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Introduktion 

Dette dokument præsenterer en række indledende fund fra et samarbejdsprojekt mellem Biblioteket Frede-
riksberg og forsker fra IT-Universitetet i København, Jannick Schou (PhD, adjunkt). Samarbejdsprojektet har 
haft til formål at kortlægge og beskrive Biblioteket Frederiksbergs nuværende arbejde med borgerservice, 
særligt med henblik på digitale inklusionsinitiativer og borgerrettede tiltag. Som det vil blive beskrevet i dette 
dokument så har Biblioteket Frederiksberg arbejdet aktivt med digital inklusion over de sidste mange år. 
Samarbejdsprojektet har haft til formål at samle op på de metoder og erfaringer, der er gjort sig over tid, 
samt give inspiration til den fremadrettede udvikling og arbejde med borgerservice og inklusion.  

Projektet var oprindeligt planlagt til at vare fra november 2018 til udgangen af juni 2019. Perioden er dog 
blevet forkortet til marts 2019, idet undertegnede per 1 april har skiftet stilling. Dette dokument skal ses i 
dette lys. Det er et forsøg på at samle op på nogle af de væsentligste tematikker, som er opstået i det fore-
løbige samarbejde. De fund der præsenteres i dokumentet skal derfor også ses som tentative, idet mere 
dybdegående analytisk arbejde oprindeligt var planlagt. 

Det empiriske grundlag for denne rapport er et længerevarende etnografisk studie, hvor jeg som forsker har 
forsøgt at komme så tæt på dagligdagen i Biblioteket Frederiksberg som muligt. Siden november 2018 har 
jeg således observeret en række af de projekter, som Biblioteket har sat i søen, interviewet medarbejdere af 
flere omgange, og haft mulighed for at tale med projektledere. Dette er blevet dokumenteret gennem detal-
jerede feltnoter, der beskriver mine oplevelser med Bibliotekets ambitiøse projekter og dedikerede medar-
bejdere.1 Sammenlagt har jeg foretaget godt 40 timers observationer fordelt på 16 forskellige dage. Jeg har 
bl.a. været en del af Bibliotekets ekspedition, observeret mødet med borgere i Åben Rådgivning, været med 
til introduktionsforløb og -rundvisninger på biblioteket, deltaget i Digitalt Selvforsvar, og været en del af Bib-
liotekets udgående borgerservice som en del af initiativet Borgerservice to-go. Foruden disse observationer 
og en række løbende samtaler med medarbejdere, har jeg også foretaget 7 strukturerede interviews, der 
kredser om de forskellige borgerrettede initiativer biblioteket har lanceret. Alle medarbejdere og borgere er 
så vidt muligt blevet anonymiseret gennem hele rapporten, om end dette i visse tilfælde er svært, da enkelte 
projekter er knyttet op på specifikke projektledere.  

Sammenlagt har det empiriske materiale givet et bredt indblik i dagligdagen på Biblioteket Frederiksberg 
særligt i forhold til borgerservice og digital inklusion. I dette dokument vil jeg forsøge at skildre nogle af de 
observationer jeg har gjort mig over de sidste måneder. Jeg vil forsøge at vise, hvordan der konkret arbejdes 
med digital inklusion på Biblioteket, samt nogle af de unikke træk, der præger arbejdet i denne institution. 

                                                             
1 Der skal lyde en stor tak til alle bibliotekets medarbejdere, der har taget overordentlig godt imod mig gennem hele forløbet og altid 
være meget villige til at svare på mine spørgsmål. Jeg sætter stor pris på den gæstfrihed jeg har mødt i hele Biblioteket, og håber 
naturligvis at dette dokument skildrer hverdagen så troværdigt som muligt. Alle potentielle misforståelser og fejl tager jeg fuldt an-
svar for.  
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For der er noget unikt ved de initiativer Biblioteket har lanceret. Disse forsøger på forskellig vis at understøtte 
og hjælpe grupper af borgere, som ellers risikerer at blive digitalt ekskluderede. Ved at kombinere klassiske 
idealer om folkeoplysning med nyere forestilling om digitalisering og borgernær service har Biblioteket sat 
en ambitiøs dagsorden for arbejdet med inklusion. Dette dokument forsøger at skildre denne dagsorden og 
hvordan den bliver ført ud i praksis.   

Igennem dokumentet præsenteres to forskellige former for bokse: dels refleksionsbokse, der stiller en række 
åbne spørgsmål omkring nuværende praksisser, og dels observationsbokse, som præsenterer konkrete ob-
servationer fra studiet. Indholdet af disse bokse kan forhåbentlig være med til at inspirere arbejdet med 
borgerservice i fremtiden ved at vise de konkrete situationer, hvor medarbejdere forsøger at hjælpe borgere 
så vidt som muligt. Spørgsmålene er ment som åbne refleksioner om og til praksis.  

Det store billede: digitaliseringen af den danske velfærdsstat 

Danmark bliver ofte udråbt som en af verdens mest digitaliserede lande: internetudbredelsen er blandt ver-
dens højeste og langt de fleste danske borgere anvender digitale teknologier som en naturlig del af deres 
hverdag. Dette er ikke mindst resultatet af flere årtiers intensivt politisk arbejde, hvor digitalisering er blevet 
set som en vigtig del i at skabe en tidssvarende, effektiv og smidig offentlig sektor.2 Der har siden begyndelsen 
af 00’erne været et klart politisk fokus på at gøre den offentlige forvaltning digital – både i de interne arbejds-
gange og i kontaktfladen til borgere. Dette er sket samtidig med, at sociale medier, smartphones og andre 
digitale platforme er blevet mere eller mindre allemandseje. Digitalisering er på godt og ondt blevet define-
rende for vores tidsalder, og brugen af digitale teknologier er derfor også i stigende grad blevet en forudsæt-
ning for opretholdelsen af sociale netværk, aktivt medborgerskab og interaktion med den offentlige sektor.3 
At være eller ikke være digital er i dag rammesættende for ens plads i fællesskabet.  

Digitalisering har ikke mindst påvirket den danske offentlige sektor, og der stilles i dag langt flere krav til den 
enkelte borgere end tidligere. I tråd med større reformer i den offentlige sektor,4 skal borgeren ikke blot være 
passiv modtager af offentlige ydelser og services. Han eller hun skal derimod indgå som aktiv producent og 
medspiller. På digitaliseringsområdet har dette betydet, at borgere i så vidt muligt omfang skal kunne betjene 
dem selv ved hjælp af digitale selvbetjeningsløsninger. Sådanne løsninger er over de sidste mange år gradvist 
blevet rullet ud på en række sags- og velfærdsområder. Dette har betydet, at ”internettet [i dag er] blevet 
den primære indgang til den offentlige administration for langt de fleste. Borgere og virksomheder har fået 
en digital postkasse. Der er indført digital selvbetjening på over 100 sagsbehandlingsområder.”5 I november 
2014 trådte den såkaldte Lov om Digital Post i kraft. Denne betød, at alle borgere over 15 år forventes at 
kunne kommunikere digitalt med den offentlige sektor gennem en digital mailboks (e-boks). Dette er dog 

                                                             
2 Birgit Jæger and Anja Svejgaard Pors, ‘Ledelse Af Digitalisering – Fra Projekt Til Præmis’, in Ledelse i Politisk Styrede 
Organisationer, ed. by P. Aagaard and A. Agger (Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, 2017), pp. 145–70. 
3 Jeg har skildret disse udviklinger i en række forskningspublikationer, herunder: Morten Hjelholt and Jannick Schou, Den Digitale 
Borger (København: Hans Reitzels Forlag, 2017); Jannick Schou and Morten Hjelholt, ‘Digitalizing the Welfare State: Citizenship 
Discourses in Danish Digitalization Strategies from 2002 to 2015’, Critical Policy Studies, 2017 
<https://doi.org/10.1080/19460171.2017.1333441>; Jannick Schou and Morten Hjelholt, Digitalization and Public Sector 
Transformations (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018). 
4 Se bl.a. Niels Åkerstrøm Andersen and Justine Grønbæk Pors, Velfærdsledelse: Mellem Styring Og Potentialisering (København: 
Hans Reitzels Forlag, 2014); Niels Ejersbo and Carsten Greve, Moderniseringen Af Den Offentlige Sektor (Copenhagen: Akademisk 
Forlag, 2014). 
5 Regeringen, KL, and Danske Regioner, Et Stærkere Og Mere Trygt Digitalt Samfund: Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 
2016-2020 (København: Digitaliseringsstyrelsen, 2016), p. 6. 
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kun toppen af isbjerget, idet selvbetjeningsløsninger har fundet vej til stort set alle velfærdsområder i dag. 
Obligatorisk selvbetjening – eller hvad der sommetider er blevet kaldt for tvangsdigitalisering – har betydet 
et grundlæggende skift i den offentlige sektors kanaler og kommunikationsformer: selvbetjeningsløsninger 
har erstattet papirformularer og personlige møder næsten fuldstændigt, og borgere skal kunne gøre selv, 
hvad velfærdsprofessionelle i kommunen plejede at kunne hjælpe dem med. 

På mange måder har disse forandringer været én lang succeshistorie. De fleste danskere anvender offentlige 
selvbetjeningsløsninger og er faktisk også tilfredse med dem. Der er dog også opstået nye udfordringer med 
borgere som ikke kan, vil eller har lyst til at anvende disse. Som jeg sammen med en række kollegaer har 
skildret i tidligere forskningsudgivelser,6 så lader det til, at obligatorisk selvbetjening også skaber nye former 
for eksklusion. Borgere der ikke kan anvende digitale kommunikationsmidler bliver hægtet af udviklingen og 
risikerer at blive ekskluderet yderligere. Selvom det er muligt at blive fritaget for diverse selvbetjeningsløs-
ninger, viser tidligere studier ligeledes, at mange borgere i praksis ikke bliver frameldt. Dette gælder særligt 
udsatte og sårbare gruppe, såsom hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, udsatte ældre, handicappede, psy-
kisk syge og indvandrere med få sociale netværk. Digitalisering bliver for disse grupper alt for ofte en barriere, 
og svækker dermed deres chancer for at (for)blive en del af fællesskabet.7 Dette er i øvrigt konsistent med 
international forskning, der gang på gang har vist, at digital eksklusion reproducerer eksisterende former for 
udsathed. Helsper og Reisdorf taler endda om, at der er ved at udvikle sig en ny digital underklasse, der netop 
består af de allermest udsatte dele af samfundet.8 Dette er en stor samfundsmæssig udfordring, som kun vil 
blive større i fremtiden i takt med at samfundet bliver stadigt mere digitalt.  

Borgerservicecentre rundt om i landet spiller i denne henseende en afgørende rolle. Disse centre har på 
mange måder fået til opgave at hjælpe de borgere, der har svært ved at anvende digitale selvbetjeningsløs-
ninger. 9 De skal dermed understøtte nationale digitaliseringsambitioner ved at gøre så mange borgere som 
muligt i stand til at agere digitalt. Med andre ord skal de understøtte digital inklusion og kompetenceudvik-
ling. Nationalt er der også kommet et stigende fokus på disse emner. Således oprettede Digitaliseringsstyrel-
sen i 2015 et Netværk for Digital Inklusion, der har til formål at ”understøtte og forbedre indsatsen overfor 
de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige.”10 Netværket 
inddrager en række aktører på tværs af den offentlige sektor og udgør dermed et forsøg på at løfte denne 
problemstilling i fællesskab.  

På trods af dette øgede fokus er der stadig en mangel på viden om, hvilke inklusionsinitiativer, der rent faktisk 
virker. Der mangler simpelthen gode eksempler på, hvordan man arbejder med digital inklusion i praksis. 
Udover det så mangler der eksempler på innovative og samarbejdsdrevne løsningsforslag, som tager ud-
gangspunkt i den enkelte borgers behov og livssituation samt arbejder på tværs af organisatoriske skel. Som 
vil blive beskrevet i denne rapport udgør Biblioteket Frederiksbergs arbejde på mange måder et sådanne 
eksempel. Her er tale om en institution, der har forsøgt at komme digital inklusion i møde på ambitiøs vis. 

                                                             
6 Jannick Schou and Anja Svejgaard Pors, ‘Digital by Default? A Qualitative Study of Exclusion in Digitalised Welfare’, Social Policy & 
Administration, 2018, 1–14. 
7 Schou and Pors. 
8 Ellen J. Helsper and Bianca C. Reisdorf, ‘The Emergence of a “Digital Underclass” in Great Britain and Sweden: Changing Reasons 
for Digital Exclusion’, New Media and Society, 19.8 (2017), 1253–70 <https://doi.org/10.1177/1461444816634676>. 
9 Se også Anja Svejgaard Pors, ‘Becoming Digital – Passages to Service in the Digitized Bureaucracy’, Journal of Organizational 
Ethnography, 4.2 (2015), 177–92 <https://doi.org/10.1108/JOE-08-2014-0031>. 
10 https://digst.dk/digital-service/digital-inklusion/netvaerk-for-digital-inklusion/ 
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Biblioteket Frederiksberg 

Biblioteket Frederiksberg har siden starten af 2013 varetaget en række borgerserviceopgaver på Hovedbibli-
oteket. Bibliotekets opgaveportefølje er vokset stødt over tid, og flere og flere borgerserviceopgaver er lang-
somt blevet integreret på biblioteket. Ligeledes er bibliotekets personale løbende blevet efteruddannet og 
oplært til at kunne varetage sådanne nye opgaver. Da borgerservice åbnede på hovedbiblioteket i 2013 va-
retog personale særligt opgaver knyttet til NemID (udstedelse af nøglekort og oprettelse), virk.dk samt hjælp 
til en række fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger. Denne hjælp var først og fremmest centreret omkring 
traditionel ekspedition i bibliotekets forhal, hvor personale hjalp den enkelte borger med at få løst deres 
udfordringer. I løbet af 2014 blev dette arbejde udvidet med digital post (e-boks), boligstøtte, brevafstemning 
og sundhedskort, og i 2016 kom også udstedelse af pas til. Samtidig med disse mere traditionelle borgerser-
viceopgaver har biblioteket dog også arbejdet med at udvikle en række nye understøttende læringsaktivite-
ter. Disse har, på forskellig vis, haft til formål at guide og hjælpe borgere, som har svært ved overgangen til 
et stadigt mere digitaliseret samfund. Mange af disse initiativer falder indenfor det man med en paraplybe-
tegnelse kan kalde for digitale inklusionsinitiativer. De har fokus på at etablere nye læringsrum for borgere 
for derigennem at hjælpe dem – både digitalt men også i forhold til deres integration i samfundet som sådan.   

Fælles for de initiativer som Biblioteket Frederiksberg har lanceret er en række styrende strategiske visioner 
eller principper. Disse bliver ofte italesat af både medarbejdere og ledere som værende formet af mindst tre 
traditioner eller tilgange. De kombinerer så at sige flere forskellige ophav i én samlet pakke. For det første 
baseres de på en tilgang, der er formet af idéer om folkeoplysning og folkebibliotekets rolle i det danske 
samfund. Dette er, ifølge flere af de medarbejdere som er blevet interviewet i dette projekt, en tradition, der 
vægter oplysning, personlig dannelse og aktivt medborgerskab højt. Fokus er på hvordan den enkelte borger 
kan klædes ordentligt på til at blive en del af fællesskabet. Digitale kompetencer ses her som en indgang eller 
portal til resten af samfundet. For det andet er arbejdet med inklusion præget af de fællesoffentlige digitali-
seringsstrategier, der har styret arbejdet med at digitalisere den danske offentlige sektor over de sidste 
mange år. Her fokuseres særligt på de målgrupper, der traditionelt set har været udsatte eller i risiko for at 
blive hægtet af i overgangen til et stadigt mere digitaliseret samfund. På denne måde spiller Biblioteket Fre-
deriksbergs arbejde direkte sammen med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Mens de tidligere så-
kaldte bølgeplaner havde stort fokus på at indføre obligatorisk selvbetjening (med en målsætning om, at 80% 
af alle borgere skulle kunne anvende digitale løsninger) har den nyeste fællesoffentlige strategi sat mere 
fokus på kvalitative forbedringer af enkelte løsninger, nærhed og hjælp af borgere. Biblioteket Frederiksberg 
understøtter eksplicit ambitionen om at hjælpe borgere, som har svært ved at begå sig i en stadigt mere 
digitaliseret hverdag. For det tredje så kombineres dette fokus på folkeoplysning og digitalisering med idealer 
knyttet til borgerservice.11 Dette indebærer et fokus på at understøtte og hjælpe den enkelte borger ved at 
sætte deres behov, problemer og livssituation i centrum.12  

Biblioteket Frederiksberg kombinerer disse forskellige traditioner — folkeoplysning, digitalisering og borger-
service — i hvad man kan kalde for en ”strategisk hybrid.” Det betyder, at understøttelsen af digitale kom-
petencer rammesættes som et folkeoplysningsprojekt, der grundlæggende handler om at gøre den enkelte i 
stand til at mestre eget liv gennem læring, viden og øgede kompetencer. Ambitionen for mødet med borgeren 

                                                             
11 Om disse, se bl.a. Pors. 
12 Jannick Schou and Morten Hjelholt, ‘Digital Citizenship and Neoliberalization: Governing Digital Citizens in Denmark’, Citizenship 
Studies, 22.5 (2018), 507–22 <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1477920>; Jannick Schou, Remaking Citizenship: Welfare 
Reform and Public Sector Digitalization (København: IT University of Copenhagen (ITU-DS; No. 151)., 2018). 
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er dermed heller ikke blot at “servicere dem”, men at understøtte deres plads i fællesskabet på både den 
korte og lange bane.  

Bibliotekets strategiske hybrid, som altså kombinerer folkeoplysning, digitalisering og borgerservice, kommer 
særligt i spil gennem to begreber – relationsarbejde og læring. Begge disse begreber bliver ofte fremhævet 
af bibliotekets medarbejdere når de skal forklare, hvordan og på hvilke måder de fører projekter ud i praksis. 
Mere konkret, så dækker relationsarbejde over en række aktiviteter, der har fokus på forholdet mellem bib-
liotekets medarbejdere, borgere og andre eksterne såvel som interne samarbejdspartnere. Relationsarbejde 
er en samlebetegnelse, som peger på, at menneskelige forhold er i centrum for mange af bibliotekets lærings- 
og inklusionsaktiviteter. Det handler om at lære den enkelte borger at kende, skabe et tillidsfyldt forhold til 
dem, så de tør søge efter hjælp med deres udfordringer. Dette sker, som flere medarbejdere forklarer, ved 
at tage borgeren seriøst og ikke dømme de valg, de har taget i deres liv. Det er lidt som en god ven, forklarer 
en medarbejder således, der kender de forskellige systemer og kan være med til at hjælpe borgeren. Som det 
vil blive beskrevet i nedenstående afsnit handler relationsarbejde dog ikke kun om mødet med borgeren: det 
handler også om mødet med andre aktører. Læring er et andet hovedbegreb, som ofte anvendes af medar-
bejdere. Opdyrkningen af digitale kompetencer sker igennem målrettede didaktiske elementer og lærings-
rum. Som en projektleder på biblioteket fortæller, så er læring blevet vigtigere – både for deres arbejde på 
biblioteket og for samfundet som sådan. ”Når alting forandrer sig hele tiden,” forklarer medarbejderen, ”så 
bliver man nødt til at lære at lære. Du bliver nødt til hele tiden at tillære dig nye ting. Og hvis vi lærer borgerne 
at lære, hvis vi har en lærende tilgang i borgerservice, så vil de i højere grad blive mere selvhjulpne og selv-
stændige i deres eget liv. I alle mulige forskellige sammenhænge.” Den enkelte borger skal ikke bare have løst 
et enkeltstående problem her og nu. De skal derimod klædes på til selv at kunne løse deres udfordringer 
fremadrettet.  

Refleksionsboks 
Hvordan arbejdes der strategisk med hybride styringsambitioner? Hvilke dagsordner prioriteres over andre 
og hvorfor? Er der eksempelvis et internt hierarki mellem borgerservice, folkeoplysning og digitalisering? 
Hvilke principper er styrende for det strategiske og ledelsesmæssige arbejde? Hvordan arbejdes der med 
strategisk stiafhængighed – det vil sige det forhold, at den nuværende måde at se verden på er formet af 
tidligere valg? Gør nuværende strategiske hybrider os blinde over for andre muligheder? Kunne der eksem-
pelvis arbejdes med andre målgrupper, målsætninger og principper? Hvad er forudsætningerne for, at in-
klusionsinitiativer er en succes på den korte og lange bane?  

 
Projektet som form  

Biblioteket Frederiksberg har, foruden deres faste vejledningstilbud tilknyttet bibliotekets ekspedition, lan-
ceret en række projekter, som forsøger at understøtte digitale kompetencer og inklusion. ”Projektificering”, 
det vil sige udarbejdelsen og eksekveringen af projekter, er derfor også på mange måder en bærende præmis 
for arbejdet med inklusion og læring på biblioteket. Bibliotekets mange projekter har hver deres egne mål-
grupper, de inddrager forskellige konstellationer af samarbejdspartnere og de gør brug af forskellige lærings-
aktiviteter. Tabel 1 præsenterer et udpluk af forskellige nuværende projekter. Relationsarbejde og læring er 
dog på mange måder fællesnævneren for disse. Begge disse koncepter gennemsyrer så at sige arbejdet med 
forskellige målgrupper, og danner en form for rød tråd i bibliotekets projektportefølje. 



 
 

 
 
Rued Langgaards Vej 7 – 2300 København S – Danmark – Tel. +45 7218 5000 – CVR 29057753  www.itu.dk 
 

Tabel 1. Nuværende projekter (udvalg) 

Navn Borgerservice to-go Åben Rådgivning Digital Ung* Digitalt Selvforsvar 

Beskrivelse Rådgivningssessio-
ner flere forskellige 
steder i Frederiks-
berg, særligt bolig-
sociale områder. Fo-
kus på at hjælpe 
borgere med digitale 
udfordringer og 
skabe relationer. 
Samarbejder med 
boligsociale medar-
bejdere, bydels-
mødre, m.m. Startet 
i 2016. 

Rådgivning af (pri-
mært) nyan-
kommne flygtninge 
i samarbejde med 
Center for Integra-
tion. Fokus på bor-
gerserviceopgaver 
og digitale udfor-
dringer. Hver ons-
dag fra 14-16 på 
hovedbiblioteket.   

Læringstilbud til 
folkeskoler, startet 
i 2017/2018 med 
finansiering fra 
Kulturtjenesten. 
Senere finansiering 
fra Skoleudvalget. 
Fokus på at skabe 
digitalt medbor-
gerskab og digital 
dannelse gennem 
undervisningsfor-
løb. 

Læringstilbud pri-
mært til voksne. 
Fokus på, hvordan 
man som borger 
kan håndtere digi-
tale og data-
drevne platforme, 
herunder praktiske 
øvelser med bl.a. 
blokering af rekla-
mer og privatlivs-
indstilling. Foregår 
på Hovedbibliote-
ket. 

Målgruppe Indvandrere, flygt-
ninge og borgere i 
boligsociale områ-
der. 

Nyankommne 
flygtninge og ind-
vandrer. 

7 til 10 klasses fol-
keskoleelever.  

Alle interesserede. 

*Digital Ung er ikke blevet observeret som en del af dette projekt. 

Projektformen skaber nogle særlige rammer for bibliotekets arbejde. Den udstikker, så at sige, både nogle 
mulighedsrum og begrænsninger. Projekter har særligt deres helt egen tidslighed: de kræver udarbejdelse af 
forudgående samarbejdsaftaler og projektansøgninger, hvor udfordringer og forventede resultater skal for-
muleres på forhånd, og de skal tit gentænkes og genansøges på en årlig basis. Det betyder også, at projektets 
bærende præmis ofte er en usikker fremtid. Det er aldrig helt til at vide om indsatsen fortsætter og får fornyet 
sin bevilling eller pludselig kræver indlejring i institutionen. Projekter skaber og fødes dermed af usikkerhed.  

Det er derudover karakteristisk for mange af bibliotekets projekter, at de er organiseret som tværfaglige og 
-organisatoriske samarbejder, gerne sammen med afdelinger og centre i andre dele af kommunen. Projekter 
kan dermed fungere som ”organisatoriske isbrydere”, der gør det muligt at arbejde på tværs af ofte indgro-
ede faglige og institutionelle siloer. Dette gør det ikke blot muligt at skabe en mere helhedsorienteret løsning 
for den enkelte borger, men understøtter også tværoffentlige samarbejder og innovation. Flere af de projek-
ter jeg observerede havde således enten fast deltagelse af andre enheder fra kommunen eller haft delegati-
oner på besøg for at observere. Ifølge Sektionschef for Materiale & Service, Vibeke Munch Kofoed, skyldes 
dette tværfaglige og -organisatoriske element ikke mindst, at det er lykkedes, at koble de enkelte projekter 
sammen med både medarbejdere og institutionelle enheder. Det er ofte nemmere at understøtte tværkom-
munale projektsamarbejder på tværs af medarbejdere, forklarer hun, end at forankre driftsløsninger på 
tværs af forvaltninger og budgetter.  
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I mine observationer af forskellige projekter stod det ofte klart hvor stor en drivkraft de enkelte projektledere 
udgjorde. Det er på mange måder i kraft af deres personlige engagement og relationer, at de enkelte projek-
ter skubbes fremad. Borgerservice to-go er eksempelvis i høj grad bundet op på dets projektleder. Kernen af 
dette projekt handler om at skabe tillidsfulde relationer med både boligsociale medarbejdere, borgere og 
diverse sociale foreninger i de respektive områder, der besøges. Sådanne relationer kræver ikke blot gensidig 
tillid men også tid. Således fortæller projektlederen for borgerservice to-go, hvordan hun ofte har mødt de 
samme borgere flere gange. Hun kender til deres livssituation og de udfordringer, de står med. De enkelte 
projekter bliver dermed også bundet op på den enkelte projektleder. Dette er uden tvivl deres styrke, men 
det kan også blive en udfordring, da sådanne projekter er sårbare over for eksempelvis medarbejdere, der 
siger op eller får brug for at prioritere deres tid anderledes. Som en bestemt form er projektet dermed både 
med til at give visse muligheder og begrænsninger. 

Refleksionsboks 
Hvordan sikrer man organisatorisk læring i arbejdet med projekter? Hvordan sikres det, at læringspunkter 
og kompetencer skabt i ét projekt kan anvendes i nye projekter – både nu og fremadrettet? Hvordan hånd-
teres den usikkerhed som projekter kan være med til at skabe, bl.a. i forhold til årlig finansiering og ansøg-
ning om midler? Hvordan håndteres projekter, der bindes op på enkelte medarbejderes personlige relatio-
ner og netværk? Hvordan kan projekter anvendes som organisatoriske isbrydere? Hvordan forankres pro-
jekter – og skal de overhovedet det?  

 
Mødet med borgeren  

Efter nu at have beskrevet den overordnede organisering og de ledelsesmæssige ambitioner bag bibliotekets 
arbejde med digital inklusion og læring, vil nedenstående sektioner kigge nærmere på særligt to initiativer –
Borgerservice to-go og Åben Rådgivning. Begge disse initiativer handler om at understøtte digital inklusion 
gennem borgernær rådgivning og læring, særligt med fokus på flygtninge og indvandrer. Begge projekter er 
ydermere bygget op omkring samarbejder med andre kommunale aktører. Den store forskel på disse initia-
tiver er først og fremmest deres rummelige fokus og placering: mens Åben Rådgivning finder sted på biblio-
teket, så er udgangspunktet for Borgerservice to-go at bevæge sig ud i kommunen og komme tæt på borgere 
i deres hverdag.  

Borgerservice to-go 
Borgerservice to-go startede i 2016 med det formål at skabe ”[o]psøgende, understøttende læringstilbud i 
boligsociale områder, som giver den enkelte en tryg indgang til de digitale muligheder” (fra projektbeskri-
velse). Projektets primære målgruppe er voksne indvandre, fortrinsvis med ikke-vestlig baggrund, der ople-
ver udfordringer med at bruge digitale løsninger og kommunikationsformer. Dette kan både være på grund 
af manglende sprogkundskaber, ingen adgang til den nødvendige teknologi eller få digitale kompetencer. 
Kernen i projektet er lokalt opsøgende arbejde, først og fremmest i boligsociale områder. Der udbydes såle-
des lokal vejledning, typisk en gang om ugen, i en række forskellige områder i kommunen, hvor projektets 
leder sammen med den tilknyttede studentermedhjælp fysisk sidder i området og yder støtte. Borgere kan 
komme forbi uden tidligere aftale og få hjælp med digitale udfordringer. Sådanne udfordringer handler ofte 
om offentlige selvbetjeningsløsninger, såsom skat, e-boks og NemID, men kan også berøre områder uden for 
det offentliges regi. Dette kan eksempelvis være ansøgninger om julehjælp, indberetning af el- og varmetal 
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eller andre tekniske problemer. Mødet med borgere kan derudover også have mere rådgivende karakter, 
hvor fokus ikke er på at løse én bestemt (digital) udfordring, men snarere handler om at hjælpe borgeren 
med at søge et job, starte egen virksomhed eller lignende. Ifølge bibliotekets egen statistik har der i 2017 
været 103 vejledninger, mens der i 2018 var 175.  

Projektet er siden 2017 blevet støttet af kommunens integrationspulje, og blev i begyndelsen af 2019 for-
længet med yderligere to år. De specifikke områder som besøges har varieret over tid. I øjeblikket tilbydes 
lokal vejledning i Danmarksgården, Søndermarken, Solbjerg Have og Lindevangsskolen. Foruden lokal vejled-
ning indeholder projektet også opsøgende arbejde, hvor medarbejdere eksempelvis banker på døren i om-
rådet eller deltager i lokale arrangementer. Relationsarbejde udgør derfor også, ifølge projektlederen af bor-
gerservice to-go, en kæmpe rolle. Det handler om at skabe nære og tillidsfulde relationer til borgerne i områ-
det, forklarer vedkommende, og dette kan ofte tage lang tid. Det er et sejt træk. Der har særligt været et tæt 
samarbejde med boligsociale medarbejdere, som ofte allerede er tilknyttet de områder, der besøges. De 
såkaldte “bydelsmødre” udgør også en vigtig kontaktflade: disse har løbende hjulpet med at udbrede kend-
skabet til projektet og også indgået i en samskabelsesprocess med bibliotekets medarbejdere. Derudover har 
en række andre aktører løbende været inddraget i arbejdet: personale på børneinstitutioner og skoler, di-
verse familie- og kvindeklubber og eksisterende tilbud i de forskellige områder, som besøges. Projektets til-
gang har, ifølge dets projektleder, været at hjælpe borgeren ved at skabe trygge og tillidsfulde relationer. 
”Det handler om en tilgang i øjenhøjde med borgeren,” forklarer projektlederen således og fortsætter, ”Det 
handler ikke for mig om at dømme eller snage i deres liv. Jeg siger mere, ’okay, nu har du gjort det, hvordan 
kan vi så løse det?’ På den måde handler det jo meget om, at møde dem i øjenhøjde og ikke dømme dem.” I 
de møder med borgere som jeg observerede, skinnede denne tilgang på mange måder igennem: borgerne 
havde ofte relativt komplicerede problemstillinger, og de forskellige medarbejdere forsøgte i alle tilfælde at 
hjælpe og oprigtigt lytte til deres udfordringer.  

Relationsarbejde fremstår derfor også som kernen af dette projekt: både i forhold til hvordan den enkelte 
borger skal mødes, men også i forhold til organiseringen af projektet. Det er ikke nok at sætte sig fysisk ud i 
et bestemt område; det kræver derimod et reelt engagement i området, dets hverdag og beboere. Dette 
betyder også, at bibliotekets medarbejdere bliver nødt til at sætte sig selv personligt i spil, hvis arbejdet skal 
lykkedes: det er netop i kraft af den gensidige tillid, der er over tid er blevet skabt mellem disse medarbejdere, 
borgere og andre aktører, at projektet kan lykkedes.  

Observationsboks: ”Jeg er bange” 
Klokken nærmer sig 13.45. Vi har siddet i lokalet lidt under en time, og indtil videre har der ikke været nogen 
borgere. Tiden er blevet brugt på at koordinere fremadrettede datoer, og snakke forskellige indsatser igen-
nem. Pludselig sker der dog noget, da flere borgere kommer ind ad døren og har brug for hjælp. En ældre 
mand kommer hen til det bord, hvor jeg sidder sammen med en medarbejder fra biblioteket. Han ser be-
drøvet ud og taler meget usikkert. Manden sætter sig langsomt ned ved bordet og begynder at forklare. 
”Jeg er bange,” siger han, og tager en hel stak papirer op af tasken. ”Jeg skulle have været opereret, men 
de bliver ved med at flytte den. Så skulle det være august, nu januar, men jeg ved ikke hvad der sker.” 
Manden taler meget dårligt dansk, og det er derfor også svært at finde ud af, hvad udfordringen er. Med-
arbejderen bruger derfor også en del tid på at spørge ind til mandens situation. Hvad har forløbet været, 
og hvornår skulle han have været opereret? ”Jeg skulle ha’ været opereret,” forklarer han, ”men de flytter 
den hele tiden.” Projektlederen nikker og kigger på den stak af papirer manden har med. ”Jeg er bange,” 
siger han igen. ”Min læge,” forklarer han, ”har givet mig en dato, men jeg har ikke fået brev. Jeg er bange 
for at de har ombooket.” Har du e-boks? spørger medarbejderen. ”Nej, nej,” siger manden, ”det er også 



 
 

 
 
Rued Langgaards Vej 7 – 2300 København S – Danmark – Tel. +45 7218 5000 – CVR 29057753  www.itu.dk 
 

derfor, og min datter har ikke tid til at hjælpe.” Medarbejderen nikker, finder nummeret til hospitalet og 
ringer op. Efter en kort samtale med hospitalet viser det sig, at de har sendt brevet, men det er blot ikke 
kommet frem. De lover at sende ham et nyt brev, og det viser sig, at den oprindelige dato stadig gælder. 
Medarbejderen fortæller manden, at han har en tid, og at han vil få en sms om det præcise tidspunkt. Han 
ser meget lettet ud. Manden begynder at fortælle om hans liv og hverdag. Medarbejderen giver sig god tid 
til at lytte. Efter noget tid forlader Manden lokalet: han virker lettet og glad. Medarbejderen fortæller mig 
senere, at det er vigtigt at tage sig tid til sådanne samtaler. På den måde kan det være, at det næste gang 
er nemmere for manden at spørge om hjælp, forklarer vedkommende, så behøver han ikke gå og være 
bange i så lang tid.  

 
Åben Rådgivning 

Åben Rådgivning er en rådgivnings- og vejledningsfunktion, der foregår hver onsdag på hovedbiblioteket. 
Projektet er organiseret som et samarbejde med Center for Integration, som også stiller medarbejdere og 
tolke til rådighed, og formålet er at hjælpe nyankommne flygtninge og indvandre med digitale udfordringer.  
Lige som Borgerservice to-go handler Åben Rådgivning dermed i høj grad også om at understøtte den enkelte 
borgers læring af digitale kompetencer. Hvorimod Borgerservice to-go er placeret i forskellige områder i kom-
munen, og derfor også kræver et længere arbejde med opbygning af relationer i disse områder, fokuserer 
Åben Rådgivning mere på at løse borgerens udfordringer her og nu ud fra en lærende tilgang. De fleste af de 
borgere, som anvender Åben Rådgivning har få danske sprogkundskaber og begrænset kendskab til offentlige 
sagsgange. Det skaber en række konkrete udfordringer for denne gruppe: langt de fleste af de platforme de 
skal anvende for at komme i kontakt med den offentlige sektor og kommunen er netop digitale og på dansk. 
Disse borgere har derudover sjældent et større socialt netværk som ville kunne hjælpe dem med at få løst 
deres udfordringer. De er derfor også i overhængende fare for at blive hægtet af – ofte før de overhovedet 
har haft en chance for at blive en del samfundet. Åben Rådgivning fremstår her som en måde at understøtte 
denne gruppe, og hjælpe dem på vej.  
 
Læring og relationsarbejde er også i dette projekt vigtige begreber. En medarbejder forklarer således, at det 
handler om ”at forstå hele mennesket.” Medarbejderen forklarer videre, at dét at skabe en sådan forståelse 
også ”handler om at skabe relationer. Og de bliver skabt når man se det samme menneske over længere tid. 
Men det handler også om ikke bare at løse deres problemer, men at lære dem. Læring til læring. Så når jeg 
vejleder,” fortsætter medarbejderen, ”så forsøger jeg, særligt hvis de kan sproget lidt, at tage dem med hele 
vejen. Så siger jeg f.eks. ’Nu går jeg ind på Google. Og så søger jeg ikke på ordet men noget der ligner det.’ 
Og derigennem så kan de begynde at få en forståelse for, hvordan de her systemer og logikker fungerer.”  
 
I mine observationer af forskellige medarbejdere så jeg en række tilgange til dette relations- og læringsar-
bejde. Visse medarbejdere forklarede hvert eneste skridt i processen og forsøgte så vidt muligt at få borgeren 
til at føre musen og skrive, mens andre medarbejdere løbende inddrog den enkelte borger men tog mere 
kontrol over processen. I stort set alle de interaktioner med borgere jeg observerede blev deres udfordringer 
løst på stedet. Enkelte gange var der så mange borgere i kø, at der var begrænset tid til hver borger. Og da 
disse ofte havde taget flere udfordringer med på samme tid, betød dette, at de ikke kunne få løst alle deres 
problemer på én gang. Det var også klart, at langt de fleste af dem, der fik hjælp, var oprigtigt tilfredse og 
glade. Jeg observerede således flere gange, hvordan nedtrykte og usikre borgere skiftede stemning undervejs 
som de fik hjælp. Mange af de mennesker, der beder om hjælp står i sårbare positioner, og kontakten med 
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offentlige myndigheder kan for denne gruppe være altafgørende. Det betyder faktisk noget om de får god-
kendt en enkeltydelse, ansøgt om boligsikring og svaret på breve i tide.  
 

Observationsboks: ”Cyklen er blevet vant til at komme direkte til biblioteket!” 
Klokken nærmer sig 15. Den sidste time har vi brugt på at vejlede en lang række borgere igennem talrige 
offentlige selvbetjeningsløsninger. Vi sidder tre mennesker rundt om bordet, og er en del af Åben Rådgiv-
ning. Foruden mig selv er en medarbejder for Bibliotekets borgerservice og en tolk. Den sidste borger har 
kun lige forladt bordet, da en ny borger kommer ind ad døren. Det er en ældre kvinde, der smiler stort ned 
mod vores bord. Du har været her nogle gange, siger borgerservicemedarbejderen, og smiler tilbage. Hvad 
er det nu du hedder? Kvinden fortæller sit navn, og tolken oversætter. Biblioteket burde stå i mit navn, siger 
kvinden og vi smiler alle. Tolken forklarer, at kvinden har problemer med e-boks. Hun kan godt logge ind, 
men hun kan ikke se noget. “Uha, det lyder da ikke godt” siger borgerservicemedarbejderen og vender den 
computer, der står på bordet mod kvinden.  Hun logger sig langsomt ind på e-boks; taster koden fra hendes 
NemID nøglekortet med én finger ad gangen og kommer endelig igennem. Vi kigger alle på skærmen. Alt 
posten er der som den pleje. Når hun er hjemme kan hun ikke se posten, oversætter tolken. Hun bruger sin 
iPad, men når hun trykker på en post, så bliver det hele hvidt, forklarer hun videre. “Okay” siger borgerser-
vicemedarbejderen, “altså, næste gang, der må du godt tage din iPad med. For det er ret svært for os at 
hjælpe, når vi ikke kan se, hvad der foregår.” Kvinden nikker. ”Ok, men må jeg godt se brevene?” spørger 
kvinden via tolken. Ja, selvfølgelig, siger borgerservicemedarbejderen venligt og smiler. Kvinden begynder 
at kigge sin post igennem. Efter lidt tid foreslår borgerservicemedarbejderen, at kvinden bruger en af bib-
liotekets computere. Så kan den næste borger komme til. Det viser sig imidlertid, at kvinden har fået en 
række afslag på ansøgninger om enkeltydelser. Borgerservicemedarbejderen kigger de forskellige breve 
godt igennem. Derefter følger en længere samtale, hvor kvinden fortæller, hvordan hun har ansøgt. Sam-
men forsøger de at finde ud af, hvad hun har vedhæftet af filer til de originale ansøgninger, og hvad hun 
ikke har. Det viser sig, at hun har misset flere deadline for ting, der skulle have været eftersendt til kommu-
nen. Det er fordi hun ikke kunne åbne brevene, siger tolken. Borgerservicemedarbejderen forklarer kvinden, 
at det altså er hendes ansvar at læse breve. Hvis hun har haft problemer med e-boks, så skulle hun have 
kommet ned. Kommunen godtager ikke, forklarer medarbejderen videre i en hjælpsom tone, at man ikke 
har læst deres forespørgsler. Kvinden virker tilfreds med svaret. Og efter lidt snak frem og tilbage, har hun 
ikke flere spørgsmål. Hun rejser sig glad og siger tak for hjælpen på dansk. Cyklen er blevet vant til at 
komme direkte til biblioteket! siger kvinden stolt og vi smiler alle rundt om bordet. 

 

Refleksionsboks 
Hvordan evalueres effekten og resultatet af de enkelte møder med borgeren? Hvad er principperne for, 
hvornår mødet er vellykket, og hvordan hænger disse principper sammen med Bibliotekets strategiske og 
ledelsesmæssige ambitioner? Er der situationer, hvor det er i orden – eller måske endda nødvendigt – at 
skuffe borgeren? Hvor er grænserne for, hvilke områder medarbejdere kan hjælpe med og rådgive om? 
Hvordan håndteres skellet mellem professionelle og personlige kompetencer? Hvordan håndteres ventetid, 
usikkerhed og det uforudsigelige? Hvilke målgrupper nås ikke med nuværende initiativer? Er der grupper 
af borgere, som stadig ikke får den hjælp de har brug for?   
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Afsluttende refleksioner: ”Frederiksbergmodellen”? 

Dette dokument har præsenteret en række indledende fund fra et samarbejdsprojekt mellem Biblioteket 
Frederiksberg og forsker fra IT-Universitetet i København, Jannick Schou (PhD, adjunkt). Med udgangspunkt 
i et længerevarende observationsstudie har det skildret, hvordan og på hvilke måder biblioteket arbejder 
med inklusionsinitiativer og læringsrum, særligt i forhold til borgerservice og digitalisering. Dokumentet har 
således vist, hvordan nuværende inklusionsinitiativer er blevet formet gennem strategiske hybrider, der kom-
binerer folkeoplysning, borgerservice og digitalisering. Det har beskrevet, hvordan sådanne hybrider konkre-
tiseres gennem en række forskellige projekter. Og det har givet en række indblik i mødet mellem bibliotekets 
medarbejdere og borgere, der har brug for hjælp. Derudover er der løbende blevet præsenteret en række 
refleksionsbokse, der har stillet spørgsmål til nuværende praksisser. Håbet har været, at disse kan være med 
til at videretænke og udvikle både borgerservice og digital inklusion fremadrettet.  

I takt med, at både samfundet og den offentlige sektor bliver stadigt mere digitale, stiger behovet også for 
helhedsorienterede løsninger, som systematisk tager hånd om digitalt ekskluderede borgere. Digitale løsnin-
ger er i mange henseender ikke længere et valg: de er derimod en forudsætning for at kunne indgå som aktiv 
medborger i det danske samfund. Der er derfor også et behov for gode eksempler på, hvordan man på kom-
munalt plan kan arbejde proaktivt og ambitiøst med digitale inklusionsaktiviteter og læringsinitiativer. Bibli-
oteket Frederiksbergs arbejde fremstår på mange måder som et sådanne eksempel: ikke blot har biblioteket 
taget den digitale dagsorden til sig, de forsøger også at arbejde med nye måder at understøtte og hjælpe 
borgere på. De afgørende principper for dette arbejde har til stadighed været et fokus på læring, relationer 
og folkeoplysning. Det handler ikke kun om at løse specifikke udfordringer nu og her, men om at hjælpe 
borgeren på den lange bane. Sådanne læringsambitioner er bestemt ikke fremmede for borgerservice – hver-
ken i denne kommune eller andre steder i landet. Der synes dog at være noget unikt ved den proaktive 
agenda, som Biblioteket har slået an: nye projekter og idéer får faktisk lov til at blive udviklet og modnet over 
tid, gerne i samarbejde med andre aktører, og dette danner rammen om en stadigt voksende portefølje af 
inklusionsprojekter. Det er derfor også vigtigt, at de gode erfaringer og efterhånden velafprøvede metoder 
som denne institution har, formidles videre til andre.  

Refleksionsboks 
Hvordan kan andre kommuner og offentlige institutioner bruge de erfaringer som Biblioteket Frederiks-
berg har gjort sig med inklusion og digitalisering? Er der bestemte metoder, samarbejdsformer eller ar-
bejdsprincipper, der kan anvendes i andre kontekster? Er der bestemte målgrupper, der stadig ikke tages 
højde for, og hvordan kan disse indarbejdes og integreres i nye initiativer?   

 

Observationsboks: En ny form for borgerservice? 
Borgerservice har ændret sig radikalt over tid – både i Frederiksberg og resten af landet. De opgaver der 
varetages af medarbejdere i borgerservice, og den tilgang som er til borgeren, har skiftet i takt med større 
offentlige reformer og forandringsprocesser. Opsat en smule skematisk så har denne udvikling fundet sted 
i tre overordnede faser (se Figur 1). Biblioteket Frederiksbergs arbejde kan ses som et eksempel på bor-
gerservice i dets tredje og mest ambitiøse fase. Fase 1 dækker over borgerservice i dets ”klassiske form”, 
navnlig som denne tog sig ud i midten af 00’erne. På dette tidspunkt var mødet med borgeren først og 
fremmest organiseret på baggrund af klart adskilte roller: frontmedarbejderen var specialiseret i et eller 
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flere administrative områder, og skulle tage hånd om borgerens specifikke forespørgsler til den offentlige 
sektor. Dette skete på tværs af en fysisk skranke, som klart afgrænsede borgeren fra frontmedarbejderen. 
Fokus var på at løse bestemte problemer inden for bestemte administrative områder med klart definerede 
roller. Derfor var den enkelte medarbejders egen faglighed også vigtig, da det var medarbejderen, som 
skulle være i stand til at løse borgerens problemstilling. Denne tilgang var på mange måder reaktiv: borge-
ren henvendte sig til borgerservice og fik herefter løst sin udfordring af en eller flere medarbejdere.  

 
Figur 1. Borgerservices udvikling 

 
 

Da digitale selvbetjeningsløsninger gjorde deres indtog i den offentlige sektor, blev denne første fase grad-
vist erstattet af et nyt medbetjent borgerservice. I denne anden fase blev den klassiske ekspedition bibe-
holdt i mange kommuner, men frontmedarbejdere skulle i stigende grad være generalister. Medarbejde-
ren skulle være i stand til at hjælpe borgere på tværs af en række administrative områder. Modsat tidligere 
skulle mødet med borgeren nu ske i åbne computerlandskaber. Borgeren skulle stå skulder ved skulder 
med frontmedarbejderen. Fokus for dette arbejde var på at hjælpe borgeren med at blive digitalt selvbe-
tjent. Det betød også, at rollerne gradvist blev mere udviskede: frontmedarbejderen skulle i stigende grad 
coache og guide borgeren til at hjælpe dem selv. Borgeren skulle gøres i stand til at tage hånd om sig selv 
og løse sine egne udfordringer.  

Fase 3 kan ses som en refleksiv og læringsorienteret videreudvikling af dette arbejde. Digital selvbetje-
ning tænkes her ind i en større ramme. At være digital ses som en indgang eller portal til resten af sam-
fundet. Relationsarbejde og læring gøres derudover til centrale begreber, og mødet med borgeren sker 
ikke længere kun i bibliotekets eller kommunens lokaler. Frontmedarbejdere og projektledere bevæger sig 
derimod proaktivt ud i byrummet, og skaber sammen med andre aktører nye målrettede inklusionsinitia-
tiver. Fase 3 bygger dermed videre på eksisterende erfaringer men tilføjer også en ny refleksivitet til ar-
bejdet: borgeren er ikke længere blot en ekstern aktør, hvis problem skal løses, men en integreret med-
spiller og samskaber, der i fællesskab med frontmedarbejdere og projektledere udvikler nye tiltag. I dette 
relations- og læringsbaserede borgerservice arbejdes der aktivt med at skabe digital dannelse og kompe-
tencer – gerne på tværs af forskellige målgrupper, faglige skel og steder. Borgerservice bliver åbnet op på 
ny og sat i spil som folkeoplysende katalysator på tværs af kommunen. Biblioteket Frederiksbergs arbejde 
kan på mange måder ses som et eksempel på denne tredje fase af borgerservice: samarbejde med andre 
aktører, relationsarbejde og skabelsen af læringsrum er her i højsæde. Der eksperimenteres til stadighed 
med nye initiativer, som netop skal sørge for, at alle borgere får en plads i fællesskabet.  
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