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Tænketanken: 1- års Status og planlagte 
aktiviteter 
 

 

Undersøgelser og analyser 
 

Design antropologisk pilotprojekt: Bibliotekets brugere (afsluttet) 
Endelige præsentationer: http://www.youtube.com/channel/UChJfkc8Yb7Jj7Cp57hfDdZg  

 

6 antropologiske rapporter og anbefalinger: 

 Unge – en svær størrelse på danske folkebiblioteker 

 Hjemlighed på biblioteket – en antropologisk rapport om hvordan hjemlighed bliver et løsningsforslag til 

Fremtidens Biblioteker  

 Biblioteket vendt på vrangen – en anvendt antropologisk analyse 

 Bib:logen  - dit nye netværk! Udvikling af og fremtidsstrategi for en kommunikativ social platform på Roskilde 

Biliotek 

 Bibliotekets nye historie – en anvendt antropologisk analyse af danske bibliotekers rolle i en digitaliseret 

tidsalder 

 Den gode anbefaling – en antropologisk analyse af forholdet mellem bibliotekar og bruger 

 

Artikler:  

DMJX; nyhedsbrev: http://www.dmjx.dk/nyheder/view/biblioteksbranchen-duperet-af-studie-innovation  

DB, Danmarks Biblioteker: 3/2013 p. 18: http://www.db.dk/files/dbf.dk/DB0313-1mb_0.pdf  

Fuldskala nationalt designantropologiskprojekt (forventet opstart nov. 2013) 
På baggrund af evaluering af pilotprojektet har Tænketanken arbejdet videre med realisering af et fuld skala nationalt 

projekt. Projektet er organiseret som et samarbejdsprojekt mellem Journalist- og Mediehøjskolen (DMJX), 

Kulturstyrelsen, DB og Tænketanken. 

Projektet forløber som et intensivt projektforløb på 6 måneder med fuld bemanding, dvs. 3 projektansatte (2 

antropologer og 1 interaktiv designer + projektledelse/konsulent). Projektet har et budget på 1,2 -1,3  mio. 

Tænketanken har reserveret ca. 150.000 fra udviklingspuljen (segmenteringsprojektet), DMJX har midler fra 

Uddannelsesministeriets innovationspulje svarende til min. 400.000, som kan tilgå denne type af projekt og 

Kulturstyrelsen har positivt tilkendegivet medfinansiering på 700.000.  

Projektets Out-come: 

 Nationalt DNA for fremtidens bibliotek, der skaber retning men også rum for lokale prioriteringer  

 Dybe indsigter i brugeres behov (udarbejdet ud fra segmenteringsundersøgelsen) og bibliotekernes reelle 

udfordringer gennem en strategisk analyse af bibliotekernes DNA 

http://www.youtube.com/channel/UChJfkc8Yb7Jj7Cp57hfDdZg
http://www.dmjx.dk/nyheder/view/biblioteksbranchen-duperet-af-studie-innovation
http://www.db.dk/files/dbf.dk/DB0313-1mb_0.pdf
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 Udviklingsspor og konkrete anbefalinger, som danner et nye fælles pejlemærker for fremtiden biblioteker ift. 

udvikling af brugerrettede og fremtidssikrede tiltag 

 3-5 testede prototyper baseret på segmentering og indsigter. Prototyper afprøves i konkrete brugssituationer 

ved udvalgte biblioteker og forfines derefter til 2-3 gennemarbejdede og brugbare koncepter – klar til 

implementering 

 Afsluttende konference og rapport, hvor projektets resultater formidles fremadpegende  

 

2. Segmenteringsanalyse: Brugeren i dag og i morgen  

Tænketankens segmenteringsanalyse er præsenteret på workshop den 10. oktober i Odense. Resultaterne viser en 

lang række kendt men også helt ny viden, som vil blive formidlet i både biblioteksfagligt regi og landsdækkende 

medier. Der er stort fokus på, at projektet ikke kun generere viden, men bliver gjort operationelt og fremadrettet. 

Idékatalog og implementeringsmuligheder vil derfor også indgå i afrapportering.  Der samarbejdes med udviklings 

projektet Next User (Odense). 

 

Status: 

1) Foranalyse på 30.000 respondenter (foråret 2013) 

2) Personinterviews med borgere og stakeholders (forår 2013) 

3) Kvantitativ landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med over 2000 respondenter med særligt fokus på 

unge mellem 15-29 år. Udvikling af operationelt segmentering af brugere og ikke brugere. Segmenteringen er 

foretaget ud fra helt nye variable som E-index, digitalt-indeks, socialt-indeks og nørd-indeks. Disse indeks 

giver mulighed for at indfange bagvedliggende og tværgående forhold med særligt fokus på fremtidig 

biblioteksbrug 

4) Fokusgruppeinterviews og personlige interviews med repræsentanter fra disse segmenter (sept.) 
5) Workshop (den 10. oktober) 

6) Samlet rapportering & idékatalog (oktober) 

7) National udbredelse/formidlingskonference (november - jan) 

 

Formidling og pr/aktiviteter: 

Præsentation af hovedresultater på Next Library, Folkemødet 2013, HK - Årsmøde 

Planlagt: 

Artikel i Danmarks Biblioteker, nr. 6 (dec) 

Pressemeddelser og direkte kontakt til journalister om 3- 4 fund  

Interview med DR/Østjylland om resultater med fokus på fysik vs. digitale  

Formidling af undersøgelses resultater lokalt (bl.a Herning, evt. Centralbiblioteket Gentofte og evt. DDB .- 

visionseminar) 

 

Frivillige på fremtidens biblioteker 

Der er særligt fokus på frivillige. Tænketanken har også dette fokus og har bla. foretaget en afdækning af det frivillige 

landskab på landets folkebiblioteker. Foreløbige resultater blev præsenteret på Folkemødet 2013. Tænketanken har 

særligt fokus på bibliotekerne som central platform for fremtidens aktive medborgerskab og det aktive 

medborgerskab og lokal forankring som udviklingskraft i fremtidens kulturinstitutioner 
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Der udkommer analyse/rapport i løbet af efteråret. Den offentliggøres på Tænketankens konference Frivillighed 2.0 i 

Hørsholm. 

Der udarbejdes pressemeddelelser/invitationer i forbindelse med offentliggørelse af rapport/konference. 

Mange frivillige på bibliotekerne, KL, http://www.kl.dk/menu/Mange-frivillige-pa-bibliotekerne-id132346/ 

Frivillige på fremtidens biblioteker, Bornholmstidende, 12.06.13, http://www.bornholmstidende.dk/?Id=45909 

Planlagte ansøgninger til udviklingspuljen/andre fonde: 

Projekt 1) Bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi: 

Andre kulturinstitutioner er begyndt at analysere og påvise, hvordan kulturinstitutioner indvirker på lokale og 
regionale økonomier og deres vægt i samfundsøkonomien. Og der eksisterer således anerkendte og anvendte 
metoder til dette formål. Men denne øvelse er ikke foretaget på de danske folkebiblioteker. 

Out-come 

 At skabe håndfaste tal, der viser bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi 

 At dagsordensætte på både lokalt og nationalt plan vigtigheden af bibliotekerne 

 At udvikle nye målemetoder for bibliotekernes indsats og bidrage til en ny selvforståelse af folkebibliotekets 
samfundsmæssige rolle (både isoleret og i andre lokale, regionale og nationale strategier). 

Deltagende partnere: TT; Roskilde Bibliotek, Hørsholm Bibliotek, Odense Bibliotek, DB, Center for Regional- og 
Turisme forskning, KU (Geografi)  

Projekt 2) Fremtidens bibliotek: et fysisk bibliotek/biblioteket off-line 

Formålet med dette projekt er at skabe nye indsigter i hvilken betydning det fysiske har, både rum, materiale, og 
fysiske møde med henblik på udvikling af fremtidens bibliotek og balancer mellem biblioteket off-line og on-line. En 
del analyser inkl. Tænketankens egen segmenteringsanalyse viser et stadigt overraskende stort behov for både fysiske 
rum, materialer og sociale relationer. Samtidig viser flere undersøgelserne også forskelle i f.eks. køn, læring med 
fysiske materialer mv.  

Dette projekt sigter mod at samle forskellige faglige tilgange, traditioner og perspektiver, som hver især kan bidrage til 
en øget forståelse af feltet. Området lægger op til en fler- og tværvidenskabelig tilgang, da det kobler viden og 
forskning fra arkitektur, pædagogik, didaktik, sociologi, antropologi, historie, kulturgeografi og mange andre fag og 
videnskaber. 

Deltagende partnere: Københavns Bibliotek, Allerød mfl. 

Deltagelse i andres udviklingsprojekter 

1) Slip frivilligheden løs på bibliotekerne - frivilligt engagement på bibliotekerne (Odense) 

 

2) Gentænke bibliotekets demokratiske rolle med fokus på unges demokratiske deltagelse (Herning). Resultater 

fra TT aktiviteter/workshops integreres i dette projekt. 

http://www.kl.dk/menu/Mange-frivillige-pa-bibliotekerne-id132346/
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Debat, netværk, konferencer, workshops mv.: 

Frivillighed 2.0, november (se under anlyser) 
Konferencen Frivillighed 2.0 præsenterer aktuel viden og cases om den ’nye frivillighed’. Vi ser på de store 

perspektiver og nye tendenser, og undersøger hvilke platforme biblioteker kan udgøre i fremtiden. 

Frivillighed 2.0 fokuserer på hvad der kendetegner den ’nye frivillighed’: projektfrivillighed, ad hoc engagement, micro 

volunteering, faglig opkvalificering, networking, indflydelse og medbestemmele. 

Tænketanken har ansøgt og modtaget 45.000 fra Kulturstyrelsens tilskud til internationale konferencer til planlægning 

og internationale oplægsholdere. 

Folkemødet på Bornhom 2013, 13. - 16. juni  

Debatsesssion: Frivillighed og velfærd – fremtidens ressource eller et nødvendigt onde? 

Debatsession: Folkets bibliotek 

Postersession: Præsentation af segmenteringsundesøgelsens foreløbige resultater 

Artikler: 

Mange frivillige på bibliotekerne, KL, http://www.kl.dk/menu/Mange-frivillige-pa-bibliotekerne-id132346/ 

Frivillige på fremtidens biblioteker, Bornholmstidende, 12.06.13, http://www.bornholmstidende.dk/?Id=45909  

Next library, Aarhus, 18. Juni:  

Interactive session: Civic engagement and how to increase local awareness 

Præsentation af segmenteringsundersøgelse 

Strategisk workshop om bibliotekernes demokratiske rolle (juni) 

Med særskilt fokus på unges valgdeltagelse. Der følges op på dette tema med executive rundbordssamtale 

 

Out-come:  

Idé-katolog og koncepter 

Anvendelse af TT eksisterende resultater og samarbejde om fremadrettet aktiviteter 

Strategisk Workshop om 5 udviklingsspor (marts) 

Gennemgående temaer for Tænketankens arbejde på baggrund af interessentsondering 

Alle aktiviteter i Tænketanken vil kunne relateres til disse 5 spor.  

DB’s årsmøde 

Session om bibliotekerne som Missing Link i fremtidens kulturformidling 

Workshop om Kulturvaneundersøgelsen resultater (jan) 

Intro og debat om Kulturvaneundersøgelsens resultater 

http://www.kl.dk/menu/Mange-frivillige-pa-bibliotekerne-id132346/
http://www.bornholmstidende.dk/?Id=45909
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Andre deltagelser: 

Oplæg på: 

- HK’s årsmøde i Nyborg (sept),  

- Svendborg bibliotek (marts)  

- Varde Biblioteks visionsdag (nov).  

Next Generation Netværk (O) 

Tænketankens ’yngre’ netværk har afholdt tre møder med stor succes. Det har vist sig at være stort behov for 

videnling og netværk på tværs af landet. Der er nu ca. 25 personer tilknyttet netværket med bred repræsentativitet 

geografisk og fagligt. Der er blevet identificeret en lang række temaer, som netværket skal arbejde med. Følgende 

temaer er prioriterett: 

- Loven: Er der behov for ny bibliotekslov – der afspejler virkeligheden og samfundsbehov? 

- Udviklingspuljen 

Out-come: 

Etableret PR-gruppe, der arbejder på formidling af netværkets eksistens og aktiviteter og har fokus at arbejdet skal 

ende ud i konkrete resultater i form af synlighed (artikler, debatoplæg mv.).  

Debatsession på DB’s årsmøde med nyt forslag til formålsparagraf, og dertilhørende debatoplæg, kronik mv 

Artikel i Danmarks Biblioteker, nr. 5 

Afsnit I  - Innovationsfestival og konkurrence, 

Afsnit I er en international innovationskonkurrence, camp og festival, som i 2013 har base i det nedlagte Hørsholm 

Hospital. For en uge genåbner Afsnit I hospitalet som en midlertidig by, hvor offentlige forvaltninger, erhvervsliv og 

organisationer møder pionerer og iværksættere i en ligeværdig dialog. 

 

Tænketanken er opgavestiller i innovationskonkurrence, hvor iværksættere og innovatører fra hele Europa kæmper 

om en hovedpræmie på 100.000 kr. Tænketankens kategori er: Elementer af fællesskab. 

  

Tænketanken afholder konferencen Frivillighed 2.0 i forbindelse med festivalen. 

 

Økonomi 

Tænketanken arbejder inden for det budgetterede og alle yderligere projekter iværksættes kun, når der er fundet 

finansiering.  

Nye medlemmer tilknyttet Tænketanken fra okt. 2012- okt. 2013 

Hjørring 

Ballerup 

IVA 

Hørsholm 

Odense 

Planlagt møde med Danték omkring deltagelse og sponsorat 
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Kommunikation, formidling mm  
 

Hjemmeside og sociale medier: 

www.fremtidensbiblioteker.dk (stadig under udvikling) 

http://www.linkedin.com/company/t-nketanken-fremtidens-biblioteker?trk=nav_account_sub_nav_company_admin 

 

Nyhedsbreve: 

Nyhedsbreve udsendes ca. 1 gang per 1,5 måned 

 

Omtaler/presse: 

 

Biblioteksbranchen duperet af studie-innovation DMJX; nyhedsbrev:  

http://www.dmjx.dk/nyheder/view/biblioteksbranchen-duperet-af-studie-innovation 

 

Antropologi og interaktivt design er nøgler til fremtidens bibliotek, Danmarks Biblioteker: 3/2013 p. 18: 
http://www.db.dk/files/dbf.dk/DB0313-1mb_0.pdf 
 
Mange frivillige på bibliotekerne, KL, http://www.kl.dk/menu/Mange-frivillige-pa-bibliotekerne-id132346/ 

 

Frivillige på fremtidens biblioteker, Bornholmstidende, 12.06.13, http://www.bornholmstidende.dk/?Id=45909 

 

Unge læser og bruger biblioteket mere end de ældre generationer, Information, 1. juli, 

http://www.information.dk/465393 

 

Der er en vej ud af bibliotekernes eksistentielle krise, Kristeligt Dagblad, 29. juni,  

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/515679:Kultur--Der-er-en-vej-ud-af-bibliotekernes-eksistentielle-krise  
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