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Viken er et stort fylke med et mangfold av biblioteker. Bibliotekene er 
kulturarenaer, kunnskapsarenaer og møteplasser for innbyggerne våre. 
Bibliotekene er tuftet på det demokratiske prinsippet om at alle skal ha 
likeverdig og gratis tilgang til informasjon og kunnskap. Slik støtter de 

opp om og utvikler demokratiet. En forutsetning for et opplyst demokrati 
er en lesende befolkning som er i stand til å tolke, vurdere og forstå et 

budskap. Her står bibliotekene i en særstilling. 

(Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold) 



Tre gode grunner ( hvorfor) 

1. Synliggjøre et mangfoldig tilbud 

2. Posisjonere bibliotekene i sine lokalsamfunn 

3. Svare ut bibliotekenes ønsker om å framstå som profesjonelle 



Kampanjen – Et helt bibliotek rett i lomma, helt gratis!

Side 5



Bakgrunn

Side 6

Viken fylkesbibliotek mottok midler fra Nasjonalbiblioteket til digital 
formidling som del av statens tiltakspakke etter korona-utbruddet.

Markedsføringskampanje av bibliotekenes digitale tjenester:

• Relevante informasjonsvideoer for ulike brukergrupper om bibliotekenes 
digitale tilbud til befolkningen

• Bruke midler på distribusjon utenfor bibliotekenes egne kanaler

• Målgruppe: Ikke-brukerne av bibliotekenes digitale tjenester

• Ønsket effekt: Øke bruken av bibliotekenes digitale tjenester med 20 %



Ikke-brukerne av digitale bibliotektjenester

Den lavthengende frukten er folk som bruker 
biblioteket fysisk, men som ikke har kjennskap 
til/bruker de digitale tjenestene. 

Unge 16 – 30

Menn

Side 7

Målgruppe



Ønsket etterlatt inntrykk

Side 8

Dette finnes! Gjøre Vikens innbyggere klar over det digitale bibliotektilbudet.

Det er enormt! Gjøre innbyggerne klar over omfanget av det digitale 
biblioteket.

Det er tilgjengelig! Gjøre innbyggerne klar over at det er åpent døgnet 
rundt, året rundt.

Det er gratis! Tilbudet er allerede betalt via skattepengene, ingen ekstra 
kostnader.



Utfordringer

• Høy terskel: Det er komplisert å komme i gang med det digitale 
bibliotektilbudet, spesielt for brukere som ikke har nasjonalt digitalt 
lånekort fra før.

• Gjemt informasjon: Informasjonssiden vikenfylkesbibliotek.no/digitale-
tjenester inneholder all informasjon om appene. Kampanjesiden bør ha 
en enklere nettadresse, og også inkludere informasjon om hvordan man 
får tak i et nasjonalt digitalt bibliotekkort.

Side 9



Idéutvikling

Et helt bibliotek rett i lomma – helt gratis!

viken.no/lommeboka #lommeboka

Side 10

Overordnet budskap



Tre ulike konsept-retninger

1. Den uendelige listen

2. Hvor er du nå?

3. Alltid tilgjengelig

Side 11



Kampanjesiden

Side 12

Viken.no/lommeboka

https://vikenfylkesbibliotek.no/lommeboka/


Kampanjemateriell

• 3 filmer, fullversjon og kortversjon

• Bannere

• Bilder til sosiale medier og redaksjonell omtale

Side 13



To kampanjeperioder i 2020

• Fra 23. juni og gjennom hele sommeren 

• Fra 25. november til 12. desember (Facebook og Instagram)

• Totalt budsjett 25 000 + 225 000 + 25 000 

• Betalt annonsering på fylkeskommunens plattformer: 
‒ Viken fylkeskommunes Facebook side 
‒ Viken fylkeskommunes Instagram konto 
‒ Viken fylkeskommunes YouTube konto 
‒ Annonser med Viken fylkeskommune som avsender på Snapchat



Side 15



Presseomtale

Side 16



Resultater av kampanjen 

Brukere 22.06.2020 11.12.2020 %

BookBites – voksen 24997 31013 24 %

BookBites – barn 4092 5362 31 %

BookBites – ikke oppgitt 
alder 

3332 9655 190% 

Brukere 22.06.2020 11.12.2020 %

Libby - alle 160 823 414 %







Bakgrunn
Utgangspunktet er at bibliotek er bærekraft og bidrar til sosial bærekraft:

• Bibliotekenes tilbud og tjenester til innbyggerne er basert på deling og 
gjenbruk. Gjennom utlån av bøker og medier, og i noen tilfeller utstyr, 
støtter bibliotekene opp om mangfold, inkludering og bærekraft.

• Bibliotekene bidrar til å motvirke sosiale forskjeller og minske ulikhet 
gjennom likeverdig tilgang til informasjon, kunnskap, litteratur og åpen 
forskning. Folkebibliotekene er uavhengige møteplasser.



Om kampanjen
Ideen for kampanjen
Synliggjøre bærekraftaspektet i bibliotekenes tilbud, vist gjennom lånernes 
opplevelser. 

Mål og målgruppe
Kampanjen retter seg mot nye og eksisterende lånere, og vi ønsker at de skal 
bli stolte av eget bibliotek og få lyst til å bruke tilbudet. Samtidig ønsker vi å 
nå ut til politikere og bibliotekets eiere.



Kampanjemateriell

• Bilder til bruk på Facebook, Instagram og digitale skjermer

• Bilder 16-9

• Plakater – trykk selv

• Web-banner

• Manus – tekstforslag til bruk i sosiale medier

Materiellet lastes ned fra vikenfylkesbibliotek.no



Digitale skjermer 16:9 og 9:16



Digitale skjermer 16:9 og 9:16



1:1 



Plakat



Plakat



Web-banner



Kampanjeperiode

• Kampanjen pågikk i 3 uker. 

• I denne perioden kjørte fylkesbiblioteket en betalt annonsekampanje 
på Facebook. 

• Viktig med organisk spredning. Oppmuntret bibliotekene til å dele, 
like og kommentere.

• Vi oppmuntret også bibliotekene til å bruke materialet aktivt for å 
promotere eget bibliotek, både i sosiale medier og via skjermer og 
plakater i biblioteket og andre steder i kommunen. 

• Informasjonsskjermer hos tannklinikkene og videregående skoler.



Måling/ effekt

Vurdere effekten av kampanjen:

• Besøkstall for månedene februar, mars og april (før, under og 
etter kampanjen)

• Antall nye lånere for månedene februar, mars og april (før, 
under og etter kampanjen)



Samarbeid om spredning



Innleggsinnsikt: Facebook

Rekkevidde for innlegg: 85402

Innleggsengasjement: 10027

Reaksjoner: 5198

Kommentarer: 149

Delinger: 194



Prosjekt: Arbeidsplasser i bibliotek

Viken fylkeskommune samarbeider med Kongsberg bibliotek, Nesbyen bibliotek, 

Gol bibliotek, Ål bibliotek, Hemsedal bibliotek og Hol folkebibliotek om en pilot 

for folkebibliotek som arena for fleksible arbeidsplasser. 

For den enkelte medarbeider, folkevalgte og innbygger er målet valgfrihet i 

geografisk arbeidssted, færre og kortere reiser, og standardiserte og 

velfungerende arbeidsplasser i hele regionen.



Hyttekontor på biblioteket



Heimekontor på biblioteket



Reisekontor på biblioteket



Møte på biblioteket



Fjernstudie på biblioteket



Annonsering

Rute 401 i Kongsberg

Rute 330 i Hallingdal



Vår erfaring 

Eierskap og forankring 
– samarbeid gir best 

effekt 
Definer målgruppe

Kampanjeperiode og 
aktivitetsplan 

Vær der innbyggerne 
er – tannhelse , 

videregående skoler 
og kollektivtransport 

Bruk bibliotekrommet, 
både under og i 
etterkant av en 

kampanje 

Evaluering 


