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Processen 

Lokal idéudvikling 

Planlægning 
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1. målgruppe 
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Projektets mål 
Rundtur…. 

• Projektet skal levere en model 

for, hvordan biblioteket kan 

medvirke til at skabe et bedre 

samfund og liv i 

landområderne 

• Den langsigtede effekt er 

biblioteket positioneret som 

velfærdsinstitution med styrket 

legitimitet 

• Biblioteket peges i en mere 

social retning 



Processer og metoder 

1. styregruppe 
mål 

Lokale workshops 

Metode: Effektmåling 

Metode: Co-creation 

Lokale co-creation-processer 

Sparring 2. Styregruppe 
mål 
 

Metode: Social innovation 
 



Processen 

Metodeudvikling 

Målgruppe I 

Målgruppe II 

Målgruppe III 

I gang med 2. målgruppe  
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Evaluering 
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Processen 

Social innovationsproces 

Planlægning 

Test 

2. Målgruppe - forløbet 

Rundtur 

Januar  1. juni 1. juli 1. marts November 

December 

Evaluering 





Persona for børneforældre over 30 

• Det idealtypiske medlem af dette segment er en 
mand eller kvinde, der lever 

• i parforhold med hjemmeboende børn under 15 
år. 

• Han er veluddannet og har en høj 
husstandsindkomst. 

• Hans interesser er forenelige med familielivet, og 
han bruger biblioteket 

• indimellem til børnerelaterede tilbud, som giver 
ham høj personlig værdi. 





Børneforældre over 30 er:  

• Alle forældre til børn under 15 år. De fleste lever i 
parforhold med hjemmeboende børn (84%).  

• Primært mellem 30 og 49 år (91%). Hermed er de det 
yngste voksensegment.  

• Fordelt på 56% mænd og 44% kvinder.  

• Det mest digitalt orienterede voksensegment. Alligevel 
scorer de forholdsvist lavt på e-indekset for biblioteket.  

• Det mest veluddannede segment.  

• Det segment, der har den højeste husstandsindkomst.  

• Interesserede i mad og vin, individuel sport og musik.  

 



Brugsmønster for børneforældre over 30  

• Med en brugerandel på 58% ligger børneforældre 
over 30 tæt på gennemsnittet for den samlede 
befolkning på 55%. Alligevel fylder de forholdsvis 
meget på biblioteket, da de samtidig er et af de 
største segmenter i befolkningen (de udgør 17% 
af befolkningen).  

• Endvidere benytter segmentets brugere sig af 
biblioteket relativt ofte. 38% af børneforældrene 
over 30 bruger biblioteket enten ugentligt eller 
månedligt.  



Brugsmønster for børneforældre over 30  

• Brugene blandt børneforældrene over 30 er dem 
der i højst grad benytter sig af bibliotekets 
børnerelaterede tilbud. 44% benytter sig primært 
af børnerelaterede tilbud, 26% af 
oplevelsesrelaterede tilbud og 16% af 
vidensrelaterede tilbud.  

• Børneforældrene over 30 er det voksensegment, 
der har interesse for lån af musik og film på cd og 
dvd. I forhold til interessen for de fleste af 
bibliotekets øvrige tilbud er brugerne i segmentet 
ret gennemsnitlige eller lidt under gennemsnittet.  
 



Social innovation 
 

Hvorfor er social innovation relevant? 
 

Borgere over 65:   Hver tiende lærer føler sig udbrændt  
2015: ca. 1,0 mio. 
2050: 1,50 mio. 
    Indvandrere og efterkommere ml. 25-64 år i beskæftigelse: 48% 
Antal hjemløse: 2009: ca. 5.000 2015: ca. 6.150  
 
  Borgere i arbejdsdygtig alder: 
  2015: ca. 3,55 mio. 
  2050: ca. 3,55 mio.     Højeste klassekoefficient i folkeskolen i 30 år 

 
Offentligt forsørgede i arbejdsdygtig alder:  
839.668  
     47% af den voksne befolkning er overvægtige 
Danskere med en psykisk sygdom: 500.000 
    Andel af funktionelle analfabeter efter 9. klasse: ca. 17% 
 
Hver fjerde kommune bruger i 2013 over 20% mindre per ældre end i 2007 
 
 
   Danskere med vedvarende helbredsproblem eller handicap: 700.000 



Definition af social innovation  

  
Bedre  

 
Social 
innovation 

Ført ud 
i livet  

 

Af eller med ikke-
offentlige aktører, 

ikke for dem  
 

Nyt  
 

Løser udfordringer 
inden for velfærd/ 
miljø  
 



Social innovation 

  

”Social innovation er nye og bedre 
samfundsløsninger, som er ført ud i livet, og som 
er skabt af eller med samfundets aktører – ikke 

for dem”  

 (Hougaard og Lauritzen, 2014) 

 



Hvem er aktørerne? 
 

   

Offentlige  

Politikere  

Ledere  

Frontlinjemedarbejdere  
 

Private  
Alm. Private virksomheder  

  

Tredje  

Frivillige  

Idræts- og fritidsforeninger  

Foreninger med socialt formål  

Boligforeninger  

Filantropiske foreninger  

Religiøse fællesskaber  

 

Uformelle  

Enkeltindivider  

Familien/pårørende  

Nabofællesskaber  

Onlinefællesskaber  

 

Social innovation  
 



Hvilken rolle kan de ikke-offentlige aktører spille? 

  

 
Informere om udækkede behov  

 

Udtænke og 
formulere løsninger  

 

Implementere 
og udføre 
løsninger  

 



Hvorfor Co-creation 

• Undgå at udvikle den perfekte løsning til det 
forkerte problem: 

– Professionel empati og oplevet velfærd 

 

• Co-creation er et MIDDEL til at finde den gode 
idé 

– Og processen styrker arbejdet med at få borgerne 
til at engagere sig i nye tilbud 

 



Billedkort 

Vælg 2 billedkort som illustrerer dine erfaringer 
med udvikling af nye bibliotekstilbud 
(børnefamilien) 

 

- Hvad du synes fungerer godt? 

- Hvad synes du er svært? 

 



 Hvilken forskel kunne I skabe i 
projektet? 

• Hvem vil vi påvirke? 

– Definér en borger i målgruppen 

– Beskriv relevante karakteristika 

• Hvad stræber vu efter? 

– Når vi ser hovedpersonen om to år, hvad ser vi så? 

– Personens situation / handlinger/holdninger 
/følelser 





Persona for børneforældre over 30 

• Det idealtypiske medlem af dette segment er en 
mand eller kvinde, der lever 

• i parforhold med hjemmeboende børn under 15 
år. 

• Han er veluddannet og har en høj 
husstandsindkomst. 

• Hans interesser er forenelige med familielivet, og 
han bruger biblioteket 

• indimellem til børnerelaterede tilbud, som giver 
ham høj personlig værdi. 



Brainstorm 

• Hvorfor er borgeren ikke allerede i den 
ønskede fremtid? 



Udviklingsspørgsmål 

• Lav Hypotese: 

– Unge forstår ikke, hvorfor de skab betale restskat 
eller får penge tilbage i skat 

 

– Hvordan får vi unge til at forstå, hvorfor de får 
penge tilbage/ skal betale restskat 

 

– Hvordan får vi unge til at forstå, hvad de skal gøre 
for at betale det rette beløb i skat til næste år? 



Udviklingsspørgsmål 

• Kig på plakaten med barrierer for jeres 
børnefamilie 

• Brainstorm udviklingsspørgsmål 
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SWOT 

• S - Strengths (styrker) 

• W - Weaknesses (svagheder) 

• O - Opportunities (muligheder) 

• T - Threats (trusler) 

 

• SWOT-analysen anvendes hovedsageligt i 
private virksomheder, der er underlagt 
konkurrencemæssige vilkår 
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SWOT-analyse 

• Formålet er kritisk at se på virksomhedens 
interne forudsætninger (ressourcerne) samt 
eksterne forudsætninger (omverdenen) 

• SWOT-analyse kan bl.a. bruges  

– ved opstart af en ny virksomhed 

– ændrede krav til produktprogrammet 

– finansielle forhold  

– markedsmæssige forhold 
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Situationsanalyse 

Opgaven består i at identificere 

Hvad er svaghederne? 

Hvad er styrkerne? 

Hvori består 
mulighederne? 

Hvori består truslerne? 



Styrker 

• Virksomhedens styrker 

• Vi er hurtige på aftrækkeren. Vi har korte 
beslutningsprocesser, fordi vi er små og få. 

• Vi har overskud, som vi kan give videre til 
kunderne som sublim kundeservice. 

• Vi kan hurtigt omstille os, hvis markedets 
behov skifter. 

 



Svagheder 

• Vi er ukendte på markedet. 

• Vi er sårbare, hvis centrale medarbejdere 
rammes af sygdom eller siger op. 

• Vi har en svag økonomisk rygrad. 

 



Muligheder 

• Det er et voksende marked. 

• Regionsrådet støtter virksomheder med fokus 
som vores. 

• Vores konkurrenter er store, men langsomme 
til at tilpasse sig udviklingen. 

 



Trusler 

• Markedet kan udvikle sig i en retning, hvor vi 
ikke længere har fagligheden til at være med. 

• Hvis konkurrenterne sætter hårdt ind på vores 
niche, så kan de udrydde os lynhurtigt. 

 



Spiderweb 
Hvem er vores netværk 

  Vores netværk 

  Relationer 

  samarbejdspotentialer 



Handling 
og masser af hjælp på vejen…. 

Indledende møde(r): 
1. Brug outputtet fra i dag 
 
2. Vi sender en lille guide til, 
hvordan I kan gennemføre 
mødet 
 

Social innovation 
1. Når tiden nærmer sig, 
så har vi en metode til at 
gennemføre denne del 
(bygger videre på forårets 
co-creation) 
 
2. Brug for workshop? 
 


