
Agenda

• Ny	strategi
• Litt	om	filialene
• Nytt	hovedbibliotek
• Brukermedvirkning



- 2,1 millioner besøk
- 1,2 millioner utlån
- 20 filialer
- 230 ansatte











Carl Deichman
(1705-1780)



Deichman skal redefinere bibliotekets rolle i Norge og  
posisjonere biblioteket på nytt i folks bevissthet. 
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1. Biblioteket	skal	være	relevant	og	tilpasset	borgernes	behov
2. Biblioteket	skal	være	en	terskelfri	møteplass	og	et	viktig	

kunnskapssenter	som	stimulerer	borgerne	til	aktiv	
samfunnsdeltakelse	

3. Biblioteket	skal	aktivt	formidle	innhold	
4. Biblioteket	skal	ha	en	sentral	rolle	som	lærings- og	

kunnskapsarena	for	barn	og	unge	
5. Biblioteket	skal	formidle	litteraturen	som	kunstform	

BORGERNES BIBLIOTEK
BIBLIOTEKPLAN FOR OSLO KOMMUNE I 
PERIODEN 2014 TIL 2018



• Filialene	skal	ligge	i	nærheten	av	sentrale	knutepunkt	og	
etablerte	sentrumsfunksjoner	

• Filialene	skal	fungere	som	lokale	møteplasser	
• Filialene	skal	lokaliseres	i	områder	med	stor	

befolkningsutvikling	
• Filialdekningen	skal	være	god	over	hele	byen	
• Filialene	bør	minimum	ha	50	000	besøkende	ar̊lig	
• Filialene	skal	være	kostnadseffektive,	sett	i	forhold	til	

besøks-	og	utlan̊stall	
• Filialene	skal	nå	̊flere	og	nye	brukergrupper	
• Plassering	av	nye	filialer	skal	gjøres	i	samarbeid	med	

bydelene	

Om	filialene



Vår	oppskrift

1.	Tilgjengelighet

2.	Gode	bibliotekrom

3.	Relevant	innhold





Alle	filialer	meråpnes	og	
pusses	opp	innen	2020



Ny	filial	på	Stovner	2017



Filialenes	rolle	etter	Bjørvika





Nytt hovedbibliotek
• Åpner tidlig 2020
• Antatt 2,3 millioner besøkende
• Samme antall ansatte som i dag = effektiv drift og 

selvbetjening
• Rikere tilbud av tjenester knyttet til eksponering, 

medskaping og arrangementer



Drifts-
endringer
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Brukermedvirkning	og	tjenestedesign



Prinsipper
• Det	må	begynne	med	et	
brukerbehov	(både	publikum	og	
ansatte)
• Vi	må	designe	for	totalopplevelsen
• IT	er	et	verktøy	og	ikke	et	mål	i	seg	
selv



Brukermedvirkningsprosjekt	i	2010

Intervjuer	og	ide-prosesser	med	brukere	og	ansatte	som	så	ble
destillert	ned	til	overordnede	innsikter	og	ideer	til	tjenester
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I	første	del	av	prosjektet	har	målet	vært	å	kartlegge	behov	både	blant	brukerne	og	de	ansatte	ved	
biblioteket	samt	innhente	synspunkter	og	innspill	fra	eksterne	aktører.

Vi	har	gjennomført	16	intervjuer	med	til	sammen	29	personer.



live|work nordic AS
www.livework.no

Deichmanske bibliotek      2010 

Ideworkshopen representerte starten på idefasen i prosjektet og alle de ansatte ved 
hovedbiblioteket var invitert. De ca. 80 som kom ble fordelt på 16 grupper.
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Skap rom med
sterke og varierte
identiteter



Et servicekonsept basert på 
mennesker med kunnskap



Husk å skape dynamiske rom 
hvor man både kan være 

sammen med andre
og være alene



Det fysiske og digitale 
smelter sammen



live|work nordic AS
www.livework.no

Deichmanske bibliotek      2010 
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Aktive hyller

Hyllene i biblioteket kan populeres med 

innhold som tilfører bøkene, filmene og 

musikken som står der verdi. Innhold fra 

nettet kan trekkes inn og aktualisere eller 

kontekstualisere innhold på hyllene.

★ Vi foreslår at denne idéen prototypes ★



live|work nordic AS
www.livework.no

Deichmanske bibliotek      2010 
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Brukernes historikk

For å gi gode og relevante anbefalinger til 

brukerne kan man bruke brukernes 

lånehistorikk. Historikken kan også brukes 

til å gi brukere med lignende profiler bedre 

innholdsanbefalinger. Brukere kan også 

settes i kontakt med andre brukere med 

samme interesser basert på deres 

biblioteksbruk.

★ Vi foreslår at denne idéen prototypes ★



Vårt	første	møte	med	tjenestedesign	som	fag



I	dag	er	tjenestedesign	en	mer	naturlig	del	av	
utviklingen	av	nye	bibliotektjenester







live|work nordic AS
www.livework.no

Deichmanske bibliotek      2010 
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Deichmanske bibliotek      2010 



live|work nordic AS
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Deichmanske bibliotek      2010 



live|work nordic AS
www.livework.no

Deichmanske bibliotek      2010 





Livssyklus
AVSLUTTE

Bli bevisst Bli med Søke Navigere Låne Administrere Konsumere Utforske Oppleve Mene Lære Skape Dele Være Evaluere Avslutte

Blir%bevisst%%og%lærer%
om%bibliotekets%
tjenester%og%tilbud

Velger%å%ta%i%bruk%
tjenester%og/eller%blir%
medlem.

Bruker%ulike%verktøy%for%
å%finne%relevant%
innhold.

Navigerer%seg%i%bygg,%%
samlingen,%samt%andre%%
tilbud%&%tjenester

Alle%aktiviteter%som%
bruker%gjør%i%
forbindelse%med%lån%av%
medier

Bruker%administrerer%
sitt%medlemskap,%
innstillinger%o.l.

Konsumerer%medier.%
Hjemme,%på%farta,%eller%
på%biblioteket.

Utforsker%innhold%og%
tilbud%%både%bevisst%og%
ubevisst.%%%%%

Overværer%ulike%tilbud%i%
regi%av%bibliotek%og%
andre%brukere.

%Ytrer%seg%i%ulike%fora%
gjennom%bibliotekets%
tjenester.

Benytter%ulike%
læringstilbud%i%
bibliotekets.%%

Bruker%bibliotekets%
som%en%plattform%for%å%
skape%eget%innhold.

Deler%sine%erfaringer,%
kunnskap%og/eller%
egenprodusert%innhold%
med%andre%brukere.%

Benytter%fasilitetene%og%%
tilbud%for%ulike%former%
for%egenaktivitet.

Evaluerer%sin%relasjon%
og%sin%bruk%av%
biblioteket.

Avslutter%sin%bruk%av%%
og%relasjon%til%
biblioteket.%%

«Det%er%lett%for%%
meg%å%oppdage%

biblioteket%og%det%er%
tydelig%hvilke%tjenester%

og%tilbud%som%er%
tilgjengelige.»%

«Det%er%enkelt%og%lite%
krevende%å

%bli%bibliotekbruker%og%
jeg%kan%ta%tjenestene%i%
bruk%med%en%gang.»%%%

«Det%er%enkelt%å%finne%
det%jeg%er%på%jakt%etter.%%
Tjenestene%støtter%meg%
underveis%i%prosessen%
og%hjelper%meg%å%bli%

selvbetjent.»

«Det%er%enkelt%å%finne%
det%man%er%på%jakt%
etter,%det%er%god%

skilting%og%støtte%for%å%
navigere%

seg%både%på%nettsiden%
og%i%bygget.»

«Det%er%enkelt%og%
effektivt

%å%låne%medier%og%
innhold%både%ute%i%
bibliotekene%%og%

gjennom%de%digitale%
tjenesten.%»%%

«Det%er%enkelt%og%
brukervennlig%selv%å%
administrere%min%

relasjon%til%biblioteket.»%

«Innholdet%er%relevant%
og%%tilgjengelig.%Og%det%
er%lett%å%"bruke"%det%%
uansett%hvor%jeg%er.»%%

«Biblioteket%
gir%meg%måter%oppdage%
og%utforske%innholdet%
på%og%dette%gjør%at%jeg%
får%nye%impulser.»%%

«Gjennom%biblioteket%
er%det%endeløse%
muligheter%for%

opplevelser%og%det%
endrer%seg%hele%tiden».

«I%biblioteket%er%det%
kultur%og%rom%

%for%meningsbryting%og%
diskusjon…%Og%for%meg%
bruker%er%det%naturlig%å%

delta»%

«I%biblioteket%er%det
%lagt%til%rett%for%at%jeg%
kan%øke%min%kunnskap%
på%ulike%områder»%

«På%biblioteket%er%
det%lagt%til%rette%

for%at%jeg%kan%skape,%
samt%være%med%å%
utvikle%tjenesten...»

«På%biblioteket%er%
det%lagt%til%rette%for%
at%jeg%kan%dele%mine%
opplevelser,%det%jeg%
skaper%og%min%

kunnskap%og%mitt%
initiativ.»%

«Det%er%rom%for%mye%
ulik%aktivitet%på%

biblioteket%%og%man%kan%
gjøre%hva%man%vil%på%et%

fritt%grunnlag.»

«Som%bruker%har%jeg%
opplevd%å%bli%spurt%om%
hvilke%behov%jeg%har%og%
hva%biblioteket%skal%
endre%seg%på»%

«Jeg%kan%enkelt,%og%når%
jeg%ønsker,%avslutte%min%
formelle%relasjon%til%

biblioteket.»

STARTE BRUKE



Brukeren	i	sentrum

• Rammeverk	for	tjenesteutvikling	som	tvinger	oss	til	å	ta	utgangspunkt	
i	brukernes	opplevelse/behov
• Undersøke	brukerbehov	før	man	begynner	å	utvikle
• Tidlig	brukertesting	(også	løpende)
• Lansere	tidlig
• På	sikt	trekke	brukerne	enda	tettere	inn	i	utvikling	av	tjenestene



Takk for meg!
jonas.svartberg@kul.oslo.kommune.no


