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Forord

Denne kogebog er et afsluttende led i projektet 
”Modelprogrammet og fremtidens organisation”. 

Projektet er støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje for 
folke- og skolebiblioteker. Mariagerfjord Bibliotekerne og 
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne har deltaget i projektet som 
samarbejdsbiblioteker, mens Jens Thorhauge har fungeret som 
konsulent og evaluator. Desuden har Michael Nørager lektor ved 
Aarhus Universitet været tilknyttet som konsulent. 

Kogebogen tager udgangspunkt i det forløb, som Vesthimmerlands 
Biblioteker har været igennem.



Intro

Vesthimmerlands Biblioteker oplever lige som de fleste andre  
biblioteker et faldende udlån og manglende opmærksomhed 
blandt dele af lokalbefolkningen og politikere. Derfor har vi de 
seneste tre år arbejdet målrettet med, hvordan Vesthimmerlands 
Biblioteker skal være relevant for borgerne fremadrettet. Det har 
medført en lang række ændringer i vores måde at betragte 
bibliotekets kerneopgave og vores rolle som personale. 

Mange af jer står over for de samme udfordringer som os, og vi vil 
derfor gerne dele ud af vores oplevelser og erfaringer, som 
inspiration og hjælp til jer. I denne kogebog tager vi jer med på 
vores rejse og præsenterer nogle værktøjer, som vi har haft gavn 
af. 

God læselyst.



Biblioteket bliver angrebet

Vi bliver ofte mødt af fremtidsforudsigelsen: ”Nå men I lukker jo 
alligevel, når alt bliver digitalt”. Samtidig har vi de senere år fået 
pålagt nye opgaver såsom borgerservice, digitaliseringsopgaver, 
turistinformation ligesom vi oplever, at vores kernekompetencer 
bliver udfordret af øget konkurrence fra diverse digitale 
søgemuligheder, ændrede kulturelle vaner, nye medietilbud og et 
stigende krav til nemmere og hurtigere løsninger. Det fik os til at 
tænke: ”Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvad skal folk bruge os til? 
Hvad har vi at tilbyde, hvis alle bøger er digitale?”.



Valgene: Ideen, forfra og nyt

Hvis vi lukkede øjnene og forestillede os biblioteket om 10 år, 
så vi to muligheder for os. Den første mulighed var det døde 
bibliotek, som i yderste konsekvens var lukket pga. manglende 
relevans. Den anden mulighed var at lave drastiske ændringer, så 
vi kunne overleve og tilbyde et sprudlende bibliotek i fremtiden. 

Ingen af os ønskede første scenarie, og derfor tog vi en fælles 
beslutning om, at vi skulle arbejde med, hvordan vi sikrede en 
fremtidig relevans for biblioteket i vores lokalsamfund. Allerede 
i starten af processen var det vigtigt for os, at beslutningen var 
vores egen og at alle i organisationen var med til at bestemme, 
hvilken retning vores bibliotek skulle have i fremtiden. 





Arbejdsgruppen

Vi havde derfor et ønske om, at processen skulle være drevet af 
medarbejderne for at fremme ejerskab af forandringen. Derfor 
nedsatte vi en arbejdsgruppe bestående af fire medarbejdere, 
udvalgt efter funktion, alder og kompetencer. Det var 
arbejdsgruppens opgave at tilrettelægge en inkluderende proces, 
så alle medarbejdere blev hjulpet på vej i foradringsprocessen. 



Værktøjskasse: 

Hvad skal I overveje, når I nedsætter en arbejdsgruppe:

- Alder, køn og funktion for de forskellige medlemmer
- Hvilket mandat har arbejdsgruppen? 
- Hvad må de beslutte? 
- Hvor meget tid må de bruge? 
- Hvilke ressourcer har gruppen? 
- Hvad er deres mål?
- Hvad er ledelsens rolle?
- Skal hele personalet inkluderes?



Arbejdsgruppens ønsker var:

- At skabe en proces hvor alle havde en aktie i forandringen
- At tidsrammen var sat, så alle følte, de var med
- At være åbne om processen og løbende informere 
- At undgå en skinproces, hvor kollegaerne blev inddraget uden    
  reel indflydelse
- At sætte fokus på at forandring påvirker forskelligt fra menneske   
  til menneske – og det skal der være plads til
- At der var plads til at eksperimentere
- At vi så på biblioteket med helt nye briller
- At give processen den tid, den havde brug for



Forandringsprocessens udfordringer

Statistikken viser, at 80 % af alle forandringer mislykkes. 
Vores mission var at blive blandt de 20 %, der lykkes, og derfor 
var arbejdsgruppens fornemste opgave at skabe rum for alle de 
spørgsmål, frustrationer og tvivl, som uvilkårligt ville komme i 
løbet af forandringsprocessen. 



På bar bund

Men hvor skulle vi starte, når vi ville tænke biblioteket nyt fra 
bunden? Nogle har strategier. Andre har som os ingen idé. 
Arbejdsgruppen valgte at tage udgangspunkt i 4-rumsmodellen fra 
rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010). 
4-rumsmodellen er et teoretisk værktøj, der viser de funktioner, 
som fremtidens bibliotek skal rumme. Det vil sige et møderum, 
et læringsrum, et inspirationsrum og et performativt rum. 
Nu havde vi rammen for fremtidens bibliotek og dermed for vores 
forandringsproces.





Design af proces

Når man starter helt fra bunden, er det vigtigt at danne sig et 
overblik ved at nedbryde de konkrete forandringer i mundrette 
bidder. 

Kick off

Arbejdsgruppen præsenterede en plan for forandringsprocessens 
første halve år, og personalet indgik en kontrakt med hinanden 
om, at det var det, vi ville og at vi var fælles om det. Denne gang 
skulle ikke ende som endnu et dødehåndspapir. Denne gang skulle 
vi gøre en forskel.



Idéhuse

Efter kick off afholdt vi tre idéhuse med udgangspunkt i 
4-rumsmodellen, hvor vi idégenererede på, hvilke opgaver vi 
kunne indtænke i bibliotekets fremtid. For at understøtte 
kreativitet og nytænkning afholdt vi idéhusene i alternative 
omgivelser, så hverdagen blev efterladt derhjemme. 
Og vi arbejdede med at opretholde energi og dynamik ved at 
benytte forskellige virkemidler og øvelser. 
 



VÆRKTØJSKASSE

- Walk and talk
- Oplæg
- Moodboard
- Brainstorm
- Øvelser

Værktøjskasse:
Kreative øvelser



Værktøjskasse:
Eksempel på program til idéhuse



Det nye koncept

Idéhusene var med til at generere over 300 idéer, som blev samlet 
i et idékatalog, klar til senere brug. Vi blev enige om, at 
biblioteket havde brug for et nyt fælles koncept – et fælles mål at 
arbejde frem mod. Dette koncept blev til ”den gyldne sætning”, 
som vi i fællesskab udarbejdede. 





Men hvad så nu?

Det viste sig, at alle vore nye idéer ikke kunne implementeres 
med den organisationsform, vi havde. Biblioteket centreret om 
bogsamlingen harmonerede ikke med vores nye koncept og de 
ønsker vi havde til fremtidens bibliotek. Kort sagt virkede de nye 
idéer ikke med vores gamle maskine.

Vi måtte organisere os på en ny måde, der kunne forene nogle af 
de gamle opgaver, som informationssøgning og udlån, med vores 
ønsker til nye opgaver. Vi ønskede at komme væk fra bogsamlin-
gen og danne en mere fleksibel organisation. Vores valg faldt på 
en spaghettiorganisation.



Hvad er en spaghettiorganisation?

Vi går og kalder vores nye organisation for spagettiorganisation, 
men hvad betyder det egentlig?

Vores gamle organisation var bygget op omkring samlingen og 
var på ingen måder hierarkisk. Som et lille bibliotek påtog vi alle 
sammen mange forskellige opgaver, og vi arbejdede også på kryds 
og tværs. Men vi arbejdede ikke nødvendigvis i den samme 
retning, og vores organisering kan bedst beskrives som 
personbunden. Det betød, at vi havde en lille, men faktisk også 
ret ugennemskuelig organisation.

Spaghettiorganisationen er for os en projektorganisation, der er 
ideel til at skabe en mere målrettet organisation, hvor 
opgaveansvaret er tydeligt – uden organisationen er hierarkisk og 
topstyret. Organisationsformen er god til at skabe fokusskiftet 
”fra samling til relationer”, fordi drift og udvikling kombineres i 
projekter, der alle tager del i at indfri bibliotekets overordnede 
udviklingsmål og visioner. 

Når der ”går spaghetti i din organisation”, så skabes der en mere 
dynamisk og fleksibel organisation, hvor projekter hele tiden 
åbnes og lukkes – og hvor medarbejderne næsten grænseløst kan 
bevæge sig mellem projekterne og hurtigt kobler sig på, når der 
er brug for en. 





Udfordringer er der nok af..



Hvordan?

Første step på vejen mod at opbygge en ny organisation var at 
nedbryde den gamle. Vi dekonstruerede den gamle organisation 
ved at bede alle medarbejdere om at nedskrive deres 
arbejdsopgaver, både store og små. Dermed fik vi et overblik over 
samtlige opgaver, og kunsten var nu at flette de gamle opgaver 
sammen med de nye. Alt blev systematiseret og sat i orden, hvil-
ket resulterede i 12 projekter. Alle projekter kom til at indeholde 
både udviklings- og driftsopgaver. 

Hvilket projekt skal jeg vælge?

For at være tro mod ønsket om en inddragende proces blev alle 
medarbejdere kaldt til personalemøde, hvor de 12 projekter blev 
præsenteret. Herefter fik vi hver især lov til at vælge os ind på 
de projekter, vi brændte for. Vi skulle altså ikke nødvendigvis 
vælge os ind på de opgaver, vi hidtil havde siddet med, men i 
stedet lade passionen være bestemmende for, hvilket projekt vi 
gerne ville deltage i. Det var herefter ledelsens opgave at få 
kabalen til at gå op – og det gik overraskende nemt.



Spaghetti á la Vesthimmerland

Vores spaghettiorganisation er bygget op omkring vores fælles 
koncept, som vores 12 hovedprojekter arbejder hen imod. 
Hvert enkelt hovedprojekt har en projektleder samt to 
projektmedlemmer. Under hvert hovedprojekt, har vi en lang 
række delprojekter. Medlemmerne i hovedprojektet skal ikke 
nødvendigvis deltage i og udføre samtlige delprojekter, så derfor 
har alle i større eller mindre grad en projektmedhjælperfunktion i 
hovedprojekterne – det er særligt her, hvor der rigtig går 
spaghetti i den, fordi vi arbejder sammen på kryds og tværs. 

Til at sørge for at der er fremdrift i alle projekter, har vi en 
projektejer, som er vores bibliotekschef. Han deltager kun i 
projektmøder, hvis hovedprojekterne inviterer ham med. 
Han blander sig altså ikke direkte i, hvordan hovedprojekterne 
opnår deres målsætning, men sørger for at fordele ressourcer 
mellem hovedprojekterne.  
 



Vores 12 projekter:

Projekt 1: Det aktive bibliotek. 
Projekt 2: Indretning – lang sigt
Projekt 3: Indretning – hverdag
Projekt 4: Målrettet markedsføring
Projekt 5: Nye brugergrupper
Projekt 6: Ud af boxen
Projekt 7: Skolereformen og heldagsskolen
Projekt 8: Nye relation til børn – på biblioteket
Projekt 9: Fokus på målrettet kompetence- og biblioteksudvikling
Projekt 10: Husansvarlig
Projekt 11: IT
Projekt 12: Materialer



Hvad er et projekt?

Alle vores hovedprojekter har en række målsætninger og 
succeskriterier, som de skal arbejde hen mod, men 
hovedprojekterne har metodefrihed til at opfylde de udstukne 
rammer. Det er også op til de enkelte projektgrupper at vedtage, 
hvilke arbejdsopgaver, vi skal fortsætte med, hvilke 
arbejdsopgaver, der skal nedlægges og hvilke arbejdsopgaver, vi 
skal udvikle. I en spaghettiorganisation er alt fleksibelt og 
dynamisk, og derfor kan vi både nedlægge, fusionere og oprette 
nye hovedprojekter, hvis vi finder det relevant.



Et år efter

Vores spaghettiorganisation gik i luften 1. januar 2014, og et års 
tid efter, var det tid til det helt store serviceeftersyn, hvor hele 
personalet selvfølgelig var inviteret med. Vores opfattelse af 
forandringens betydning er:

Medarbejderne udviser større drive og energi. MUS viste, at vi 
oplevede en større arbejdsglæde, tilfredshed og stolthed over 
vores arbejde. Vi synes, vi er blevet bedre til at samarbejde og til 
at udnytte hinandens kompetencer. Vi har fået en anderledes og 
bedre relation til hinanden bl.a. fordi vi udviser respekt over for 
hinandens beslutninger. Men vigtigst af alt er nok, at vi kan 
konstatere, at vi sammen har fået et ændret mindset. 
Biblioteket gør mere for brugerne. Mængden af indhold i vores 
arrangementsfolder har sat rekord to gange i streg. Vi har prøvet 
en række nye arrangementstyper af – med succes. Vi har indgået 
en række samarbejder med lokalsamfundet, der har givet flere 
oplevelser for vores brugere på biblioteket. Vi har fået støtte af 
Kulturstyrelsens Udviklingspulje til fire udviklingsprojekter på to 
år. Og så oplever vi, at det er blevet nemmere at brande 
biblioteket i lokalpressen, ligesom vi sporer en øget 
interesse for vores arbejde fra andre biblioteker.
Brugerne udtrykker oftere tilfredshed og har særligt været 
begejstret for det medengagement, som vi forsøger at anspore til. 
Vi har ikke foretaget nogen større brugerundersøgelse, så derfor 
venter vi spændt på benchmarkundersøgelsen i 2016, hvor vi 
forhåbentligt også i statistikken får belæg for vores daglige 
observationer i biblioteket. 



Action Learning

At arbejde i en spaghettiorganisation betyder for os, at opgaver 
løses på kryds og tværs i organisationen. Vi udnytter vores faglige 
og personlige kompetencer bedre og udvikler os med 
opgaverne. Vi bruger action learning i vores læringsproces og har 
lært at stoppe op og reflektere over hvad vi gør, hvorfor vi gør det 
og om vi kan optimere handlingen. Alt går i ring og processen 
bliver ved og ved og ved….. Vi har altså ikke været på lange og 
dyre projektlederkurser, men har arbejdet ud fra learning by 
doing.

Hvor er vi om 5 år? Sikkert på vej i en ny retning. 
Spaghettiorganisationen er den, der virker bedst for os lige nu, 
men med samfundsudviklingen vil vi også udvikle os, og vi har 
bevist overfor os selv og alle andre, at vi er omstillingsparate og 
har et stort ønske om, at Vesthimmerlands Biblioteker også 
eksisterer fremadrettet.



Udfordringer i fremtiden

Vi er klar over, at vi ikke nødvendigvis har fundet de vises sten. 
Vi står stadig over for mange udfordringer i fremtiden:

- Politiske beslutninger – dialogbaseret aftalestyring med indsats-    
  områder, vi skal tænke ind
- Besparelser – personalemæssig reduktion berører vores 
  spaghettistruktur
- Økonomiske ressourcer – flere af vores projekter er støttet af       
  Kulturstyrelsen
- Stress – vores høje aktivitets- og  ambitionsniveau kan medføre    
  stress og udbrændthed
- Kan vi vedholde en sund og velfungerende magtbalance med en  
  så flad struktur
- Har vi de rette værktøjer til at styre organisationen (økonomi,  
  tid, personaleressourcer, drift/udvikling)
- Hvad er vores kerneopgave og er det tid at revurdere eller 
  gentænke den
- Der skal være sund balance mellem drift og udvikling 



Til trods for udfordringerne er vi optimistiske. Vi har en følelse 
af, at vi er bedre rustet, end vi var før organisationsforandringen. 
Som en af os udtalte til evalueringen: ”Vi har ændret vores 
organisation med succes – så kan vi også klare det andet”. 
Vi har fået selvtilliden til og troen på, at det kan lade sige gøre – 
og det rykker en hel del.






