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Kampanjer

Å lage en kampanje betyr å gjenta samme budskap, gjerne i ulike kanaler som er 

relevante for målgruppen, i en avgrenset tidsperiode. Vi endrer ikke atferd etter å 

ha hørt et budskap én gang. Kampanjer er lurt fordi gjentakelse er viktig.
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Bakgrunn
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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 %



Idéutvikling på bakgrunn av innspill og innsikt

• SSBs undersøkelse som gjennomføres hvert 10. år, sist 2015.
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/undersokelse-om-bibliotekbruk-2015

• Evalueringen av Nasjonal bibliotekstrategi hadde også en undersøkelse om bibliotekbruk, 
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2020/01/Rapport-evaluering-nasjonal-bibliotekstrategi.pdf

• FNs bærekraftsmål og kunnskapsgrunnlaget «Vi i Viken»

• Unges bibliotekbruk i Buskerud_ rapport og presentasjon 2019

• Rapport fra Yoice og Enebakk om ungdoms bruk av bibliotek_ august 2019

• I Danmark har Moos-Bjerre laget en undersøkelse for Tænketanken Fremtidens bibliotek hvor de ser spesielt på 
yngre innbyggere. De har delt inn befolkningen i alt i 10 segmenter, hvorav fire av dem er innen yngre 
aldersgrupper. Tilnærmingen er at unge er som folk flest – forskjellige. Denne undersøkelsen viser tydelig at den 
største barrieren for digital bibliotekbruk er manglende kjennskap. Så det er mye å hente på markedsføring. 
https://www.moos-bjerre.dk/wp-content/uploads/2017/06/Hovedresultater_pixi.pdf
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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
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Målgruppe



Ønsket etterlatt inntrykk
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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 kan være komplisert å komme i gang med det digitale 

bibliotektilbudet, spesielt for brukere som ikke har nasjonalt digitalt lånekort fra før.
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Idéutvikling

Et helt bibliotek rett i lomma – helt gratis!

viken.no/lommeboka #lommeboka
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Overordnet budskap



Tre ulike konsept-retninger

1. Den uendelige listen

2. Hvor er du nå?

3. Alltid tilgjengelig
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Kampanjesiden
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Viken.no/lommeboka



Kampanjemateriell

• 3 filmer, fullversjon og kortversjon

• Bannere

• Bilder til sosiale medier og redaksjonell omtale
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Spredning/distribusjon

• Hjemmesider

• Sosiale medier: Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat

• Ansattportal

• Pressemelding

• Bibliotekutvikling.no
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Kampanjeplan
Kampanjestart  tirsdag 23.6. 

Tirsdag 23.6. (Uke 26):
Lansering av filmen «Den uendelige listen». 
Publisering av banner
Nyhetsartikkel publiseres på vikenfylkesbibliotek.no. Deles gjennom article adapter i Wordpress.

Tirsdag 30.6. (Uke 27):
Lansering av filmen «Hvor er du nå?». 

Tirsdag 7.7. (Uke 28):
Lansering av filmen «Alltid tilgjengelig». 

Annonsekampanje (betalte innlegg)
Betalt annonsering f.o.m. 23.6. og i fire uker framover. Betalt annonsering i disse kanalene: Facebook, Youtube, 
Instagram og Snapchat.

Organisk spredning (ubetalte innlegg)
F.o.m. 23.6. og gjennom hele sommeren. 
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Presseomtale
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Sak på ansattportalen, viken.no og vikenfylkesbibliotek.no

Side 17



Facebook – organisk spredning
Den uendelige listen

- Antall personer nådd: 28 567
- 3-sekunders videovisninger: 13300
- 15-sekunders videovisninger: 3200
- Den gjennomsnittlige seertiden er 0:07

Totalt engasjement 596
- Delinger: 97
- Kommentarer: 10
- Liker: 465
- Haha: 6
- Hjerte: 13
- Wow: 5

Publikum
- 23 % Menn
- 77 % Kvinner
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https://business.facebook.com/creatorstudio/?video_details_explorer=enabled&mode=facebook&content_table=ALL_POSTS&post_status=ALL&tab=content_posts&post_type=ALL&collection_id=all_pages


Hvor er du nå?

- Antall personer nådd: 14 450
- 3-sekunders videovisninger: 6500
- 15-sekunders videovisninger: 1300
- Den gjennomsnittlige seertiden er 0:06

Totalt engasjement 370
- Delinger: 48
- Kommentarer: 4
- Liker: 300
- Haha: 10
- Hjerte: 8
- Wow: 0

Publikum
- Menn 19 %
- Kvinner 81 %
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Alltid tilgjengelig

- Antall personer nådd: 11 589
- 3-sekunders videovisninger: 4800
- 15-sekunders videovisninger: 1100
- Den gjennomsnittlige seertiden er 0:06

Totalt engasjement 229
- Delinger: 32
- Kommentarer: 5
- Liker: 188
- Haha: 0
- Hjerte: 3
- Wow: 1

Publikum
- Menn 19 %
- Kvinner 81 %

Alle tre videoer ga mest seertid i aldersgruppen 35-54 år.
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Betalt annonsekampanje

Periode:23. juni –15.juli 2020

Kanaler: 

-Viken fylkeskommunes Facebook side

-Viken fylkeskommunes Instagram konto

-Viken fylkeskommunes YouTube konto

-Annonser med Viken fylkeskommune som avsender på Snapchat
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Hadde kampanjen ønsket effekt?
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Bookbites
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Antall brukere



Libby

Libby, antall brukere pr.

• 22. juni:160

• 22. juli:483

• 21. august:580

Prosentvis økning 262,5%
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Pressreader

Articles 2018 Articles 2019 Articles 2020

Akershus 429 569 408 123

Buskerud 58 675 33 379

Østfold 135 468 114 651

Samlet 623 712 556 153 925 691
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Økning fra 2019 til 2020: 66,45%



Videreføring av kampanjen

• Ny kampanjeperiode 25.11. – 12.12.2020

• Eksisterende materiell

• Kanaler: Facebook og Instagram 

• Budsjett kr. 25.000

• Målgruppe: Alle i Viken. I denne runden gjorde vi en spesiell målretting mot en gruppe som 
det ofte er utfordrende for bibliotekene å nå; menn i alderen 16 –30 år.

• Mål: nå nye brukere og få flere til å ta i bruk de digitale bibliotektjenestene. 
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Resultater 

Landingssiden fikk 11 867 besøk av 10303 personer i denne perioden. Den betalte 

kampanjen sto for 82,7% av trafikken. 

Totalt har landingssiden fått 25000 besøk av 21500 unike brukere i 2020.
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Totalt har vi nådd over 225000 personer på Facebook/Instagram med Lommeboka kampanjen. Ca. 92000 
nye i denne runden.
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Engasjement
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Annonsene fikk:
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Bookbites

24.11.2020 11.12.2020
Prosentvis 

økning

Voksen 30051 31013 3,20 %

Barn 5244 5362 2,25 %

Ikke oppgitt alder 9130 9655 5,75 %
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Antall brukere

22.06.2020 11.12.2020
Prosentvis 

økning

Voksen 24997 31013 24 %

Barn 4092 5362 31 %

Ikke oppgitt alder 3332 9655 190 %



Bookbites

Utlån i perioden 24.11. – 11.12.: 22.781

I november hadde bibliotekene ny utlånsrekord med over 32.000 utlån av e-bøker i Viken.

1.1.2020-24.11.2020: 241.097

1.1.2020 – 11.12.2020: 262.841
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Libby

• Antall brukere pr. 24.11. 675

• Antall brukere pr. 14.12.: 823

• Antall nye brukere i perioden: 148, prosentvis økning 22%

• Antall brukere pr. 22. juni: 160

• Antall brukere pr. 14.12.: 823

• Prosentvis økning: 414%
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Pressreader

• Antall leste utgaver i Pressreader i perioden 24.11-11.12.: 10888

• Antall leste utgaver i Pressreader i perioden 7.11 – 24.11.: 9433
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Veien videre

Fysisk materiell for markedsføring av digitale bibliotektjenester:

• A3-plakat med informasjon om de digitale bibliotekstjenestene, norsk/engelsk.

• Tosidig A5-flyer med info om de digitale bibliotekstjenestene, norsk/engelsk.

• A4-plakat om Libby, engelsk

• A4-plakat om PressReader, engelsk.

• «Magebelte» og vippetass som viser at fysiske bøker også er tilgjengelige som e-bøker, norsk/engelsk.

• Film om Pressreader
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Samarbeid med tannhelse

Samarbeid med tannhelse om å nå ut til innbyggerne i Viken med tilbudet om digitale 

bibliotektjenester. Planen er et samarbeid litt ut i 2021 om markedsføringsfilmer som 

klippes inn loopen på infoskjermene hos tannklinikkene. På denne måten kan vi treffe 

folk utenfor bibliotekrommet og utenfor bibliotekets vanlige kanaler. 
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Viken viser vei. viken.no

Kommentarer eller 
spørsmål?



Viken viser vei. viken.no

Takk


