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Oslofjordbibliotekene 

Nettverksgruppe for de 

store og mellomstore 

folkebibliotekene rundt 

Oslofjorden, fra 

Svenskegrensa i øst til 

Kristiansand i vest. 

Eksistert siden 1992,  

15 bibliotek 



Oslofjordbibliotekene 

Mål 

erfaringsutveksling og samarbeid om felles oppgaver 

utvikle ideer til felles tiltak og prosjekt 

gi relevante innspill til sentrale aktører i det norske 

biblioteklandskapet 

 

Felles prosjekt:  Jakten på det unike 



Hva er vår USP? 

Unique selling proposition - de unike verdiene til produktet, 

merket, tjenesten eller distriktet i forhold til konkurrenter og 

andre alternativer. 

 

kilde: regjeringen.no 

Prosjektet Jakten på det unike 

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/krd/tema-og-redaksjonelt-innhold/kampanjesider/2008/ry/verktoykasse-2/ordlist/id525337/#USP – Unique selling proposition
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/krd/tema-og-redaksjonelt-innhold/kampanjesider/2008/ry/verktoykasse-2/ordlist/id525337/#USP – Unique selling proposition


Prosjektleder 

Hilde Ditmansen 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 

 

hilde@tnb.no 

Prosjektblogg 

https://jaktenpaadetunike.wordpress.com/  

https://jaktenpaadetunike.wordpress.com/


 

Skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av 

framtidsrettede bibliotektjenester for mellomstore 

by/regionbibliotek. Utforme en modell som beskriver 

definerte brukersegmenter og relevante indikatorer, for 

utviklingen av et mer målrettet tjenestetilbud. 

Kunnskapsbaserte beslutningsprosesser - fire faser 



Fase en, retrospektiv:  

 

analysere det som eksisterer av tallmateriale og annet for 

Oslofjordbibliotekene, for å beskrive utviklingstrekkene de 

siste ti år. Hva slags endring er det vi ser? 

 

Tall og analyser, se 

https://sites.google.com/site/bibliotekindeksoslofjord/  

Fase 1 

https://sites.google.com/site/bibliotekindeksoslofjord/


Tallene finnes, men de blir ikke brukt! 

KOSTRA 

NBs bibliotekstatistikk, rådata 

Biblioteksystemene et kapitel for seg - fulle av data som 

kunne blitt analysert. 

Fase 1 



Hva fant vi ut ved hjelp av KOSTRA-tall? 

Felles utviklingstrekk 

 

Det er ulikheter  

mellom OF og K13 

 

Bibliotekens referanse- 

arbeid er dårlig  

dokumentert. 





(Antall lån + Antall besøk)/ÅVE = 

= (Antall lån pr. årsverk + Antall besøk pr. årsverk)/(1 + 

Medieutgifter/Lønnsutgifter)  

 

Produktivitet over tid 
(eksempel Tønsberg og Nøtterøy) 



Man kan ikke planlegge framtida ene og alene på kunnskap om fortida. 

 

Metode:  

TTT - tverrgående trafikktelling 

 

Sammenliknbart for  

Oslofjordbibliotekene 

 

Skranken! 

Fase 2:  Hva gjør de? Hvem er de? 



Hva vet vi om fremtiden? 

● Scenarier og trender 

○ IFLA trend rapport 

○ NMC Horizon report 

○ Fremtidens biblioteker 2013 (Danmark) 

 

● Jens Thorhauge Consulting hyret inn som konsulent. 

 

● Workshop: 

○ Hvilke utfordringer ser vi for fremtiden? 

○ Hvilke spørsmål trenger vi svar på? 

http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2013/10/IFLA_trend2.pdf
http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2013/10/IFLA_trend2.pdf
http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2014-library-edition/
http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2014-library-edition/
http://projekter.kulturstyrelsen.dk/sites/default/files/documents/Hovedresultater fra fremtidens biblioteker - m%C3%A5lgruppebaseret viden til biblioteksudvikling.pdf


Påstand 

•Verdens medier passer ikke længere så fint 
ind på bibliotekshylder 
 

•Der er brug for nye tjenester, en ny slags 
institution, nye former for partnerskaber og 
nye kompetencer 
         
 Jens Thorhauge 



en klar fælles retning:  

- det traditionelle bibliotek vurderes som under pres, fordi 

borgernes informationssøgning og brug af medier i stigende grad 

gør biblioteket til en informationsleverandør mellem andre 

 

der peges på en række udviklingsmuligheder, der har det til fælles, 

at bibliotekets fokus flyttes fra mediesamlingen til brugerne 

Konklusjon 



at borgernes behov er stærkt forskellige, og at vejen frem for det 

enkelte bibliotek går over en analyse af de lokale behov og 

opstilling af en ny vision for biblioteket og en strategi for 

implementering af den 

 

 

Jens Thorhauge 

 

  

 

Konklusjon 



Lokale piloter 





Servicedesign som metode 

Tjenestedesign / servicedesign er en tverrfaglig 

disiplin som henter metoder fra ulike fag som  

industridesign, interaksjonsdesign, grafisk design, 

markedsføring, ledelse, sosialantropologi, ingeniørfag 

og psykologi for å nevne noen. 

 

Det handler om å sette brukeren i sentrum og se 

tjenesten fra brukerens perspektiv. Ofte består det i å 

se på tjenesten som en kundereise hvor vi kartlegger 

alle møtepunktene mellom brukeren og tjenesten i 

form av kontaktpunkter. 

● Konferanse og workshop 

Tønsberg 28. - 29. oktober 

 

● Konferanse dag 1 for alle: 

- Servicedesign som 

metode (HiVB) 

- Library tool kit (Århus) 

 

● Workshop dag 2 for 

prosjektet: 

- praktisk bruk av metoden 




