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Rapport og projekt resumé 
Nærværende rapport skal ses som afrapportering og slutevaluering for projektet ”Business n Pleasure” 
 
Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervSilkeborg (eS), Silkeborg Business College (SBC) og 
Silkeborg Bibliotekerne (SB) med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske 
læringscentre. 
 
Projektet har haft til formål at afdække om det lokale erhvervsliv med fordel kan anvende en række af 
folkebibliotekernes servicetilbud i deres daglige virke – og i givet fald, hvilke? Samt at markedsføre disse 
overfor målgruppen. 
 
I partnerskab med erhvervSilkeborg og udvalgte netværksgrupper under denne organisation er således 
tilpasset og markedsført en række produktpakker, målrettet erhvervslivet.  
 

Produkttilpasningen er sket i en iterativ proces, vekslende mellem fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser, 
interviews og servicedesign, som samtidig har søgt at afdække erhvervslivets generelle syn på biblioteket. 
 
Ved markedsføringen er anlagt en utraditionel angrebsvinkel koncentreret omkring netværk, sociale medier 
samt et stort anlagt produktlanceringsevent med en kendt erhvervsleder, Martin Thorborg, som trækplaster. 
Endeligt valg af markedsføringsindsats er sket på baggrund af input fra studerende fra Silkeborg Business 
College.  
 
Evalueringen er bygget op omkring en hypotese-test i henhold til nedenstående model (Figur 1) 
For et sammendrag af rapportens learnings, se venligst de afsluttende afsnit  ”Evaluering” samt ”Konklusion - 
Anbefalinger - fremtidsperspektiv”. 
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Hypotese 

 

 

Brandanalyse 

(Spørgeskemaundersøgelse) 

 

Fokusgruppe 

(Semistrukturerede interview) 

 

Servicedesign 

(Observationer / Iterativ proces) 

 

 

 Produktlancering og 
markedsføring 

 
 

Konklusion 

(Hypotese-test) 

 

Projektmodel - Hypotesetest 

Hypoteser: 

 

1. Bibliotekernes produkttilbud vil – alene gennem produkttilpasning – 

kunne imødekomme erhvervslivets ønsker til et bibliotek.  

 

2. Den primære barriere for servicering af erhvervslivet er manglende 

kendskab til den brede pallette af bibliotekstilbud (databaser, net-

medier, mv.) og bibliotekarkompetencer  

 

3. Bibliotekerne har i sin hidtidige markedsføring ikke formået at 

udfordre erhvervslivets opfattelse af bibliotekerne alene som 

”kulturinstitutioner”, ikke som ”videns-bank”.  

 

4. Det kræver målrettet, utraditionel markedsføring at tiltrække 

erhvervslivet. 

 

Evaluering / effektmåling : 

 

1. Udarbejdelse og implementering af målgruppetilpasset produkttilbud 

 

2. Kvalitativ rapport om erhvervslivets syn på biblioteket og det 

aktuelle/(fremtidige) tilbud. 

 

3.  Effektmåling 

- Deltagerantal ved produktpræsentation (100 personer) 

- Måling af brug af nyt erhvervsrettet produkttilbud 

 

4. Konklusion / hypotesetest 

 

Største risiko - At produkttilpasning ikke vil være nok, men at der kræves 

en radikal produktudvikling for at servicere erhvervslivet.  
 

 

Figur 1: Hypotesetest 



Februar 2015 
 

Styregruppe 
nedsættes.  

Udpegning af 
projektansvarlige fra 

de respektive 
samarbejdspartnere.  

 
Introduktionsforløb, 

forventningsafstemnin
g og detailplanlægning 

af forløbet 
 

Marts - Juni 2015 
Produkttilpasning 

Iterativ proces med 
baggrundsanalyse, 

fokusgrupper og interviews 
af udvalgte testpersoner om  

erhvervslivets syn på 
biblioteket og det 

aktuelle/(fremtidige) tilbud 
Løbende 

produktpræsentation og 
produkttilpasning med 

henblik på gradvis 
”udvikling” af både en 

umiddelbar løsning (kort 
sigte) og eventuelle  

anbefalinger til mere 
gennemgribende 

produktudviklingsinitiativer 
(fremtidsperspektiv jf. 

behovsanalyse) 

Juli 2015 
Implementering 

Endelig udarbejdelse 
og implementering af 

produktløsning til 
markedspræsentation 

 
Erhvervsindgang via 

web, som kan 
skaleres som BPI via 

DDB CMS 

August/september 2015 
Markedsføring 

Læringsforløb med 
planlægning og realisering af 
markedsføringskampagne og 

eventkoordinering for 
studerende fra Silkeborg 

Business College (Afsætning 
niveau A / Innovation) 

Oktober 2015 
Salg 

Event inkl. 
produkt-

præsentation 

Boost dine 
netmedier messe 

Nov/Dec 2015 

Effektmåling og 
evaluering  

 

Februar 2016 
Afrapportering 

 

Tidsplan 
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Faseoversigt  

Fase 1 
feb 15 - jun 

•Produktudvikling / produkttilpasning 

•Fokusgrupper og semistrukturerede interview med udvalgte testpersoner 

•Kvalitativ rapport: Erhvervslivets syn på biblioteket og det aktuelle/(fremtidige) tilbud 

•Iterativ proces med udvikling af tilbud  

•Implementering 

Fase 2 
aug - okt 

•Markedsføring og salg 

•Læringsforløb med planlægning og realisering af markedsføringskampagne og eventkoordinering ved studerende fra 
Silkeborg Business College (Afsætning niveau A / Innovation) 

•Event inkl. produktlancering 

Fase 3 

nov – feb 16 

•Evaluering 

•Effektmåling og evaluering / afrapportering 
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Fase 1 – Produkttilpasning  

Hypotese 1: 
Bibliotekernes produkttilbud vil – alene gennem produkttilpasning – kunne imødekomme erhvervslivets ønsker til et bibliotek. 
 
Afdækning af første hypotese var helt grundlæggende for projektets fortsatte forløb. 
Hypotesen blev testet via to fokusgrupper, udvalgt i forhold til to kriterier (SMV´er / iværksættere) og inviteret ind via erhvervSilkeborg. 
 
Konklusion: 
 
Produktet 

• Det aktuelle produkttilbud vurderes af virksomhederne som havende en værdi 

• Der er udfordringer med begrænset adgang hjemmefra (online services) 

• Der er udfordringer med Folkebibliotekernes begrænsede adgang til andre erhvervsdatabaser, fx. Marketline, Euromonitor. 
 

Behov 
Virksomhedernes behov for information/viden af erhvervsmæssig karakter samler sig om to kategorier: 
 
1: Simple database-udtræk (kundedata, markedsdata mv.) 

2: Special viden af høj faglig karakter (forskningsresultater, faglige artikler mv.) 
  

Ad 1. I forhold til de simple database-udtræk, drejer behovet sig primært om (gratis/let) ADGANG TIL databaserne.  
Produkt: En kort introduktion til database-opbygningen, søgning mv.  
(Virksomhederne vurderes herefter som værende selvhjulpne) 
  

Ad 2. I forhold til adgang til special viden af høj faglig karakter, kan biblioteket/bibliotekarerne spille en afgørende rolle i kraft af de 
bibliotekariske kompetencer. Bibliotekarernes informationssøgningskompetencer kan hjælpe virksomhederne  med at spare både tid og 
penge ved hurtigere adgang (søgning) til den rette information (kvalitativ information) - særligt i forhold til ”lukkede” databaser. 
Produkt: ”Book-en-erhvervs-bib” 30 minutters individuel hjælp og vejledning. Herefter kan henvises til InfoGate, mv. 

  

Forudsætning! 
Højt specialiseret fag-personale vurderes som en forudsætning for at imødekomme krav og ønsker fra erhvervslivet. 
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Hypotese 2: 
 
Den primære barriere for servicering af erhvervslivet er manglende kendskab til den brede pallette af bibliotekstilbud (databaser, net-
medier, mv.) og bibliotekar kompetencer  

 
(Se venligt den kvalitative rapport – ”Erhvervslivets syn på biblioteket” (Se særskilt rapport)) 
 
 
Konklusion - på basis af fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelse og interviews: 
 
Image 
De første (og største) udfordringer er image-relaterede. 

• Virksomhederne ser primært biblioteket som en kulturinstitution  
– ikke som et ”videns-center” 

• Virksomhederne forbinder primært biblioteket med ”den fysiske bog”  
- ikke med online services, og slet ikke med erhvervsrelaterede online services 

 
 
Kendskabsgraden  

• Kendskabsgraden til bibliotekernes adgang til kvalitative erhvervsdata er meget begrænset 
• Kendskabsgraden til de bibliotekariske (informationssøgnings)kompetencer er begrænset 

 
 
Hvordan ser det ud på bundlinjen? 
Det private erhvervsliv er i sin natur fokuseret på profit. Derfor er det væsentligt, at erhvervsfolkene 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.  
 
Anbefalet strategi - KURATERING; at udvælge de specifikke tilbud, og ikke præsentere hele paletten af bibliotekstilbud. 
Fokuserede tilbud: Databaser, faglige artikler og servicen ”Book en erhvervs Bibliotekar.” 
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Hypotese 3: 
Bibliotekerne har i sin hidtidige markedsføring ikke formået at udfordre erhvervslivets opfattelse af bibliotekerne alene som 
”kulturinstitutioner”, ikke som ”videns-bank”.  

 
Hypotese 4: 
Det kræver målrettet, utraditionel markedsføring at tiltrække erhvervslivet. 

 
Projekt: 
På baggrund af analysearbejdet samt et læringsforløb med input fra studerende fra Silkeborg Business College blev ved markedsføringen 
anlagt en utraditionel angrebsvinkel koncentreret omkring netværk, sociale medier (LinkedIn) samt et stort anlagt event med en kendt 
erhvervsleder, Martin Thorborg, som trækplaster.  
 
Resultaterne – taler for sig selv: 
 

• Ved projektafslutning har Silkeborg Bibliotekerne gennem netværk været ude at fortælle 50+ virksomheder om erhvervstilbuddene. 

 

• Der har været 10+ deciderede erhvervs-bookere (Book en erhvervs bibliotekar) 

 

• 200+ deltagere ved Martin Thorborg event med indledende erhvervsproduktpræsentation. 
Succeskriteriet var af partnerne ved projektopstart i fællesskab fastsat til 100 personer 

 

• 375+ unikke visits på nyoprettet erhvervssite i projektperioden 

 

Konklusion: 
 
Der er kun én vej igennem til erhvervslivet: Netværk ! Netværk! Netværk! 
Adgangen går gennem det lokale erhvervsråd og på erhvervslivets præmisser – ellers bliver biblioteket hverken set eller hørt. 
 

Business 'n' Pleasure 

Fase 2+3 – Markedsføring og salg  



Eksempel på løsningsforslag fra studerende ved SBC: 

Fase 2 – Markedsføring og salg  



Eksempler fra endelig markedsføring: 
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Fase 2 – Markedsføring og salg  
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Fase 2 – Markedsføring og salg  
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Fotos fra forløbet 



Det lykkedes: 
• Opbygge et grundlæggende kendskab til og forståelse for 

målgruppen og deres motivationsfaktorer 
 

• Introduktion af ny intern arbejdsmetode med fokus på 
”kuratering” dvs. udvælgelse af FOKUS-produkter fremfor at 
vise HELE paletten for alle 
 

• Udvikling af målgruppetilpasset produkttilbud 
 

• Opbygge interne kompetencer omkring biblioteksbetjening af 
erhvervslivet 
 

• Adgang til erhvervsnetværk med produktpræsentation 

 

• Alternativ markedsføringsindsats 

 

• Event med produktpræsentation 

 

• At få sat biblioteksservice for erhvervslivet på dagsordenen 
internt og at få den integreret som et selvstændigt 
indsatsområde i Silkeborg Bibliotekernes strategi 2018 

 

• Samarbejde med erhvervSilkeborg 
Hensigtserklæring for et fortsat samarbejde er udarbejdet 
- herunder fremtidig biblioteksintroduktion til alle 
iværksættere under erhvervSilkeborg 
 

• Samarbejde med Silkeborg Business College / læringsforløb 
Fortsættelse af samarbejde i Campus-regi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lykkedes IKKE: 
• At motivere de unge studerende til at gå ind i projektet 

udover det aftalte læringsforløbet 

 

• At knytte bånd mellem studerende og det lokale erhverv 

 

• At få ”Book en erhvervsBIB” 100% integreret internt 

 

• Uklart produkttilbud  
(Se under ”Konklusion - anbefalinger-fremtidsperspektiv”) 

 

• Projektet var mere tids- og ressourcekrævende end anslået 

 

• Måling af brug af nyt erhvervsrettet tilbud 
(Aftaler om statisk fra databaseudbydere blev ikke indfriet fra 
leverandørernes side) 

 

• Aftalt deltagelse med oplæg om projektet ved temadagen 
"Boost dine netmedier” i Vejle blev annulleret.  
(Temadagen blev aflyst) 
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Fase 3 – Evaluering  



Konklusion - Anbefalinger - Fremtidsperspektiv 
Målgruppe 
Erhvervsfolk er en særdeles spændende målgruppe, som bibliotekerne pr. tradition har haft svært ved at få fat i. 
Jf. Moos-Bjerres analyse fra 2012 om IKKE-brugere* estimeres 38% af IKKE-brugere at falde indenfor følgende tre kategorier: 
”Arbejderfædre”(12%), ”Funktionær”(12%), ”Midaldrende funktionær”(14% ), som erhvervsfolk generelt må forventes at udgøre en del af.  
Samme analyse viser , at det også er her en større del af de ”biblioteksskeptiske” IKKE-brugere er at finde. 
 
Det harmonerer med projektets erfaringer om erhvervslivets syn på og forventninger til biblioteket (Se særskilt rapport) 
Præsenteret for paletten af erhvervsrettede produkttilbud viser det sig dog, at erhvervslivet med fordel kan gøre brug af de bibliotekariske 
informationssøgningskompetencer og  udvalgte bibliotekstilbud, herunder særligt: 
 
• Book en (erhvervs-)bibliotekar 
• Bisnode  
• Kompass 
• Masterfile EBSCO 
• Infomedia 
• Virk.dk (digitalpost, mv.) 

 
Produkt 
Manglende adgang hjemmefra og særligt licens-begrænsninger kan give store udfordringer i forhold til at imødekomme erhvervslivets ønsker og behov, idet en 
bred adgang er helt grundlæggende og selve forudsætningen for betjeningen af erhvervslivet. Projektets erfaringer er videregivet til DDB med ønske om, at 
erhvervslivets brug af bibliotekernes (online) databaser tydeligt defineres ved indgåelse af licensaftaler. Alternativt bør ”pay-per-view” aftaler overvejes, både lokalt 
og på nationalt plan. Herudover er der udfordringer med Folkebibliotekernes begrænsede adgang til erhvervsdatabaser i øvrigt, fx. Marketline, Euromonitor. 
 
Højt specialiseret fag-personale er en forudsætning for at tilbyde produkterne til erhvervslivet.  
Fælles uddannelse og erfaringsudvikling, fx. i Centralbiblioteks regi, anbefales. Centrale kompetencecentre kan også være en mulig løsning.  
 
 
Markedsføring og branding 
Der er store image-relaterede udfordringer: 
• Virksomhederne ser primært biblioteket som en kulturinstitution – ikke som et ”videns-center” 
• Virksomhederne forbinder ikke biblioteket med online services, og slet ikke med erhvervsrelaterede online services 
 
Det anbefales, at der på nationalt plan iværksættes en større branding kampagne, som på overordnet niveau positionerer Folkebiblioteket på kompetencerne 
indenfor informationssøgning.  Projektet har afdækket, at under 5% af nettets data kan findes via Google – så måske det er på tide at lære danskerne ”at biible”  
i stedet for ”at google”  
 
Sidst , men ikke mindst,  har projektet høstet gode learnings på markedsføringsområdet. 
Indgangsnøglen til erhvervslivet går gennem det lokale erhvervsråd/erhvervscenter - og på erhvervslivets præmisser. 
Kodeordet er: NETVÆRK – NETVÆRK – NETVÆRK! 
Til gengæld vurderes der at være gode muligheder for et tæt samarbejde med og omkring erhvervslivet, når først døren er ”sparket ind”. 
 
 
 

*Moos Bjerre 2012 ”Segmenter af ikke-brugere i det fynske” 
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Kontaktpersoner vedr. projektet 
 

Silkeborg Bibliotekerne 

Bibliotekschef Lars Bornæs    lab@silkeborgbib.dk 
Projektleder Betina Agerbo     ban@silkeborgbib.dk 

Bibliotekar Annette Öhrström    aoe@silkeborgbib.dk 

Bibliotekar Thomas Kolborg    tk@silkeborgbib.dk 

 

erhvervSilkeborg 
Direktør Torben Vilsgaard    tv@erhvervSilkeborg.dk 
Seniorkonsulent Lissi Schulz    ls@erhvervSilkeborg.dk 
 
Silkeborg Business College 
Adjunkt Rikke Weinreich Muhlig    rmu@handelsgymnasiet.com 

 
 

 

 

 

 

 

 
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen - Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 
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