
Prosjektrapport

Bibliotek som merkevare – er det mulig?

1.3.2009-31.12.2010

Av Anne Berit Brandvold

1



Bibliotek som merkevare – er det mulig?

Kort sammendrag

Ti bibliotek i ti kommuner i indre Østfold gikk i prosjektet sammen om å skape en felles 
merkevareplattform for virksomheten. Prosjektet hadde som mål å gjøre bibliotekene 
mer synlige på en positiv måte.  Utgangspunktet var at bibliotekenes mangfoldige 
tjenester var underkommunisert, og at det var et behov for å snakke til publikum i større 
bokstaver. Bibliotekene er utsatt for hard konkurranse om folks fritid. De ansatte skulle 
motiveres til kreativitet, vilje og mot til å markedsføre sine tjenester. Prinsipper for 
moderne tjenestemarkedsføring skulle tas i bruk. Prosjektet konsentrerte seg om å

• utarbeide felles mål, visjoner, identitet, tjenester og kjerneverdier
• utvikle en grafisk profil som hjelper publikum til å assosiere merkevaren ”bibliotek”
• utvikle en strategi for kommunikasjon med bibliotekenes målgrupper (internt og 

utadrettet)

Ved avslutning av prosjektet var målet at
• alle bibliotekansatte i de deltakende bibliotek har fått økt kompetanse på 

tjenestemarkedsføring
• samarbeidsrutiner og –planer er implementert i alle bibliotek
• grafisk profil og plan for hvordan den skal tas i bruk er klar
• evaluering av prosjektet inkluderer en vurdering om dette er en arbeidsmetode som 

alle Østfold-bibliotekene kan ta i bruk. 

Ansvarlige for prosjektet: Østfold fylkesbibliotek, v/ Anne Berit Brandvold

Start og sluttdato: 1.3.2009-31.12.2010

Bakgrunn og historikk

I 2002-2005 ble prosjektet Biblioteket Østfold gjennomført. Alle offentlige bibliotek i Østfold 
gikk sammen om å stille sine samlinger til disposisjon for befolkningen uavhengig av 
kommunegrenser og forvaltningsnivå. En transporttjeneste ble etablert, og etter hvert kom 
samsøk for Østfold på plass. Gradvis økte selvforsyningsgraden på innlånt litteratur. Til tross 
for nedskjæringer økte effektiviteten i mediesuppleringen.  

Prosjektet viste at det går an å samarbeide, bibliotekene ble bedre kjent med hverandre og 
så på seg selv som et nettverk.  Denne innstillingen lå til grunn også for prosjektet ”Bibliotek 
som merkevare – er det mulig?” som fikk tildelt midler for 2009 og 2010. 

Oppstartfase

Biblioteksjefene i Indre Østfold møtes ca 2 ganger pr år for å drøfte saker av felles interesse 
for regionen.  Da prosjektmidlene var tildelt, passet det å legge oppstart for prosjektet til et 
allerede avtalt biblioteksjefmøte, 30. mars 2009. Forventningene til prosjektet var høye. 
Framfor alt så man fram til å få en felles logo og grafisk profil. Hos mange var det også 
forventninger om hjelp til å gjøre biblioteklokalene mer tiltalende og med ny og bedre skilting, 
belysning osv. En felles portal for bibliotekinformasjon var det også et sterkt ønske om å få 
til, helst med tilknytning til facebook, twitter, chat, origo osv. 

Biblioteksjefene skulle selv sørge for forankring i egen kommune ved å fremme saker for 
aktuelt politisk utvalg, eventuelt få godkjennelse fra rådmann om å inngå i 
prosjektsamarbeidet.  Samarbeidet innebar at en mindre del av bibliotekenes budsjett ble 
satt av til samarbeidsprosjektet. Dette beløpet ble regnet ut etter et forholdstall mellom antall 
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innbyggere i kommunene og bibliotekbudsjett. Se regnskap for detaljer om bibliotekenes 
egenandel. 

Prosjektleder orienterte alle rådmennene i Indre Østfold om prosjektet på et fellesmøte i 
Indre Østfold regionråd 3. april 2009. Dermed var administrasjonene i kommunene orientert 
om prosjektet da bibliotekene fremmet sakene. 

I løpet av våren hadde alle bibliotekene orientert sine overordnede om prosjektet og fått 
godkjenning til å delta. De fleste hadde orientert politisk utvalg, noen hadde fått godkjenning 
fra rådmann. Ett bibliotek fikk innvilget en søknad om penger til egenandel. De andre måtte 
ta egenandel fra eget budsjett.

Arbeidet med å finne et kommunikasjonsbyrå som både kunne bistå i å utarbeide visjon, 
identitet og kjerneverdier samt utvikle en grafisk profil ble satt i gang. En arbeidsgruppe satt 
sammen av prosjektgruppa utarbeidet kriterier og undersøkte i markedet. Etter å ha 
innhentet tilbud fra tre byråer falt valget til slutt på Oktan PoP, som vi har hatt et godt 
samarbeid med i hele prosjektperioden. 

Organisering

Prosjekteier: Østfold fylkesbibliotek
Prosjektdeltakere: De ti folkebibliotekene i de ti kommunene i region Indre Østfold
Prosjektgruppe: fem representanter fra bibliotekene – tre biblioteksjefer og to andre ansatte
Referansegruppe: Alle biblioteksjefene
Styringsgruppe: Fylkesbiblioteksjef Svein E. Nilsen og kommunalsjef Vidar Østenby, Marker 
kommune
I tillegg er det blitt opprettet en arbeidsgruppe for ikt-samarbeid og en arrangementsgruppe

Prosjektet har hatt løpende kontakt med Biblioskopet i Agder, om enn ikke så tett som 
intensjonen var i oppstarten. Prosjektgruppa var på besøk i Arendal i juni 2009 der vi 
presenterte prosjektene for hverandre. Det ble enighet om at vi skulle invitere til hverandres 
kurs og at prosjektlederne skulle holde kontakten. Det ble også opprettet en fellesblogg for 
prosjektgruppene, men det viste seg at den ikke ble særlig mye brukt. 

Mer om samarbeid med Biblioskopet senere i rapporten. 

Markedsundersøkelse

Respons analyse, som er tilknyttet Oktan PoP, ble engasjert til å lage og gjennomføre en 
markedsundersøkelse om bibliotekbruk og omdømme. Spørsmålene ble utarbeidet i 
samarbeid med prosjektbibliotekene og ble stilt til tre ulike grupper: befolkningen generelt, 
bibliotekenes brukere (basert på e-postlister til lånere som har oppgitt dette) og de ansatte. 
Ved å sammenligne de tre gruppene kunne man lettere se hvordan helt utenforstående ser 
på bibliotekene i forhold til aktive brukere og de som ser bibliotekene fra ”innsiden” (ansatte). 
En detaljert presentasjon av undersøkelsen er vedlagt rapporten. Kort fortalt avviker den ikke 
i særlig grad fra andre større undersøkelser om bibliotek. Bibliotekene har et godt omdømme 
og blir sett på med stor velvilje fra befolkningen. Bibliotekansattes kompetanse blir også 
verdsatt. Det som hindrer ikke-brukerne i å gå på biblioteket er oftest at åpningstidene er for 
dårlige og man ønsker seg et bredere, bedre og mer oppdatert tilbud i forhold til alle typer 
media. Folk ønsker at ”biblioteket skal snakke til meg” – hva skjer? Og de ønsker å ha 
tilgang til biblioteket utenom åpningstid(!). Undersøkelsen viste også at folk flest i mindre 
grad enn det vi trodde oppfattet biblioteket som et møtested i lokalsamfunnet . 
Undersøkelsen ble foretatt i månedsskiftet august/september 2009.
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Hvem er vi? Hvordan blir vi oppfattet? Hvordan vil vi bli oppfattet?

For å få et førsteinntrykk av bibliotekene dro to fra Oktan PoP rundt på alle bibliotekene 30. 
juni- 2. juli  2009. Rapporten som ble levert i etterkant er til internt bruk. Bibliotekene er 
forskjellige, men felles for nesten alle er at 

• De er vanskelige å finne (dårlig skilting til bibliotekene)
• Interiøret bærer preg av tilfeldige innkjøp av møbler og hyller etter hvert som nye 

behov har oppstått
• Innvendig skilting er også jevnt over for dårlig, for tilfeldig og til dels ”hjemmelaget”

Mangelfull skilting var bibliotekene selv veldig klar over da prosjektet startet. Ellers var det 
mange som hadde et ønske om ”oppussing” av lokalene.  

I løpet av prosjektperioden fikk vi mulighet til å kartlegge bibliotekene med tanke på 
universell utforming. Mer om dette senere i rapporten. 

Til kick-off for prosjektet inviterte vi länsbibliotekarie Detlef Barkanowitz og kultur- och 
bibliotekchef Kjell Tegnelund fra Norrbotten i Sverige.   I Norrbotten hadde de ”skakat om” på 
sitt eget selvbilde og tatt i bruk prinsipper for merkevarebygging, omdømmebygging og 
tjenestemarkedsføring for å nå ut med bibliotekenes mangfoldige tjenester. Alle ansatte i de 
ti prosjektbibliotekene deltok denne dagen. 

Det er disse spørsmålene vi har jobbet med gjennom hele merkevareprosjektet.     Bibliotek 
som merkevare krever en felles identitet, et felles verdigrunnlag, et felles løfte til publikum. 
Bibliotekene må stå fram som et felles ”vi” og kommunisere godt utad. 
    
Innsiktsfase:

Markedsundersøkelsen i Østfold viste at bibliotekene ikke ble oppfattet som et møtested og 
en sosial arena i lokalsamfunnet i like stor grad som de bibliotekansatte selv trodde. St.meld. 
23(2008-2009) har dette som en viktig målsetting: ”Bibliotek – kunnskapsallmenning, 
møtestad og kulturarena i ei digital tid”. Derfor ønsket bibliotekene å styrke sin profil på dette 
området. De ønsker at bibliotekene skal oppfattes som et sted der det er mye liv og aktivitet 
og at det er et naturlig møtested i kommunen. Biblioteket ønsker å bli trukket fram som noe 
verdifullt ved å bo i kommunen. Politikerne skal kunne være stolte av biblioteket som 
møtested og ressurssenter. 

I løpet av høsten hadde vi flere runder med drøftinger om hvordan vi vil beskrive oss selv, 
hva er våre styrker og hva er våre begrensninger/svakheter. Hva truer vår virksomhet og 
hvilke muligheter finnes? (SWOT-analyse). Innholdet i drøftingene tok 
kommunikasjonsbyrået  med seg i det videre arbeidet med utvikling av verdiplattform 
virksomheten. Se vedlagte møteoversikt. 

Praktisk fase – logo, grafisk profil, kommunikasjonsplan

Kundebehandlingskurs:

Et av innspillene fra de ansatte i bibliotekene var ønske om bedre kundebehandling. 
Prosjektet engasjerte derfor Entusiasmus for et kurs som gikk over to dager (samme kurs 
hver dag). Service og arbeidsglede var tittelen på kurset. Det ga inspirerende påfyll til 
hvordan man kan motivere seg selv og sine kolleger til et godt arbeidsfellesskap, ha det gøy 
på jobben og gjøre bibliotekbesøket til en positiv opplevelse for de som kommer. Det ble lagt 
vekt på forebygging av vanskelige kundemøter ved hjelp av en positiv og profesjonell 
holdning. Sammen med kurset fikk vi et kompendium til bruk i etterkant. Det var veldig viktig 
at alle deltok på kurset, slik at alle hørte og opplevde det samme som kollegene. 
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Logo og grafisk profil 

25. januar 2010 presenterte Oktan PoP et utvalg av forslag til  logoer etter en intern 
konkurranse. Prosjektgruppa ble ganske fort enige om hvilket som var best. Denne er siden 
blitt symbol for bibliotekene i Indre Østfold. Det ble også utarbeidet  maler til brev, plakater 
og brosjyremateriell som bibliotekene selv kunne ta i bruk som reklamemateriell.  En 
profileringshåndbok regulerer valg av fonter, farger, bruk av logoen osv. 

Det var mye diskusjon rundt bruk av logo i forhold til kommunevåpen på brevark og 
konvolutter. Det ble utarbeidet en mal for brevark, som tar hensyn til at kommunevåpenet 
med kontaktinformasjon får sin plass på brevarket. Ønsket om å få egne konvolutter med 
logo på, måtte vike pga kommunenes fellesinnkjøp av konvolutter.

Logo på kvitteringer for utlån, purrebrev, hentemeldinger må legges inn i 
biblioteksystemenes eget verktøy. Begge systemene som er i bruk i Indre Østfold må gjøre 
en ekstrajobb for å få det til. De fleste bibliotekene har Mikromarc og der er man for tiden i et 
skifte mellom to versjoner (Mikromarc 2 ogMikromarc 3). Prosjektet valgte derfor å vente til 
alle bibliotekene hadde skaffet seg MM3.  Bibliofil kunne heller ikke levere en løsning som 
passet de aktuelle bibliotekene (forholdsvis dyr implementering), så derfor ble det valgt bort. 

Når det gjelder forskjellige reklamemateriell ble det imidlertid laget maler for flyere og ulike 
plakatmaler. Disse er blitt brukt flittig i prosjektperioden, og er også supplert med flere 
varianter.

Noen bibliotek har også markert postkasser, innleveringsbokser og utvendige skilt med 
logoen. Men her har man fortsatt uutnyttede muligheter. 

Prosjektet søkte Patentstyret om å få registrert B-en som et varemerke for bibliotekene. 25.2. 
2011 godkjente Patentstyret B-en.  

B i 3D

Det ble ved hjelp av sponsormidler støpt en B i betong, som vandrer rundt i de ulike 
bibliotekene. Den ble lansert i Askim og har siden vandret rundt i regionen, ca 2 mnd på 
hvert sted. Den er 2,5 m høy og veier 5 tonn. Pr årsskiftet har den vært i Askim, Spydeberg, 
Hobøl og Skiptvet. B-en har vakt stor oppmerksomhet, og vi har tro på at den er med på å 
øke bevisstheten om logoen til bibliotekene i Indre Østfold. 

Lansering utenfor Askim bibliotek, 23.4.10 Hobøl bibliotek
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Skiptvet bibliotek Spydeberg bibliotek

Felles nettportal

Fra starten på prosjektet var det en forutsetning at vi måtte få en felles nettsatsing – en portal 
der alle regionens bibliotektjenester var samlet på ett sted. Kommunene i Indre Østfold har 
en felles it-plattform: www.smaalensveven.no . Hjemmesidene til hvert bibliotek er en del av 
denne plattformen og har ansvar for å legge ut aktuelt stoff der. Ideelt sett ville vi gjerne ha 
en fellesportal som var knyttet til smaalensveven. Begrensede rammer i forhold til design og 
tungvinte  innleggingsprosedyrer gjorde at vi valgte et eksternt gratisverktøy: Joomla! 

Portalen har pekere til hvert enkelt biblioteks offisielle hjemmesider, men alle viktige 
bibliotektjenester til publikum er samlet på ett sted: Aktivitetskalender, nyheter, viktige 
nasjonale biblioteknettsteder, samsøk for Østfold, facebook, twitter og lesetipsblogg er de 
viktigste bestanddelene på portalen. Det ble også lagt opp til at man kunne abonnere på 
nyhetsbrev, men dette har fungert mindre godt.

Bibliotekansatte ble kurset i å legge ut nyheter på facebook og twitter og til å dele boktips på 
boktipsbloggen.  Alle blir oppfordret til å dele på tipsbloggen, også bibliotek i Østfold som 
ikke er med i prosjektet. 

I prosjektperioden er det prosjektleder i samarbeid med andre medarbeidere på Østfold 
fylkesbibliotek som har stått for innholdet på portalen. Bibliotekene har bidratt ved å legge inn 
på aktivitetskalenderen og på tipsbloggen. Det må utarbeides en mer offensiv strategi for 
kommunikasjon med publikum på web. www.bibin.no må bli det naturlige førstevalg for de 
som søker informasjon om hva som skjer i bibliotekene. 
 

Lokal presse

For sju av de ti kommunene er Smaalenenes avis en hovedavis. Det var derfor viktig å få en 
god dialog med den avisen. Markeds- og annonseavdelingen ga oss en god avtale på 
annonsering, noe som gjorde at vi kunne profilere samarbeidet på en måte som syntes. Til 
gjengjeld fikk Smaalenenes avis sponsorplass på nettportalen, der også nyhetene i 
nettutgaven kommer opp. 

Redaksjonelt har vi fått god omtale gjennom hele prosjektperioden. Se vedlegg med 
skannede dokumenter. Det må dog sies at de mest sentrale kommunene er best dekket. 
Rakkestad har en egen lokalavis som er tilknyttet samme mediehus. Annonserabatten gjaldt 
også der. To kommuner kommer litt på siden: Rømskogs innbyggere leser Indre Akershus 
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blad og aremarkingene leser Halden arbeiderblad. Men også disse avisene hadde omtale av 
lanseringen. 

Lanseringskampanje

Prosjektets mål var at bibliotekene skulle bli mer synlige på en positiv måte, og at mangfoldet 
av bibliotekenes tjenester skulle gjøres kjent. Biblioteket som møtested og kulturarena skulle 
vektlegges. 

Verdens bokdag 23. april ble valgt som lanseringsdag. En briefing ble holdt i Trøgstad 12.4. 
der alle var invitert. I praksis var det biblioteksjefene og en del til som møtte. 

Alle bibliotekene hadde ballonger, servering til barn og voksne og spørrekonkurranser på 
lanseringsdagen, fredag 23. april, eller dagen etter, lørdag 24. april – avhengig av hvilke 
dager man vanligvis hadde åpent. Noen hadde i tillegg eventyrtimer for barn, leseløyper, 
bokprat, forfatterbesøk etc.  

En annonsekampanje i avisene pågikk over tre uker og startet uka før lanseringen. Tema var 
de sterke opplevelser man kan finne i bibliotekene: den store kjærligheten, de grusomste 
kriger, de blodigste mord. 

Det var bestilt en rekke trykksaker, plakater, flyere og bokmerker til utdeling i forkant av og 
under kampanjen. I tillegg ble det bestilt inn ballonger til utdeling og til å pynte lokalene og 
nett (flerbruk) for salg.

Alle bibliotek hadde pyntet med ballonger

I forkant var det sendt ut pressemeldinger til mediene, og vi fikk god dekning i Smaalenenes 
avis og NRK Østfoldsendingen. 

Lanseringskampanjen pågikk fram til 7. mai med ca 15. arrangementer og tre utstillinger. 

Det var en utfordring å få alle ansatte til å ”tune” seg inn på kampanjen. For noen virket det 
som en overraskelse å få plakater og annet materiell som de måtte distribuere rundt på 
egnede steder på kort tid. Det ble også i etterkant gitt uttrykk for at det ”kom brått på”. Her 
må prosjektledelsen  erkjenne at det aldri kan informeres godt nok. Dessuten er det første 
gang vi har koordinert en kampanje der bibliotek i flere kommuner skulle samhandle som et 
enhetlig nettverk. Til tross for at man kjenner seg som en region, er det nok fortsatt 
kommunen som oppfattes som eget virkeområde. 
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Fellestiltak i skoleferien

Bibliotekene gikk sammen om en felles lesekonkurranse i bibliotekene i sommerferien. Hvert 
bibliotek hadde et tre som de gradvis fylte med pappepler med tittelen på boka skrevet opp. 
Samtidig skrev hvert barn navnet sitt på en lapp, som de la i en flosshatt. Ved skolestart var 
det premieutdeling i alle bibliotek med eplefest. Det ble lest til sammen ca 1 300 bøker av 
barn mellom 7-13 år. 

Epletre i Aremark bibliotek

 
Høstens aktiviteter

Arrangementsgruppa hadde intensjon om å legge opp et program for høstens aktiviteter. På 
møte 15.6.10 ble det laget en oversikt over de arrangementene og utstillingene  som 
bibliotekene hadde planlagt i løpet av høsten. Prosjektleder la dette inn i et googledokument 
med oppfordring om å komplettere etter hvert som flere detaljer kom på plass. Alle fikk 
skrivetilgang, men i praksis ble ikke dette fulgt opp. 

Det var også forventninger om at prosjektet skulle koordinere forfatterbesøk, 
barneforestillinger etc. Derfor var noen bibliotek avventende til hvor mye de skulle gjøre på 
egen hånd. Prosjektgruppa var nok også noe famlende til dette. I praksis viste det seg at det 
var vanskelig å få til samordning av arrangementer. 

Alle aktivitetene ble fortløpende gjort kjent for publikum via nettportalens aktivitetskalender. 

Før høstkampanjen ble det også avholdt et personalseminar  for alle ansatte i biblioteket. 
Tema var oppfriskning av verdiplattform, visjon, samfunnsoppdrag og ønsket omdømme 
samt praktiske markedsføringstips. Hva gjør vi før, under og etter et arrangement? Det ble 
også satt av tid til å planlegge høstkampanjen. Det var veldig nyttig, for da fikk man samtidig 
en forankring på det enkelte bibliotek. 

Høstkampanje

Høstkampanjen ble lagt til uke 45 (sammenfalt med Nordisk bibliotekuke) og uke 46. Tema 
for høstens kampanje var bibliotekene som en gratis ressurs og et opplevelsesenter. Fire 
”ekte” bibliotekbrukere uttalte seg om bibliotekene. Disse ble tatt bilde av og brukt på 
plakater, annonser og på web. Se vedlegg. 
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Denne gangen var de ansatte mye bedre forberedt. Man hadde erfaringer fra vårens 
kampanjeuker og hadde hatt bedre tid til å forberede program på hvert bibliotek. Også denne 
gangen var det spørrekonkurranser på hvert bibliotek, servering, ballonger etc. Det var 
mange forfatterbesøk, bokprater og barneprogram, samt fire spilldager/kvelder.  

Tre av kommunene fikk tilbud om å delta i Sarpsborgs litteraturuke, som også fant sted i uke 
45. En forestilling for skoleelever hadde en miniturne i Spydeberg, Askim og Eidsberg.  

Askim og Hobøl gikk sammen om å bestille Bjørnsonforestillingen ”De gode gjerninger 
redder verden”.  

Julekalender

I desember gikk bibliotekene sammen om å lage spørsmål til julekalender for ungdom (12-15 
år). Fylkesbiblioteket laget den tekniske plattformen. Det var barnebibliotekarene i Indre 
Østfold som tok initiativet. Også her ble det litt kort tid til markedsføring idet det ikke ble 
kommunisert godt nok ut til alle bibliotekene. 152 unike brukere leverte til sammen 555 svar. 
Dårligste dag hadde 15 svar, beste dag 42. 

Vinner ble trukket av fylkesbiblioteket, som også hadde premielageret. Premier ble sendt 
med transporttjenesten til det bibliotek som innsenderen ønsket å hente premien på. 
Premiene var bøker, kinobilletter og dvd-er. 

Evaluering

Etter høstkampanjen ble det sendt ut et spørreskjema til de ansatte om hvordan de hadde 
opplevd kampanjeukene og prosjektet som helhet. 

22 svarte, det er ca 50% av alle ansatte i bibliotekene. Ikke alle svarte på alle spørsmål og 
noen spørsmål hadde flere avkrysningsmuligheter. Derfor ble ikke summen 22 på alle 
svarene. 

Evaluering av høstkampanjen i stikkordsform:  (detaljert skjema følger vedlagt)
- de fleste bibliotek fikk for mange plakater, klarte ikke å distribuere alle 

(500 fordelt etter størrelse på biblioteket)
- de fleste laget egne plakater i tillegg til kampanjeplakatene
- de fleste laget egne flyere 
- alle unntatt en meldte at biblioteket bar preg av å ha kampanjedager
- de fleste hadde pyntet med ballonger
- de fleste solgte biblioteknett på tilbud
- de fleste hadde servering av kaffe/saft/snacks hele eller deler av 

kampanjen
- et flertall hadde egne utstillinger
- nesten alle fikk presseomtale enten alene eller sammen med andre
- ca halvparten hadde fått positiv tilbakemelding på plakatene
- de fleste hadde egne annonser i tillegg til kampanjeannonsene
- de fleste hadde flere arrangementer enn vanlig
- arrangementene ble ikke bedre besøkt enn vanlig
- de fleste hadde sendt ut invitasjon til spesielle målgrupper
- mange samarbeidet med andre om noen av arrangementene
- ujevn tilbakemelding om quizene: litt over halvparten hadde deltakelse 

omtrent som i vårkampanjen eller flere enn i vårkampanjen, mens litt 
under halvparten hadde færre deltakere enn i vårkampanjen. 

- Flesteparten ville at quizene skal fortsette, fire ønsket ikke å fortsette med 
quizer
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- Litt under halvparten mente at kampanjer gir økt oppmerksomhet om 
biblioteket og bibliotekets tjenester, resten vet ikke

- Ca halvparten opplevde at publikum ga tilbakemelding på aktiviteten i 
kampanjeuken, resten svarte enten nei eller vet ikke. 

- Nesten alle meldte om økte kostnader i forbindelse med kampanjen
- Litt over halvparten meldte om ekstra arbeidsinnsats som utløste plusstid 

eller overtid

Evaluering av prosjektet som helhet:
- et stort flertall hadde fått sine forventninger delvis oppfylt, fire har fått 

forventningene helt oppfylt, en svarte negativt
- seks mente at prosjektets mål om å gjøre bibliotekene synlige ”i stor grad” 

var oppfylt, 12 mente at det ”i liten grad”var oppfylt, mens en mente at det 
ikke var noen forandring. 2-3 respondenter etterlyste en 
avkrysningsmulighet for ”i noen grad”.

- et flertall tenker på verdiplattformen av og til og en god del (6) har snakket 
om den på personalmøter. En tenker på den hver dag, tre tenker aldri på 
den

- alle er enten svært godt eller god fornøyd med logo
- alle er enten svært godt eller godt fornøyd med malene for plakater, flyere 

og brevark
- ca halvparten bruker logoen når de skal ha inn kunngjøringer om 

bibliotekenes tjenester i de kommunale informasjonsannonsene
- de fleste har lagt inn logoen på de kommunale hjemmesidene, men fire 

svarte negativt 
- bibliotekportalen www.bibin.no blir av de fleste markedsført som et 

alternativ til bibliotekets kommunale hjemmeside, fire markedsfører den 
som det naturlige førstevalg. 6 markedsfører ikke www.bibin.no

- lesetipsbloggen formidles aktivt av tre respondenter, 7 melder at den er 
lenket opp på bibliotekets kommunale hjemmesider, mens 6 ikke 
markedsfører lesetipsbloggen

- nesten alle bruker facebook svært aktivt eller av og til (ca halvparten på 
hver kategori). En bruker ikke facebook. 

- Twitter benyttes sjeldnere, 6 bruker twitter svært aktivt, 5 av og til, 10 
bruker ikke twitter 

- Et flertall (15) mente at det er svært viktig eller viktig å ha felles 
regler/rutiner for bibliotekene i Indre Østfold. Fire har ingen mening om 
det, og tre mener det ikke er viktig

- de fleste  (18) syntes det er viktig å ha en felles serviceerklæring. Fire 
hadde ingen mening om det. Ingen syntes det ikke er viktig 

- ca halvparten mente de hadde fått god nok informasjon til å delta i 
prosjektet på en god måte, ni mente at de delvis hadde fått nok 
informasjon 

- tre hadde opplevd interessekonflikt mellom oppgaver knyttet til daglig drift 
og oppgaver knyttet til prosjektet, fem hadde delvis opplevd dette. 14 
svarte nei på spørsmålet

- på spørsmål om biblioteksjefene er villige til å yte midler til en fellespott for 
å fortsette samarbeidet, svarer 10 ja og 1 nei. Dette spørsmålet skulle 
bare besvares av biblioteksjefene, så vi har fått ett svar mer enn forventet. 
Svarene vitner om vilje til å fortsette samarbeidet, men kommentarene 
viser at det er trange rammer. 
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Universell utforming

Østfold er pilotfylke for universell utforming fra 2010 til 2012. Det betyr at det skal jobbes 
systematisk med å utvikle universell utforming som en regional strategi. Det er Østfold 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold som har ansvar for prosjektet. Pilotfylkene for 
universell utforming er et av tiltakene i handlingsplanen "Norge universelt utformet 2025: 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013."

I forbindelse med dette, fikk prosjektet mulighet til å søke midler for kartlegging av Universell 
utforming av bibliotekene i Indre Østfold. Bakgrunnen var at det i 2004 var laget en sjekkliste 
for hvordan man kunne bedre tilgjengeligheten i eksisterende bibliotekbygg ut fra prinsippet 
om Universell utforming. I mellomtiden er det skjedd mye på området, og tiden var inne for å 
gjennomgå disse sjekkpunktlistene etter nyere standarder. 

Via FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og SAFO (Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner) ble det utnevnt til sammen tre brukerrepresentanter 
som var med på å kartlegge i hvor stor grad bibliotekene var tilgjengelige for mennesker med 
ulike funksjonsvansker. Kartleggingen ble utført i september. Hovedfunnene ble presentert 
på et frokostmøte i regi av hovedprosjektet for Universell utforming i Østfold 
fylkeskommune/fylkesmannen i Østfold 5. oktober 2010.

Det ble tatt utgangspunkt i et forslag til Norsk standard for universell utforming av 
tilgjengelige reiselivsmål NS 11010 – høringsutkast. Samtidig sammenlignet vi med den 
gamle sjekkpunktlista for tilgjengelige bibliotek fra 2004. Resultatet ble 

• Bibliotekene ble kartlagt og mangler ble avdekket. Dokumentert med skjema og foto. 
• Forslag til oppdatert sjekkliste ble oversendt Deltasenteret, som har publisert den på 

sitt nettsted http://www.bufetat.no/deltasenteret/Sjekkliste-for-landets-bibliotek/

Bibliotekenes forventninger ved oppstart av prosjektet var at man skulle få gjort noe med 
skiltingen i bibliotekene, samt få forslag til ”oppussing” av lokalene. 
Ved å delta i kartleggingsarbeidet om universell utforming fikk bibliotekledelsen en kunnskap 
om hva som må tenkes på i forbindelse med en omgjøring av lokalene. De aller fleste 
bibliotek har for mange hyller som står for tett til at besøkende med ulike typer 
funksjonsvansker kommer til over alt. Siden det er de færreste av bibliotekene som får 
mulighet til større lokaler, må antall hyller reduseres. Det stiller svært høye krav til hvordan 
samlingene settes sammen. 

Det ble derfor invitert til kurs i samlingsutvikling 23. november 2010. Temaet var:
• Hvorfor er det så viktig å kassere?
• Hvilke metoder kan vi bruke i kasseringen?

Kurset var åpent for alle bibliotekansatte i Østfold – også bibliotek utenom prosjektet. 

17 deltok, noe prosjektledelsen synes var lite tilfredsstillende tatt i betraktning av hvor stort 
behovet er. 

Når det gjelder utforming av lokalene deltok prosjektleder og et av medlemmene i 
prosjektgruppa på et dagskurs i Kristiansand i regi av Agderprosjektet Biblioskopet om 
Customer-centered Library Design. Foreleser var Rachel van Riel fra England. Kurset passet 
veldig godt inn i forlengelsen av det kartleggingsarbeidet som var gjort tidligere på høsten. 

Prosjektet ser viktigheten av å gjøre lokalene mer tilgjengelige og attraktive dersom målet om 
å bli en møteplass og sosial arena i lokalmiljøet skal bli oppfylt (kfr markedsundersøkelsen). 
Skal bibliotekene konkurrere med andre aktører må de være lett tilgjengelige, ha en trivelig 
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atmosfære med smakfull og ryddig innredning. Mediesamlingen må være tilpasset brukernes 
behov og interesse. 

Samarbeid med Biblioskopet

I tildelingsbrevet fra ABM-utvikling står det: - Vi ser nytte i at dette prosjektet har god kontakt 
med prosjektet Biblioskopet som Aust-Agder bibliotek og kulturformidling utvikler. Vi ber om 
at prosjekteierne sammen vurderer hvordan erfaringene og resultatene kan deles med og 
overføres til bibliotekene for øvrig når prosjektene går mot sluttfasen. Det kan for eksempel 
være i form av en nettside og en konferanse, åpen for deltakelse fra bibliotek og andre. 

Det har vært løpende kontakt med Biblioskopet gjennom hele prosjektperioden. Vi hadde 
tidlige i prosjektperioden et felles møte i Arendal der vi presenterte hverandres prosjekt. 
Prosjektleder i Agder og prosjektleder i Østfold har drøftet problemstillinger i ulike faser. Vi 
opprettet også en blogg der vi kunne legge inn saker til drøfting, kurstilbud osv. Dessverre er 
nok ikke denne blitt veldig mye brukt.

Vår blogg ”Bibliotek som merkevare” http://merkevare.wordpress.com/ er lagt på 
hjemmesiden til Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og vi har lenket opp ”Biblioskopet” 
på wordpressbloggen i Østfold. 

Høsten 2009 gjorde prosjektene en felles henvendelse til ABM-utvikling med forespørsel om 
de ville være interessert i å utlyse en konkurranse om felles, nasjonal biblioteklogo. Vi mente 
at det ville være en stor fordel om bibliotekene kunne være gjenkjennelig i alle landets 
kommuner. - En felles biblioteklogo/grafisk profil vil gi bibliotekene og de ulike nett-
tjenestene en mer samlet identitet ut mot publikum. Biblioteket vil fremstå mer sømløst,  
samtidig som mindre lokale bibliotek tydeligere fremstår med større tilgjengelig ressurser.
(utdrag av brevet)

Svaret fra ABM-utvikling kom 22.6.10: - Forslaget er ikke realitetsbehandlet. Vi finner 
forslaget interessant, og ser at det kan vurderes i forbindelse med at begge 
markedsføringsprosjektene som ABM-utvikling støtter, avsluttes i løpet av 2010. 
 
Bibliotekene i Indre Østfold har i løpet av prosjektperioden fått sin logo. Biblioskop-
bibliotekene har ikke landet på noen felles logo. Men prosjektene har satt i gang en 
tankeprosess, som kanskje kan utvikles videre i biblioteksektoren. 

Vi har også samarbeidet med Biblioskopet ved at vi har informert hverandre om kurs i regi av 
prosjektet. Det har resultert at vi har engasjert samme firma til kurs i kundebehandling både i 
Agder og Østfold. Vi har også deltatt på kurs i Customer-centered Library Design, som kan 
være nyttig både i forhold til utbedring av eksisterende lokaler og til nybygg. Universell 
utforming må integreres i konseptet.

Framfor alt har samarbeidet med Agder vist at til tross for ulikt omfang og ulik vektlegging av 
elementer i markedsføringen, har vi støtt på mange av de samme utfordringene i de ulike 
fasene. (Forankringsprosess, tidsklemme, ressursmangel.) 

Fylkeskommunens rolle

Fylkesbiblioteket er en del av Fylkeskommunen og underlagt Regionalavdelingen. Vi har 
allerede nevnt koblingen bibliotekprosjektet fikk til prosjektet Universell utforming. Ved å få 
mulighet til å kartlegge bibliotekenes tilgjengelighet fikk vi samtidig en mulighet til å gjøre 
bibliotekene synlige for bibliotekeiere. Kommunene er  også delaktige i prosjektet Universell 
utforming. 
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Fylkeskommunen har etter forvaltningsreformen fått et mye større planansvar enn tidligere.
Her nevnes noen prosjekter og planer som er relevant for bibliotekenes virksomhet og 
samarbeid:  

LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene)

Østfold fylkeskommune har fått midler fra Kommunal- og regionaldepartementets satsing på 
lokal samfunnsutvikling i kommunene. Målet er å utvikle attraktive lokalsamfunn i Østfold og 
det er et særlig fokus på regionen Indre Østfold. 

Å utvikle bibliotekene til (mer) attraktive møtesteder, vil støtte LUKs hovedmål om å utvikle 
attraktive lokalsamfunn. Dette igjen støtter fylkesplanens hovedmål om fortetting, byutvikling 
og vern. 

Steder i utvikling – levende sentrum, prosjektplan for LUK i Østfold 2010-2015 beskriver 
under kap. 2 Prosjektets mål:
…
For LUK-satsingen i Østfold har vi lagt vekt på det gode sted å bo. Positive effekter for 
opplevelsesnæringen er en sekundær gevinst. Det er et mål å utvikle gode møteplasser. Det 
er særlig fordelaktig om aktivitetene tiltrekker seg unge voksne og bidrar til etablering av 
unge familier. Videre er det lagt vekt på kommunesamarbeid som en strategi for 
måloppnåelse. Østfold fylkeskommune er pilotfylke innen universell utforming derfor vil dette 
temaet få særlig plass i satsingen. Det er også et viktig poeng at erfaring fra de gjennomførte 
aktivitetene i LUK-satsingen skal være overførbare til andre kommuner enn de direkte 
involverte. 
…
I forlengenes av arbeidet med den fysiske utformingen er det viktig å se på prosesser og 
innsatser rettet mot kultur- og fritidstilbudet som skaper liv i det gode byrom. I forståelsen av 
sosial møteplass ligger at mennesker skal møtes for å dele inntrykk og opplevelser. For å 
utvikle gode sosiale møteplasser er det hensiktsmessig å koble LUK i Østfold tettere på 
aktiviteter innen frivillig sektor, folkehelse og kultur. En slik tilnærming kan gi prosjektet 
merverdi gjennom tiltak som for eksempel Den kulturelle spaserstokk, lyssetting av byrom, 
ung scenekunst, utsmykning av offentlige rom og ny bruk av folkebiblioteket. 

Å gjøre bibliotekene til attraktive møteplasser i lokalsamfunnet har vært et overordnet mål i 
hele prosjektperioden. Bibliotekene vil bidra til et mangfoldig og vitalt kulturliv i 
lokalsamfunnet. Kunnskap, læring og opplevelser skal være lett tilgjengelig.

 
Folkehelseplan

Østfold fylkeskommune er i ferd med å ferdigstille en plan for forebyggende helsearbeid. 
Overordnet målsetting er: God livskvalitet for alle som bor i Østfold.  I programutkastet 
skisseres følgende hovedstrategier:

”Trygge Østfold”: Arbeide for at skadeforebyggende innsats bedrer livskvaliteten for 
befolkningen og reduserer omfanget av skader på bakgrunn av ulykker og vold

”Sunne Østfold”: Arbeide for at positive levevaner, reduksjon av helseskadelige forhold og 
styrking av forebyggende innsats minsker risikoen for livsstils- og inneklimasykdommer og 
minsker risikoen for belastningslidelser og psykososiale  problemer

”Levende Østfold”: Stimulere til aktive og levende lokalsamfunn der helse, miljø og kultur ses 
i  sammenheng 
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”Rettferdige Østfold”: Arbeide for å utjevne systematiske forskjeller i forekomst og fordeling 
av helseproblemer som følge av sosiale og økonomiske kategorier – spesielt utdanning, yrke 
og inntekt. Helseovervåking i fylkeskommune og kommuner inngår i denne strategien.

Fylkesbiblioteket er utfordret av planavdelingen til å komme med  innspill på hvilken rolle 
bibliotekene kan spille i forhold til hvordan stimulere til aktive og levende lokalsamfunn og 
hvordan bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller. 

Regionalplan kultur 2010-2013

Fylkesbiblioteket har fått følgende oppdrag når det gjelder å bygge infrastruktur for utveksling 
av kultur (strategi 2):
… Østfold fylkesbibliotek må fortsette å utvikle fremtidsrettede løsninger for de offentlige 
bibliotekene i tidsrettede løsninger for de offentlige bibliotekene i fylket hvor innbyggernes 
behov er retningsgivende. Det må stimuleres til videre utvikling av Det grenseløse biblioteket 
i Østfold. Digitalt ABM i Østfold utvikles. Bibliotekene har en sentral rolle i utviklingen av 
kulturlivet i de enkelte kommunene. Fylkesbiblioteket benytter sin kompetanse og rolle som 
utviklingsaktør for å styrke samspill og samarbeid, og for å fremme bibliotekene som 
møtesteder og arenaer for kultur, lesing og læring. …

Det er også verdt å merke seg at det er to gjennomgående tema i planen som skal gjelde for 
alle deler av kulturen:

• Et inkluderende samfunn
• Frivillighet

Det gir både fylkesbiblioteket og folkebibliotekene i fylket et pålegg om både å legge til rette 
for at innbyggere som er innvandrere og innbyggere med funksjonsvansker både skal ha 
tilgang til og kunne nyttiggjøre seg bibliotekenes tilbud. 

Å samarbeide med frivillige vil kunne bidra til både økt aktivitet og større engasjement  i 
formidlingen av bibliotekenes tjenester og tilbud. Allerede har flere bibliotek god kontakt og 
samarbeid med Frivilligsentralene. 

Oppsummering  

Bibliotek som merkevare – er det mulig? Bibliotek er allerede en merkevare. Alle har en 
assosiasjon til ordet bibliotek. De fleste har en positiv assosiasjon. Det viste 
markedsundersøkelsen. Vi ville kommunisere ut mer oppdatert oppmerksomhet til 
befolkningen. Selv om lokaler og image ikke er i pakt med tiden, har bibliotekene i stor grad 
fulgt med i tiden når det gjelder medier, teknologi og tjenester. 

Har vi klart å gjøre bibliotekene mer synlige på en positiv måte? Har vi klart å skape 
entusiastiske brukere? Det er det ikke lett å svare på. En ny markedsundersøkelse ville 
forhåpentligvis avspeilet en eventuell endring. Dessverre var det ikke penger igjen til det på 
budsjettet.  

Har vi klart å skape entusiastiske medarbeidere? De som har vært engasjert i prosjekt- og 
arbeidsgrupper har nok vært mest entusiastiske. Den største utfordringen er å framstå som 
et ”vi” på tvers av kommunegrenser. Balansegangen mellom å være en del av et nettverk og 
ansatt i egen kommune kan være vanskelig. Men framfor alt handler det om å få til gode 
måter å motivere  hverandre på, skape lagånd og en delingskultur. Et godt eksempel på det 
er Lesekonkurransen i sommerferien og Julekalenderen.
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Har vi klart å begeistre våre overordnede og politikerne? Det er nok litt ulikt i de ulike 
kommunene. Både politikere og administrasjon blir utsatt for en mengde informasjon, så det 
skal noe til for å oppmerksomhet. Generelt får politikere (og administrasjon) for lite 
informasjon om vellykkede tiltak i bibliotekene. Det er helst ved budsjettkutt og innkjøpsstopp 
bibliotekene sier fra. 

Prosjektet har lagt et grunnlag for å utvikle alle disse elementene. I tillegg har vi en webportal 
og kommunikasjonskanaler i sosiale medier, som må utvikles videre. Vi har fått en felles 
serviceavtale og felles låneregler. En del interne rutiner og regler er også innført, slik at alle f 
eks har lik holdning til lånetider. Purregebyrer er fortsatt noe forskjellige. 

Det er etablert en del fellestiltak, som det vil være enkelt å videreføre – særlig rettet mot barn 
og unge. 

Kampanjekonseptet er prøvd ut i to omganger, og bør utvikles videre.  

Videre samarbeid

De resultatene vi har oppnådd i samarbeidet mellom bibliotekene i Indre Østfold vil det være 
mulig å utvide til alle folkebibliotekene i Østfold. Det vil være utfordringer i forhold til grad av 
forankring og deltakelse i de ulike kommunene. 

Det er viktig å få på plass gode samhandlings- og samarbeidsrutiner. Alle tiltak som det 
lønner seg å samarbeide om bør identifiseres, som f eks: 

Ta i bruk logoen og den grafiske profil i alle bibliotekene
Utvikle portalen www.bibin.no i samarbeid med alle bibliotekene
Utvikle bruken av sosiale medier i kommunikasjon med kundene
Utvikle fellestiltak overfor barn og unge (lesekampanjer, konkurranser, litteraturformidling)
Utvikle litteraturuker/-festivaler med nedslagsfelt i hele fylket
Samordne kampanjer vår og høst med felles tema og profilering
Gjøre bibliotekene mer tilrettelagte som møteplasser og sosiale arenaer, samt 
læringsarenaer
Gjøre bibliotekene mer universelt utformet
Implementere felles verdigrunnlag som nedfeller seg i like interne rutiner, felles 
serviceerklæring og felles låneregler
Kompetanseheving på områder som kundebehandling, tjenestemarkedsføring, universell 
utforming, samlingsutvikling og utstilling/eksponering av bibliotekenes tilbud, 
formidlingsarbeid. 

Dette kan skje på prosjektbasis i noen år. Da vil man kunne identifisere hva som ”virker” og 
hva som ikke ”virker”. Hver enkelt deltaker må oppleve at det er verdt å være med i 
fellesskapet og at det er mulig å bli hørt.  Skal det bli et robust, varig og samhandlende 
nettverk, må det etableres formaliserte og forpliktende avtaler der de enkelte bibliotek bidrar 
med midler og egeninnsats etter en omforent fordelingsnøkkel.  
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Vedlegg 1

Oversikt over møter i prosjektet Bibliotek som merkevare – er det mulig?

Møter i prosjektgruppe/bibliotekledergruppe/styringsgruppe/arrangementsgruppe

30.3.09 Bibliotekledermøte/kick-off
16.4.09 Prosjektgruppemøte
5.5.09 Arbeidsutvalg, forberede kriterier for bistand fra kommunikasjonsbyrå
11.5.09 Prosjektgruppemøte
29.5.09 Arbeidsutvalg, møte med to kommunikasjonsbyrå
9.6.09 Arbeidsutvalg, med ett kommunikasjonsbyrå
22.6.09 Prosjektgruppemøte/styringsgruppemøte/møte m kommunikasjonsbyrå
18.8.09 Prosjektgruppemøte
14.9.09 Bibliotekledermøte/prosjektgruppemøte
28.9.09 Workshop, utvidet prosjektgruppe
26.10.09 Prosjektgruppemøte
9.11.09 Prosjektgruppemøte
12.11.09 Styringsgruppemøte
8.2.10 Bibliotekledermøte
1.3.10 Prosjektgruppemøte
12.4.10 Utvidet biblioteksjefmøte
02.6.10 Bibliotekledermøte/evalueringsmøte etter vårkampanjen
30.8.10 Prosjektgruppemøte
29.11.10 Prosjektgruppemøte
14.1.11 Bibliotekledermøte/evalueringsmøte høstkampanje/hele prosjektet

Møter der alle ansatte har vært involvert:

26.8.09 Kick-off: Skaka om bilden av biblioteket
16.11.09 Personalmøte Marker, Aremark, Trøgstad, Rakkestad 9-11
16.11.09 Personalmøte Eidsber 12-14
17.11.09 Personalmøte Skiptvet, Spydeberg,Hobøl 0930-1130
1.-2.2.10 Kurs: Service og arbeidsglede
27.9.10 Personalseminar

Arbeidsinnsats:

Prosjektleder: 860 timer
Fylkesbibliotekets øvrige personale    90 timer 950 timer

Prosjektleder kartlegging Universell utforming 108 timer

Fylkesbibliotekets samlede arbeidsinnsats i prosjektet           1     058 timer  

Bibliotekenes innsats:
Møter i prosjektgruppe, arbeidsgrupper, bibliotekledermøter: 550 timer
Møter der alle ansatte har vært involvert 758 timer

Bibliotekenes samlede innsats          1     308 timer  
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Det reelle timetallet er trolig noe høyere, idet særlig prosjektgruppa har lagt ned en 
arbeidsinnsats mellom møtene. Det har vært vanskelig å framskaffe helt nøyaktige tall på 
dette. 

I budsjettet var det lagt inn for hele prosjektperioden

Egenfinansiering  bibliotekene: kr 350 000 
Omdisponering av budsjett betalt til prosj kr 210 000

Egenfinansiering Østfold fylkesbibliotek kr 210 000
 
Dersom vi går ut fra en gjennomsnittlig timelønn på kr 300 inkl feriepenger, arbeidsgiveravgift 
og arbeidsgivers andel av pensjon får vi følgende verdsetting av arbeidsinnsatsen:

Bibliotekenes innsats:  1 308 t x 300 = 392 400
Østfold fylkesbiblioteks innsats: 950 t x 300 = 285 000

Østfold fylkesbiblioteks innsats Universell utforming: 32 400 (eget budsjett og regnskap)
 
Under disse forutsetninger har alle bibliotek bidratt med mer enn det var forutsatt i budsjettet. 
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	Ti bibliotek i ti kommuner i indre Østfold gikk i prosjektet sammen om å skape en felles merkevareplattform for virksomheten. Prosjektet hadde som mål å gjøre bibliotekene mer synlige på en positiv måte.  Utgangspunktet var at bibliotekenes mangfoldige tjenester var underkommunisert, og at det var et behov for å snakke til publikum i større bokstaver. Bibliotekene er utsatt for hard konkurranse om folks fritid. De ansatte skulle motiveres til kreativitet, vilje og mot til å markedsføre sine tjenester. Prinsipper for moderne tjenestemarkedsføring skulle tas i bruk. Prosjektet konsentrerte seg om å

