud og læse Tove Ditlevsens samlede værker. Der 

mangler lidt indsalg om man så må sige. Vi har jo hver vores spidskompetencer og hver vores erhverv, og jeg 

har jo rigeligt at gøre med at følge med i mit eget. Det vil sige, hvis budskabet skal ud, så skal det stå 

knivskarpt, klart og præcist beskrive med tre ord, alt hvad du laver. Og sådan er det uanset hvad du 

beskæftiger dig med. Men det er jo fordi vi alle sammen er nørder på vores eget område. Og på biblioteket er I 

også nørder. Det er der det med hækletøjet og brillerne ude på næsen kommer ind; det er et tegn på nørderi. 

Og det er vi alle sammen. Og hvis vi skal forstå hinanden, så skal vi være hamrende skarpe til at kommunikere. 

 

 

  



Spørgeguide til interviews til Business’n’Pleasure 

 

• Brugte du biblioteket før dette projekt? Hvordan og til hvad? Både i forhold til erhverv og privat. 

• Hvad var dit syn på biblioteket før projektet? Havde du eventuelt nogen fordomme? Overvejede du, at 

det kunne være relevant for din virksomhed? 

• Hvad fik dig til at deltage i projektet? Hvilke overvejelser gjorde du dig? 

• Hvad har du fået ud af at være med i projektet? 

• Har dit syn på biblioteket ændret sig efter du har deltaget i projektet? Hvordan ser du på det nu? 

• Er der nogen af de tilbud og produkter, som du er blevet introduceret for, som du vil benytte i 

fremtiden? Hvilke? 

• Oplever du, at bibliotekets produkter passer til din virksomhed? 

• Hvad har projektet betydet for dit kendskab til biblioteket og dets tilbud til erhvervslivet? 

• Hvad er dine ønsker og idéer i forhold til fremtidens bibliotek? Hvordan kunne du tænke dig at bruge 

og samarbejde med biblioteket i fremtiden? 

• Biblioteket står i en position som både kulturinstitution og vidensbank. Hvordan oplever du denne 

dobbelthed? Ser du biblioteket som mere den ene eller den anden? 

 


