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- Man skal tåle mye! 
Amal Aden har et nært forhold til 
både bibliotek og ytringsfrihet. Vi 
har snakket med henne om begge.
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Lederen har ordet
Nytt år og nye muligheter. Mange lager 

seg nyttårsforsetter for hva som skal 
forbedres og hva som bør kuttes ut i et 
nytt år. Mange av forsettene lever ikke 
så lenge, mens andre ambisjoner blir en 
realitet lenge. BF har høye ambisjoner 
for 2016, og vi vil markere oss på flere 
områder dette året. 

I 2015 hadde BF rekordmange kurs og 
samlinger. Vi hadde både tradisjonelle 
kurs som grunnkurs og kurs for fylkeslag, 
og nyvinninger som tillitsvalgtkonferanse. 
På slutten av året hadde vi en egen le-
dersamling, en samling som på mange 
måter var startskuddet for en ledelses-
satsing i BF.

Ledernes spesielle behov
Ledere og mellomledere utgjør over  

20 % av BFs medlemmer. BF har alltid 
jobbet for å ta biblioteklederne på alvor 
gjennom blant annet å kjempe for fagut-
dannede biblioteksjefer i folkebibliotek, 
kjempe for høyere lønn i lokale forhandlin-
gene eller ved å yte god service på råd og 
veiledning ved spørsmål til sekretariatet. 
For å bli enda mer bevisst ledernes spe-
sielle behov, har forbundsstyret bestemt 
at i 2016 vil vi ha større fokus på hvilke 
tjenester BF skal tilby disse medlemmene 
spesielt. 

Forbundsstyret har også bestemt at 
kurs og konferanser skal være et sats-
ningsområde også i år, og vi planlegger å 
ha minst like høy kursaktivitet. Samlingene 
og kursene våre er svært viktige for BF. De 
er lærerike for meg som leder, og lærerike 
for de tillitsvalgte og medlemmene som 
deltar. På disse kontaktpunktene til BF 
møter jeg mange av dere ansikt til ansikt, 
her får jeg sjansen til å bli bedre kjent med 
flere BF-ere, og ikke minst får jeg vite mer 
om hva som rører seg i biblioteknorge og 
hva som opptar dere.

Det tredje satsningsområdet i år er å 
gjøre BF enda dyktigere og bedre synlig 
blant bibliotekarer i statlig sektor. Vi skal 
jobbe med flere ulike tiltak framover, slik 
at i 2016 vil forhåpentligvis enda flere 
bibliotekarer får øynene opp for at BF er 
like relevant i statssektoren som i folke-
biblioteksektoren.  

Ikke alle fokusområdene for 2016 er 
nye. For en fagforening er tariff og for-
handlinger en årlig øvelse – slik blir det 
også dette året. 

Både sekretariatet og medlemmer vil 
merke at det i år er et hovedoppgjørsår. 
Både avtaletekst og lønn skal det forhand-
les om i årets sentrale tariffoppgjør. I opp-
gjøret vil trolig også pensjon forhandles, 
sammen med de vanlige elementene som 

lønn og arbeidstid. I tillegg vil det sikkert 
også komme krav for å rette opp de alvor-
ligste skadevirkningene ny arbeidsmiljølov 
har hatt. Sammen med YS skal vi i BF 
bruke vinteren og våren på å bli klokere 
og spisse kravene, og på å gjøre oss klare 
til dyst slik at bibliotekarer tilgodeses best 
mulig i oppgjøret. Men uansett er det 
mange som spår at det blir et krevende 
oppgjør i dagens situasjon med høyere 
arbeidsledighet og dårligere tider i Norge. 

Nytekning på bibliotekområdet
150 år er gått siden Haakon Nyhuus ble 

født i 1866. Haakon Nyhuus er kjent som 
vår tids store bibliotekreformator i Norge. 
Han dro til USA i 1890, og tok med seg 
hjem ideer som reformerte norsk bibliote-
kvesen rundt århundreskiftet. Han innførte 
Dewey, lesesaler og åpne hyller slik at alle 
skulle ha tilgang til bøker mens han var 
biblioteksjef på Deichmanske bibliotek. I 
tillegg sørget han for at litteraturen som 
ble tilbudt var tilpasset tidsånden med 
industrialisering, stemmerett og demo-
kratisering.

Jeg håper mange lar seg inspirere av 
hans nytekning på bibliotekområdet også 
i 2016. Bibliotektjenester og -tilbudet må 
videreutvikles for å henge med og for å 
være aktuelle også i dagens samfunn. Det 
må lanseres nye tilbud og tjenester for 
at vi fortsatt skal være en attraktiv mø-
teplass og en arena for offentlig samtale 
og debatt. Det er dermed ikke sagt at vi 
skal kaste dagens tilbud ut vinduet – vi 
må selvsagt ha med oss alle de gode 
tilbudene som allerede finnes i morgen-
dagens bibliotek. 

Godt nytt arbeidsår! 

Å gi ansatte i offentlig sektor munnkurv med 
henvisning til lojalitetskrav, og på den måten prøve 
å tvinge de ansatte til taushet er et alvorlig demo-
kratisk problem. Det bryter mot grunnloven, og i 
tillegg hindrer det samfunnsdebatten. ”
”

Margunn Haugland
Forbundsleder
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Hva kan vi lære av 
Lån en bibliotekar-bestillingene?
Om en undersøkelse ved biblioteket på Høgskolen i Østfold.

•	Biblioteket på Høgskolen i Østfold har undersøkt  
hva brukerne ønsker hjelp til gjennom tjenesten  
”Lån en bibliotekar”. 

•	Tjenesten gir studenter og ansatte mulighet til å 
avtale veiledningstid med en av bibliotekarene, 
gjennom et skjema på bibliotekets hjemmeside. 

•	Det er informasjonen oppgitt på disse skjemaene  
som Grete Gluppe og Kjell Erik Johnsen har analysert  
i denne undersøkelsen. 

Tekst: 
Spesialbibliotekar Grete Gluppe og 
spesialbibliotekar Kjell Erik Johnsen
Høgskolen i Østfold

LÅN EN BIBLIOTEKAR

Innledning
Biblioteket på Høgskolen i Østfold har 

gjennomført en undersøkelse knyttet til 
tjenesten Lån en bibliotekar. Hensikten 
har vært å få dokumentert hva bibliote-
kets brukere i størst grad ønsker hjelp 
til, og å se hvordan denne informasjo-
nen kan hjelpe oss til å gjøre bibliote-
kundervisningen og veiledningen enda 
bedre. Denne artikkelen tar for seg 
hovedtrekkene ved undersøkelsen. For 

fullstendig rapport henviser vi til Del 
din kunnskap på Bibliotekarforbundets 
nettsider.

Tjenesten Lån en bibliotekar gir stu-
denter og ansatte mulighet til å avtale 
veiledningstid med en av bibliotekarene. 
Bestillingen gjøres via et skjema på 
bibliotekets hjemmeside, og den som 
bestiller blir bedt om å oppgi informa-
sjon om oppgaven deres, hvilke baser 
det eventuelt er søkt i og hvilke proble-
mer vedkommende har støtt på. Det er 
denne informasjonen vi har analysert i 
undersøkelsen. 

Vårt arbeid er inspirert av et tilsva-
rende prosjekt gjennomført ved Malmö 
högskola (Lundgren, 2011).

Metode
Vi har brukt metoden innholdsanalyse. 

Den kan brukes på alle typer tekster for 
å kvantifisere innholdet (Denscombe, 
2009, s. 307). Tekstene brytes ned til 
mindre enheter og det defineres kate-
gorier som beskriver disse. Forekom-
sten av enhetene summeres, og til slutt 
kan man analysere tekstene etter antall 
enheter i hver kategori (Denscombe, 
2009, s. 307-308). 

Vi forsøkte å se på opplysningene i 
skjemaene så konkret som mulig, men 
det kunne allikevel være en utfordring 
å kategorisere. Ofte ble det en vurde-
ring mellom hvor bokstavelig vi skulle 
forstå det som var skrevet i skjemaene 
og hvor mye vi skulle tolke. Denne 
problemstillingen omtales som manifest 
versus latent innhold i en tekst (Allern, 
udatert).

Totalt analyserte vi 138 skjemaer, 
88 fra studiested Halden og 50 fra 
studiested Fredrikstad. Skjemaene ble 
samlet inn i en periode på 2 år, fra og 
med mars 2012 til og med februar 
2014. Nedenfor følger en oversikt 
over de kategoriene vi brukte, med 
forklaringer.

Hensikten har vært å få dokumentert hva 
bibliotekets brukere i størst grad ønsker hjelp 
til, og å se hvordan denne informasjonen kan 
hjelpe oss til å gjøre bibliotekundervisningen 
og veiledningen enda bedre. ”
”
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Kategorier Forklaringer

Søketeknikk Problemer med søkegrensesnittet. Hvordan bruke søkebildet? Hvordan skal jeg søke?

Søkeord Problemer med å finne riktige søkeord som dekker temaet det skal søkes etter.

Kilder Hvordan velge riktig kilde eller database. Hvor skal jeg søke?             

Vitenskapelighet Hva er en vitenskapelig artikkel? Hvordan finner jeg vitenskapelige artikler? Hvordan finner jeg 
 forskning? Jeg skal finne litteratur om teori og metode?

Relevans Finner for mye eller for lite. Finner ikke relevant, korrekt, passende litteratur for det emnet jeg søker 
 etter. 

Kunnskapsoversikt Ønsker å gjøre et systematisk litteratursøk, få en fullstendig oversikt over et emne.

Materialtype Ønsker en bestemt materialtype, f.eks. artikler eller bøker. Brukes ikke når hensikten er å finne en 
 vitenskapelig artikkel.

Dokumentanskaffelse Artikkelen eller boka finnes ikke tilgjengelig i biblioteket. Ønsker fjernlån eller innkjøp, enten av 
 tradisjonell papirkopi eller elektronisk dokument. Ønsker fulltekst.

Proaktiv strategi Ønsker å få en orientering for å komme i gang med søking.

Hjelpeløshet Har ikke begynt å søke. Kan ikke uttrykke hva man trenger hjelp til.     

Oppgaveveiledning Ønsker hjelp til problemstilling, oppsett, innholdsfortegnelse eller metode for oppgaveskriving.

Bekreftelse            Vil forsikre seg om at man ikke har gått glipp av noe, at man var valgt riktig framgangsmåte.

Referanseteknikk Spørsmål som gjelder hvordan man skal referere og sette opp referanseliste. Ikke spørsmål angående 
 EndNote.

EndNote Spørsmål vedrørende bruk av EndNote. 

Spesialbibliotekarene Grete Gluppe og Kjell Erik Johnsen trekker lærdommer av tjenesten ”Lån en bibliotekar”. (Foto: Tore Buarøy)

LÅN EN BIBLIOTEKAR
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Resultater
Tabellene viser antall forekomster på 

de ulike kategoriene, sortert fra flest til 
færrest. Første tabell gjelder biblioteket 
som helhet. De neste tabellene viser 
resultatene fra de to studiestedene 
hver for seg. 

Tabell 1: 
Hele biblioteket (138 skjemaer)

Kategorier Antall forekomster

Referanse-
teknikk 

44

Kilder 33

Relevans 33

Proaktiv 
strategi

30

Søkeord 29

Materialtype 26

Vitenskapelighet 25

Søketeknikk 14

Endnote 6

Dokument-
anskaffelse

4

Bekreftelse 4

Hjelpløshet 3

Oppgave-
veiledning

3

Kunnskaps-
oversikt

1

Tabell 2: 
Studiested Fredrikstad (50 skjemaer)

Kategorier Antall forekomster

Søkeord 17

Relevans 14

Vitenskapelighet 13

Materialtype 13

Referanse-
teknikk 

12

Proaktiv 
strategi

11

Kilder 9

Søketeknikk 7

Bekreftelse 3

Dokument-
anskaffelse

2

Hjelpløshet 2

Kunnskaps-
oversikt

1

Tabell 3: 
Studiested Halden (88 skjemaer)

Kategorier Antall forekomster

Referanse-
teknikk 

32

Kilder 24

Relevans 19

Proaktiv 
strategi

19

Materialtype 13

Søkeord 12

Vitenskapelighet 12

Søketeknikk 7

EndNote 6

Oppgave-
veiledning

3

Dokument-
anskaffelse

2

Hjelpløshet 1

Bekreftelse 1

Diskusjon 
Hensikten med undersøkelsen har vært 

å få dokumentert hva brukerne i størst 
grad ønsker hjelp til når de benytter 
seg av tjenesten Lån en bibliotekar. Vi 
har derfor valgt å fokusere på de kate-
goriene som har fått flest forekomster: 
referanseteknikk, kilder, relevans, pro-
aktiv strategi, søkeord, materialtype og 
vitenskapelighet.

Referanseteknikk
Kategorien referanseteknikk topper 

tabellene for både hele biblioteket 
og studiested Halden. For studiested 
Fredrikstad kommer referanseteknikk 
på femte plass. Dette stemmer godt 
overens med erfaringene vi har fra 
veiledning i skranken og fra bibliotek-
undervisningen. 

En faktor som kan ha påvirket resul-
tatet er at en studentgruppe i Halden 
hadde fått klar beskjed fra læreren om 
at de ville bli trukket i karakter hvis de 
hadde dårlig referanseteknikk i bac-
heloroppgaven. Selv om det er umulig 
å fastslå nøyaktig i hvilken grad det har 
påvirket resultatene, så regner vi det 
som sannsynlig at dette har bidratt til at 
det kom så mange forespørsler i Halden 
i en viss periode. I så fall viser dette 
at konkrete krav fra læreren knyttet til 
karakteren høyner studentenes fokus på 
referanseteknikk. 

Relevans
Kategorien relevans er i praksis tett 

knyttet til kategoriene søkeord, kilder 
og søketeknikk. Hvis ferdighetene med 
hensyn til de tre kategoriene svikter 
blir det vanskelig å få relevante treff 
når man søker. Hadde vi slått sammen 
relevans med disse tre kategoriene 
og lagt sammen antall forekomster, 
ville denne sammenslåtte kategorien 
kommet på første plass på begge 
studiestedene. Dette viser at vi fikk 
desidert flest spørsmål knyttet til det 
vi kan kalle søking. Vi valgte å beholde 
de fire kategoriene hver for seg siden 
det gir et mer nyansert bilde. 

Kilder 
Kategorien kilder kom på andre plass 

på tabellen for hele biblioteket, men det 
var forskjeller mellom studiestedene. I 
Halden kom kategorien kilder på andre 
plass, mens den kom på syvende plass 
i Fredrikstad. 

Våre data ble samlet inn før vi tok i 
bruk Oria som søkegrensesnitt. Siden 
Oria søker i flere databaser samtidig blir 
det nærliggende å spørre seg om valg 
av kilder kanskje ikke oppleves som like 
vanskelig nå? Dette gir ikke våre data 
svar på, men det ville vært interessant 
med en oppfølgingsstudie på et senere 
tidspunkt.

Proaktiv strategi 
Vi ser at det er mange som benytter 

seg av Lån en bibliotekar i proaktivt øy-
emed. Datagrunnlaget sier ingenting om 
de som ønsker en innføring i bibliotekets 
tilbud har vært på bibliotekundervisning 
eller ikke. Det er nærliggende å tro at 
noen av dem har vært på bibliotekunder-
visning, mens andre ikke har vært det. 
Det er en utfordring å få innpass med 
bibliotekundervisning på riktig tidspunkt 
i forhold til studentenes oppgaver. Lån 
en bibliotekar-tjenesten derimot gir en 
mulighet for opplæring akkurat når 
studenten har behov for det. Opplæring 
en-til-en er ressurskrevende, så det er 
viktig å fortsette arbeidet med å nå flest 
mulig studenter med fellesundervisning. 
Samtidig som vi ser at Lån en bibliotekar 
dekker et behov som den ordinære un-
dervisningen ikke dekker.  

Hvis vi antar at en del av de som har 
benyttet seg av Lån en bibliotekar i pro-
aktivt øyemed allerede har vært på bi-

LÅN EN BIBLIOTEKAR
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bliotekundervisning, kan det tyde på at vi 
ikke har truffet helt med undervisningen. 
Vi må vurdere om vi har lagt den på riktig 
nivå, om den er enkel nok for nye studen-
ter. Det er viktig at vi som veiledere viser 
forståelse for at studentene er ukjent med 
å bruke bibliotek i en akademisk kon-
tekst. Vår erfaring er at undervisningen 
fungerer best hvis studentene selv kan 
være aktive og gjøre oppgaver. Da får vi 
umiddelbare tilbakemeldinger på hva som 
oppleves som vanskelig.  

Søkeord 
Spørsmål om valg av søkeord kom 

øverst i Fredrikstad. På tabellen for hele 
biblioteket kom denne kategorien på 
femte plass, mens den kom på sjette 
plass i Halden. Når vi demonstrerer 

søking i bibliotekundervisningen viser 
vi ofte nøye planlagte søk. Kanskje vi 
gir et forenklet inntrykk av hvor utfor-
drende det kan være å finne relevante 
søkeord? Planlegg søket ditt (2015) 
på nettstedet Søk og Skriv er et nyttig 
verktøy, men samtidig noe omfattende. 
Med utgangspunkt i Søk og skriv fore-
slår vi at det lages en enkel og kortfattet 
beskrivelse av hvordan man kan finne 
fram til gode søkeord. Den bør ligge på 
nettsidene våre. 

Materialtype og vitenskapelighet 
Vi tar for oss de to siste kategori-

ene materialtype og vitenskapelighet 
samtidig, siden de er tett knyttet til 
hverandre. Materialtype ble brukt når 
studenten oppga problemer med å 

finne en bestemt type dokument. I 
de aller fleste tilfellene gjaldt det tids-
skriftsartikler. Flere var også usikre på 
hva en tidsskriftsartikkel egentlig er. 
Vitenskapelighet ble brukt når studenten 
hadde vanskeligheter med å vite hva det 
vil si at et dokument er vitenskapelig. 
Dette gjaldt også tidsskriftsartikler i de 
aller fleste tilfellene. Vitenskapelighet og 
materialtype kom høyere i Fredrikstad 
enn i Halden - henholdsvis på tredje og 
fjerde plass i Fredrikstad og syvende 
og femte plass i Halden. Dette skyldes 
sannsynligvis at studieretningene på 
Avdeling for helse- og sosialfag i Fred-
rikstad legger stor vekt på bruk av viten-
skapelige artikler i undervisningen. Når 
studentene søker etter artikler er det 
derfor viktig for dem å kunne skille en 

Referanseteknikk og spørsmål knyttet til ulike aspekter av søking er mest etterspurt i Høgskolen i Østfolds tjeneste ”Lån en bibliotekar”. Her fra Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ved Københavns Universitet. (Foto: Christian Lauersen)

LÅN EN BIBLIOTEKAR
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fagartikkel fra en vitenskapelig artikkel. 
Kildekompasset.no er nyttig også når 

det gjelder å forklare vitenskapelighet. 
Under overskriften Kildekritikk finnes 
det utfyllende informasjon, med stu-
denter som målgruppe, om hva som 
kjennetegner vitenskapelige artikler 
(Vitenskapelige artikler, udatert).  

Konklusjon 
Vi har tatt for oss de mest etterspurte 

kategoriene i de tre tabellene med 
størst datagrunnlag, og kommet fram 
til følgende funn og vurderinger:

•	Referanseteknikk er mest etterspurt, 
men hvis kategoriene kilder, relevans, 
søkeord og søketeknikk slås sammen 
ser vi at spørsmål knyttet til ulike 
aspekter av søking er hyppigst stilt.

•	Mange benytter seg av tjenesten Lån 
en bibliotekar for å komme i gang med 
søking. Studentene kan være uvant 
med å bruke bibliotek i en akademisk 
kontekst.

•	Hjelp til å finne gode søkeord er ofte 
etterspurt.  Kanskje viser vi for godt 
tilrettelagte søk som ikke illustrerer 

utfordringene ved å finne relevante 
søkeord?

•	Mange har vanskeligheter med å for-
stå hva en tidsskriftsartikkel egentlig 
er. Dette understreker at vi må være 
forsiktige med å forutsette at ting som 
er enkle for oss bibliotekarer er enkle 
for studentene. 

•	Hva som gjør en tidsskriftsartikkel 
vitenskapelig, er også problematisk 
for mange. Et godt hjelpemiddel er 
oversikten Vitenskapelige artikler 
(udatert) på Kildekompasset.no.

Videre arbeid
Med tanke på at mange ønsker hjelp 

til å finne gode søkeord bør det lages 
en oppskrift for hvordan dette kan 
gjøres. Den bør være enkel og kort-
fattet, og den bør ligge på bibliotekets 
nettsider.

Siden datamaterialet ble samlet inn 
før Oria ble tatt i bruk kunne det vært 
interessant med en oppfølgingsstudie 
på et senere tidspunkt. Da kunne vi 
undersøkt om problemer knyttet til valg 
av databaser har minket, og om det har 
dukket opp nye problemstillinger.

LÅN EN BIBLIOTEKAR
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Biblioteket ved Høgskolen i Østfold har undersøkt hva som etterspørres i ”Lån en bibliotekar”-tjenesten. Her studiested Halden. (Foto: Bård Halvorsen)
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Tekst: 
Erling Bergan

Ledersatsing i BF
På styremøtet i desember vedtok forbundsstyre å satse på utvikling av tjenester 
overfor lederne i BF. 

Forhandlingsleder Monica Deildok har 
utarbeidet strategien som forbundssty-
ret nå har gitt sin tilslutning til, og hun 
er fornøyd med vedtaket. Bibliotekaren 
har snakket med Deildok om satsingen 
og bakgrunnen for dette.

- Hva er bakgrunnen for en satsing 
på akkurat denne gruppen? 

- Om lag 20 prosent av medlemmene 
i Bibliotekarforbundet er ledere. Dette 
er en gruppe medlemmer som naturlig-
vis har alle rettigheter på lik linje med 
andre, og som blir ivaretatt på akkurat 
samme måte for eksempel når det gjel-
der lønnsforhandlinger eller bistand i 
arbeidslivsspørsmål. Men det er også en 
gruppe medlemmer som har litt andre 
interesser og behov enn mange av de 

øvrige medlemmene. Det er i erkjen-
nelse av dette at forbundsstyret nå har 
vedtatt en ledersatsing i BF.

- Hva er nytt?
- Vi har i lengre tid satt fokus på ledelse 

i BF. Vi har vært pådriver for at ledere 
i biblioteksektoren skal ha gode mulig-
heter for videreutdanning og utvikling i 
lederrollen. Og vi var aktivt involvert i 
utviklingen av det erfaringsbaserte mas-
terstudiet ”Bibliotek - styring og ledelse” 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi 
gjennomførte Nye stemmer-arrange-
mentet under bibliotekmøtet i Trondheim 
i 2014 med tema ledelse. Vi har satt 
ledelse på dagsorden gjennom artikler i 
Bibliotekaren og vi har arrangert seminar 
for ledere i bibliotek. Det har kommet 
mange tilbakemeldinger om at dette er 
gode tiltak, og vi ser at det er stor inter-
esse for dette blant våre medlemmer. Nå 
har forbundsstyret bedt sekretariatet om 
å intensivere dette arbeidet, få på plass 

enda bedre og mer målrettede tiltak. 
Dette er interessant og spennende. Målet 
må være at BFs ledere skal merke enda 
tydeligere at Bibliotekarforbundet er en 
fagforening også for dem.

- Men er ikke BF først og fremst 
en organisasjon for arbeidstakere, 
heller enn for ledere? 

- BF er helt klart en arbeidstakeror-
gansasjon! Men også ledere er arbeids-
takere! Også ledere har noen over seg, 
noen å stå til ansvar for, også ledere 
har mål som skal oppfylles og resultater 
som skal vises frem, budsjetter som 
skal overholdes. Kanskje i enda større 
grad enn mange vanlige arbeidstakere 
blir ledere målt i forhold til resultater og 
mål. Kanskje i enda større grad blir le-
dere vurdert av sine overordnede enten 
dette måtte være et styre, en kultursjef, 
en direktør eller en rådmann.

- Trenger ledere hjelp fra forbun-
det?

Forbundsstyret vedtok i sitt møte 15. desember 2015: 

”BF satser på ledere gjennom følgende tiltak:
•	Fokus på temaet ledere og ledelse i BFs  

informasjons- og kommunikasjonskanaler
•	Egen rådgiver i sekretariatet
•	Egne kurs/samlinger
•	Etablering av eget ledernettverk
Sekretariatet følger opp i tråd med styrets vedtak.”

LEDERE I BIBLIOTEK
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- Det er en myte at ledere ikke har 
behov for bistand fra sin fagforening. 
Selvfølgelig har ledere det! Også ledere 
kan komme opp i situasjoner der fagfo-
reningen må bidra med hjelp og eksper-
tise i arbeidsforholdet. Også ledere kan 
bli overtallige eller få problemer med 
kontraktsforhold eller lønnsspørsmål, 
også ledere kan havne i situasjoner der 
arbeidsdagen preges av konflikter.  I BF 

bistår vi alle våre medlemmer. Vi har 
lang erfaring i å bistå også våre ledere i 
slike situasjoner. Vi ser at ledere mange 
ganger har akkurat de samme behovene 
for bistand som andre medlemmer. 

- Er henvendelsene BF-sekretari-
atet får fra ledere annerledes enn 
fra andre medlemmer?

- Vi ser at det er en forskjell. For 
ledere er det kanskje ekstra vanskelig 

å be om bistand, og for mange er det 
helt utenkelig å be om bistand fra egne 
medarbeidere. Dermed kan det være 
vanskelig for de tillitsvalgte å fange opp 
hva som skjer.  I slike sammenhenger 
er det viktig for BF å rigge til gode 
systemer for ivaretakelse av de av våre 
medlemmer som er ledere. Mange 
tillitsvalgte har påpekt nettopp dette 
som et forbedringspotensial for BF. De 
ser at de ikke kan ivareta sin leder på 
en tilfredsstillende måte i for eksempel 
en konfliktsak, og ønsker at lederen 
skal kunne bistås av andre i BF. I en 
del slike sammenhenger vil lederen ha 
bistand hos andre på arbeidsgiversiden 
i organisasjonen, for eksempel en HR-
rådgiver, men i noen sammenhenger er 
det dessverre ikke slik. Da er det viktig 
at sekretariatet i BF kan bidra. Og det 
kan vi.

- Hva slags tiltak kan dere tenke 
dere på dette området?

Det er en myte at ledere ikke har behov 
for bistand fra sin fagforening. Selvfølgelig har 
ledere det! Også ledere kan komme opp i situ-
asjoner der fagforeningen må bidra med hjelp 
og ekspertise i arbeidsforholdet. ”
”

LEDERE I BIBLIOTEK
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- Jeg tror det er klokt at en av oss som 
arbeider med lønn og arbeidslivsspørs-
mål i sekretariatet, arbeider særlig med 
ledere som målgruppe. Det er da natur-
lig at denne bistår disse medlemmene i 
særlig grad. Det er viktig å understreke 
at vi har taushetsplikt. BFs ledersatsing 
handler imidlertid ikke bare om å bistå 
der det oppstår problemer.  Det er på 
høy tid at bibliotekarer i lederroller får 
noe mer tid og rom for faglig påfyll og 
refleksjon rundt egen rolle sammen 
med andre ledere i sektoren. Vi er 
fullstendig klar over at mange biblio-
teksjefer har hatt meget godt utbytte av 
gode lederutviklingsprogrammer i sine 
moderinstitusjoner eller kommuner. Al-
likevel var det absolutt et inntrykk at de 
biblioteksjefene som var samlet til BFs 
lederseminar på Gardermoen i desem-
ber hadde svært godt utbytte av det 
faglige, så vel som det å kunne danne 
uformelle nettverk med hverandre. Det 
blir viktig å kunne arbeide videre med 
utvikling av nettverk og å skape rom 
for faglig påfyll og erfaringsutveksling. 

- Bør vanlige bibliotekarer frykte 
at det blir mindre ressurser til dem 
nå?

- Ikke på noen måte! BF skal fortsette 
med vårt gode arbeid overfor alle våre 
medlemmer. Sekretariatet er styrket 
gjennom flere stillinger det siste året, 
og BF har styrket opplæringen av de 
tillitsvalgte gjennom nye kurs og kon-
feranser. Dermed skal det være rom 
både for ledersatsing og for fortsatt 
god service overfor de mange medlem-
mene som ikke er ledere. Men jeg må 
samtidig si at jeg ikke tenker på dette 
som motsetninger, men som naturlige 
fasetter av et godt profesjonsforbund 
for bibliotekarer. Det er jo heller ikke 
sånn at det er vanntette skott mellom 

det å være bibliotekar og det å være 
leder. Mange bibliotekarer blir ledere 
en eller annen gang i karrieren sin. Så 
jeg tenker at det er helt naturlig at også 
vanlige BF-medlemmer ser det positive i 
at BF har et godt tilbud til lederne våre. 

- Har du inntrykk av at bibliotekarer 
søker lederutfordringer?

- I biblioteksektoren er problemstil-
lingen bibliotekar og leder en egen 
diskusjon. I kjølvannet av både utlys-
ningstekster og ikke minst ansettelses-
prosesser popper diskusjonen opp om 
i hvor stor grad bibliotekarkompetanse 

BFs ledersatsing handler imidlertid ikke 
bare om å bistå der det oppstår problemer.  
Det er på høy tid at bibliotekarer i lederroller 
får noe mer tid og rom for faglig påfyll og re-
fleksjon rundt egen rolle sammen med andre 
ledere i sektoren. ”

”

er relevant utdanning når en skal lede 
et bibliotek. Bibliotekarforbundet mener 
at den er det. Dette standpunktet er 
forankret i BFs målprogram. I forlengel-
sen av dette bør det være et klart mål 
for BF å bidra til at bibliotekarer søker 
lederutfordringer. 

- Kan BFs ledersatsing innvirke på 
bibliotekene som arbeidsplasser?

Det må også være et mål for BF å 
bidra til at ledelsesutøvelsen på arbeids-
plassene blir så god som mulig, gitt vår 
kunnskap om at god ledelse er en helt 
nødvendig forutsetning for godt arbeids-
miljø. Gjennom fokus på ledelse, god 
ledelsespraksis, gode forbilder, samt 
vår kompetanse i arbeidslivsspørsmål 
vil BF kunne gi biblioteksjefene nyttige 
faglige innspill. Men vi vil forhåpentligvis 
også bidra til bedre arbeidsplasser. En 
tilsiktet bi-effekt av økt lederfokus må 
være å bidra til å inspirere bibliotekarer 
til å søke lederutfordringer og å høyne 
bevisstheten om ledelse blant både 
medlemmer og tillitsvalgte.  

Forhandlingsleder Monica Deildok har utarbeidet en strategi for ledersatsing i BF. Forbundsstyret sluttet 
seg til denne i møte i desember. Her fra BFs kurs i omstilling tidligere i fjor. (Foto: Erling Bergan)

LEDERE I BIBLIOTEK
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bibliotekviBibliotekarforbundet samarbeider med 
prosjektet ”Digital utvikling i storbybibli-
otekene” om flere artikler rundt temaet 
digital utvikling. Nå har vi publisert enda 
en ny artikkel på bibforb.no. 

Del din kunnskap!

Åsmund Ådnøy, rådgiver ved Sølvberget/Stavanger bi-
bliotek, ha skrevet artikkelen ”Lag digitale magasiner med 
Flipboard”. 

- Vil du samle stoff fra flere kanaler og presentere det 
på en oversiktlig måte? Da bør du bruke Flipboard, skriver 
Ådnøy.   Han beskriver Flipboard som et verktøy for å samle 
utvalgte tweets, instagram-bilder, nettartikler og mer under 
samme paraply. Man bestemmer selv for en stor grad hvor-
dan det skal se ut, og velger selv hva som skal inkluderes i 
magasinet. Med eksempler og forklaringer vis han hvordan 
dette kan gjøres. 

Har du fått endret lønna di i det siste? 
Har du fått ny lønn etter lokale forhand-
linger? Eller har du kanskje også skiftet 
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?

Meld inn ny lønn!

Alt dette vil vi gjerne at BF-medlemmer gjør på nettet. 
Gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdater 
medlemsinformasjon” under ”Medlemskap” i menyen. Da får 
du  opp et skjema å fylle ut. Velger du yrkesstatus ”Yrkes-
aktiv” og deretter hvilken sektor du er i, får du anledning til 
å fylle inn årslønn, eller lønnstrinn. 

Er du tillitsvalgt, er det fint om du ber BF-medlemmene på 
din arbeidsplass om å gjøre det samme. Opplysningene vi 
har om deg, brukes på en rekke områder: Til lønnsstatistikk 
som tillitsvalgte 
kan bruke når 
de forbereder 
forhandlinger. 
Til adresselister 
for utsending 
av Bibliotekaren 
og Nyhetsbrev. 

Takk for hjel-
pen! 
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Wikipedia frir til bibliotekarene
Hvorfor vender verdens mest brukte nettleksikon seg til bibliotekarer 
når femtenårsjubileet skal feires? 

Tekst: Embret Rognerød

Da Wikipedia fylte 15 år i midten av januar inviterte lek-
sikongiganten bibliotekarer verden over til å legge til kilder 
i wikipedia-artikler. Kampanjen bar navnet 1Lib1Ref – én 
bibliotekar, én referanse – et navn som forklarer konseptet 
kort og godt. 

Ifølge daglig leder i Wikimedia Norge, Astrid Carlsen, er 
det ikke tilfeldig at akkurat bibliotekarer ble invitert med 
på dugnaden. Hun oppfordrer alle norske bibliotekarer til 
å bidra til at gode kilder refereres og deles der nordmenn 
flest leter etter informasjon. 

– Dette er noe av det bibliotekarer kan best. Finne gode 
kilder. Jeg tror mange bruker Wikipedia som en inngangs-
dør til kunnskap, og derfor er det viktig at Wikipedia peker 
videre til andre gode kilder. Hvilke bøker eller artikler bør 
du lese når du lurer på noe om firbente virveldyr, for ek-
sempel? sier hun.

– Var 1Lib1Ref-kampanjen først og fremst et stunt fra 
Wikipedias side, eller har dere forhåpninger om å heve 
standarden ved å bruke bibliotekarens kompetanse? 

– Dette var et stunt og en markering i forbindelse med 
15. årsjubileet, men stuntet kan kanskje gi flere bibliotekarer 
erfaring med wikipedia-redigering, og erfaring med hvordan 
samskrivingsmodellen vår funker, sier Carlsen.  

•	Nettleksikonet Wikipedia fylte 15 år i januar i år.
•	Som et stunt og en markering lanserte de 1Lib1Ref- 

kampanjen.
•	Wikimedia Norge ber norske bibliotekarer referere og dele  

gode kilder: - Dette er noe av det bibliotekarer kan best - 
å finne gode kilder, sier Astrid Carlsen i Wikimedia Norge.

•	Prosjektet kan gi flere bibliotekarer erfaring med  
wikipedia-redigering 

WIKIPEDIA

1Lib1Ref-kampanjen arbeider for samarbeid mellom de ulike Wikimedia-
prosjektene og bibliotek og bibliotekansatte, og skaffer til veie tilganger til 
ressurser som er bak betalingsmur til aktive bidragsytere på Wikipedia, sier 
daglig leder i Wikimedia Norge, Astrid Carlsen. (Foto: Erlend Bjørtvedt)
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Norske Wikipedia med 
bibliotek-avlegger

Tidligere i høst skrev Wikimedia Norge 
en artikkel i Bibliotekaren der de oppfor-
dret norske bibliotekarer til å dele biblio-
tekets samlinger i nettleksikonet. Astrid 
Carlsen gir følgende eksempler på hva 
som kan være aktuelt å dele: 

– Det som direkte kan deles fra et 
biblioteks samling kan være bildesam-
linger der opphavsretten tillater deling 
under fri lisens, slik som de har gjort på 
Nasjonalbiblioteket. Men mest handler 
oppfordringen i denne sammenheng om 
å få bibliotekets samlinger inn som kilder i 
Wikipedia-artikler, og at bibliotekene selv 
kan bidra på Wikipedia. 

Før jul fikk også prosjektet The Wiki-
pedia Library, som har vært drevet i 
noen år nå, en nystartet norsk avlegger 
i ”Wikipedia-biblioteket”. 

– Prosjektet arbeider for samarbeid 
mellom de ulike Wikimedia-prosjektene 

og bibliotek og bibliotekansatte, og skaf-
fer til veie tilganger til ressurser som er 
bak betalingsmur til aktive bidragsytere 
på Wikipedia, sier Carlsen. 

– En naturlig forlengelse
Rådgiver på fylkesbiblioteket i Nord-

Trøndelag, Morten Olsen Haugen, som 
er en aktiv bidragsyter på norskspråk-
lige Wikipedia, mener artikkelskriving på 
nettleksikon er en naturlig forlengelse av 
bibliotekaryrket. 

– Jeg begynte med en artikkel om et 
tettsted på Ørlandet, der jeg bodde den 
gangen. Da jeg skjønte at det var mor-
somt. Begge deler er midt oppi det en 
bibliotekar står i: Å gi litteraturhenvisnin-
ger og å avklare spørsmålene folk stiller 
i skranken. Hvis du har lagt det inn selv, 
så vet du at du finner det i Wikipedia-
artikkelen, sier Olsen Haugen.

Olsen Haugen har holdt kurs og disku-
tert Wikipedia i flere forskjellige settinger. 

Han har inntrykk av at norske biblioteka-
rer gjennomgående er positive. 

– Det er mer de alminnelige, struk-
turelle tingene som setter grenser: Har 
jeg tid? Vet jeg nok? Hvordan foregår 
skriving og samarbeid på Wikipedia? 
Ettersom Lokalhistoriewiki har det ”snil-
leste” skrivemiljøet, med veiledere fra 
NLI som hjelper deg med å få ting riktig, 
kan lokalhistoriewiki eventuelt være en 
fin, myk start. 

Morten Olsen Haugens Wikipedia-råd: 

Begynn der du er
Det enkle rådet er ”begynn der 

du er”. Lær deg wikiredigering 
og leksikonsjangeren, og skriv 
om det du har et forhold til. Helst 
et noenlunde saklig og distan-
sert forhold, slik at det ikke blir 
aktivisme av det. Det betyr f.eks. 
å skrive mer om en forfatter du 
ofte formidler, om et emne fra 
lokalhistorien der du bor eller ren 
geografi. Følg opp ting lånerne 
dine spør om. 

Lag deg en bruker både på 
Wikipedia og på Lokalhistorie-
wiki. Det er samme redigerings-
språk, men litt ulike formatkrav. 
Ved å jobbe litt begge steder 
forstår du bedre hva som pas-
ser hvor. 

Når kan du ha behov for å 
skrive Wikipedia-artikler?

Hvis du stadig formidler 
”House of night”-bøkene, så 
trenger antagelig både du og 

lånerne dine en norskspråklig 
artikkel om bokserien, eller om 
forfatterne. 

Hvis alle elevene i din kom-
mune skal skrive om kommunens 
eidsvollsmann, er det et naturlig 
første skritt at du legger inn alle 
de relevante kildene i artikkelen 
om ham. Neste skritt er at du 
henter informasjon fra kildene og 
utvider artikkelen.  Det samme 
gjelder selvsagt hvis dere har en 
lokal kunstner, et kulturminne e.l. 

De fleste ”kommuneartiklene” 
på Wikipedia er forholdsvis ufer-
dige. Her er det en forholdsvis 
ferdig struktur for hvordan disse 
skal se ut og hva de skal inne-
holde, slik at en bibliotekar med 
god tilgang til kilder lett kan fylle 
ut og gjøre det bedre. 

Morten Olsen Haugen er rådgiver ved 
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.

WIKIPEDIA
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Tekst & foto: 
Erling Bergan

- Man skal tåle mye!
Amal Aden har et nært forhold til både bibliotek og ytringsfrihet. 
Vi har snakket med henne om begge deler.

Til tillitsvalgtkonferansen i Trondheim 
før jul inviterte Bibliotekarforbundet forfat-
ter og samfunnsdebattant Amal Aden til 
å snakke om ytringsfrihet. Det takket hun 
ja til. Og de mer enn 80 deltakerne fikk 
raskt vite hvorfor. 

- Jeg reiser mye rundt i Norge og jeg 
besøker bibliotek hver eneste dag, nesten 
uansett hvor jeg er. Så det er nesten litt 
flaut å stå her og skryte av dere. Men jeg 
må gjøre det litt likevel. For det er faktisk 
takket være bibliotekene og biblioteka-
rene at jeg står her i dag. Jeg pleier å si 
det hver eneste dag, at den største takken 
er det dere som skal ha, for at jeg har 
klart å leve. 

Amal Aden var bare seks år gammel 
du hun mistet begge foreldrene i krigen i 
Somalia. I mange år bodde hun på gata. 
Som trettenåring kom hun til Norge i 

1996. Deretter fulgte turbulente år der 
hun droppet ut av skolen og havnet i et 
miljø med dop og kriminalitet i Oslo. 

- De første som behandlet meg som et 
menneske, var de som jobbet på biblio-
teket. Jeg kunne verken lese eller skrive, 
men likevel ble biblioteket mitt andre hjem. 

Har løpt hver eneste dag
Det var ikke bøkene hun var mest opp-

tatt av til å begynne med, det var roen 
hun fikk der. 

- Som barn har jeg løpt hver eneste 
dag. Fra krigen, fra sult, fra ville dyr, fra 
alt. Som tenåring i Oslo har jeg også løpt 
veldig mye, fra kriminelle og litt av hvert 
annet. Men når jeg kom inn på biblioteket 
fikk jeg en indre ro. Og bibliotekarene så 
meg. De smilte til meg. Jeg ble sett! En 
bibliotekar kom bort til meg og ga meg 
en klapp på skulderen. Selv om jeg hadde 
vært i Norge veldig lenge, var det ingen 
andre som hadde gjort det før. Jeg hadde 
følt meg så ensom, jeg hadde følt at det 
var meg mot verden. Derfor ble biblioteket 

mitt andre hjem. Jeg kom hver dag og 
stilte meg mitt i lokalet så jeg skulle være 
synlig for henne. Etter hvert introduserte 
hun meg for litteraturen, uten at jeg visste 
hva litteratur var. 

Lærte norsk på biblioteket
Det begynte med enkle bøker der ordet 

”eple” ble forklart med bilder. Amal ble 
nysgjerrig på bokstavene. Skritt for skritt 
knakk hun lesekoden. Hun gikk mellom 
reolene og tenkte at alle disse bøkene 
hadde noen sittet og skrevet. Det ble hun 
fascinert av. Uten skolegang, uten familie, 
uten venner som kunne hjelpe henne, 
lærte hun seg norsk på biblioteket. 

Etter hvert har hun selv formulert seg i 
aviser, på nett og i bokform. Hennes bok 
fra 2012 ”Om håpet glipper, er alt tapt” 
handler om homofile flyktninger, en bok 
som Mala Wang-Naveen i Aftenposten 
omtalte som ”en bok det gjør vondt å lese” 
- og det er ment som en anerkjennelse 
av Aden som forfatter. Hun behandler 
tabubelagte emner og må betale prisen 

”De første som behandlet meg som et menneske, var 
de som jobbet på biblioteket. Jeg kunne verken lese 
eller skrive, men likevel ble biblioteket mitt andre hjem.”

YTRINGSFRIHET
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for det. Som åpent homofil kvinne med 
somalisk bakgrunn i Norge, får hun et nært 
forhold til at ytringsfrihet koster. Hun har 
fått trusler og merket sjikane. Politiet må 
stadig passe på at det ikke skjer noe med 
henne når hun reiser rundt på foredrag og 
debatter. Så også på BFs arrangement i 
Trondheim.

På vei ut fra BFs tillitsvalgtkonferanse 
er det mange bibliotekarer som vil snakke 
med Amal. Noen vil gjerne booke henne 
til et arrangement i sitt bibliotek. Det er 

hun positiv til. 
- Men send meg en mail, så jeg får sjek-

ket kalenderen, sier hun. 
Omsider får vi henne på tomannshånd, 

og ber henne utdype sitt forhold til 
ytringsfriheten. 

- Du har ytret deg fritt om ganske 
mye. Er det noe du angrer på? Har 
du noen ganger tenkt at du har gått 
for langt i noe du har sagt offentlig?

- Nei, ikke i det hele tatt. Jeg ytrer meg 
aktivt hver eneste dag, både privat og som 

offentlig person. Ikke noe av dette har jeg 
angret på. Jeg er ikke ute etter såre noen 
eller skade noen. Jeg ønsker å motivere 
folk til å bruke ytringsfriheten.

- Men det er vel likevel noen som 
føler seg såret av ting du sier?

- Det er det nok. Men målet mitt er ikke 
å såre. Noen sier for eksempel at de blir 
veldig såret av at jeg har kort hår. Men 
jeg kan ikke ta hensyn til det. Da får de 
bare være såret.

- Får du slike kommentarer fra det 
somaliske miljøet i Norge?

- Ja, og mange religiøse mennesker 
synes måten jeg kler meg på er provose-
rende. Det krenker dem. De oppfatter at 
det krenker religionen og at det krenker 
kvinnene. Men dette er et valg jeg har tatt. 
Hvordan jeg kler meg er mitt valg.  Hvis 
noen blir krenket av det, er det faktisk 
deres problem, ikke mitt. 

- Finnes det noen grenser for 
ytringsfrihet, slik du ser det?

- Ja, det gjør det. Trusler, sjikane og 
mobbing er ikke en del av ytringsfrihet. 

Som barn har jeg løpt hver eneste dag. Fra 
krigen, fra sult, fra ville dyr, fra alt. Som tenåring 
i Oslo har jeg også løpt veldig mye, fra kriminelle 
og litt av hvert annet. Men når jeg kom inn på 
biblioteket fikk jeg en indre ro. 

”
”

 

- Noen sier at de blir veldig såret av at jeg har kort hår. Men jeg kan ikke ta hensyn til det, sier Amal Aden, som presiserer at målet ikke er å såre.
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Men når jeg møter for eksempel ungdom 
på skolene og spør hva de mener om 
flyktninger, er de fleste positive. Så sier 
de også at de som er negative ikke kan 
si høyt det de mener. Men for meg er det 
viktig at alle sider kommer til orde. 

- Det kom tydelig fram i det du sa 
i dag, at du ønsker å slippe fri kriti-
kerne, de som ikke tør å komme fram 
før om natten. 

- Ja, det er viktig. Mange sitter på net-
tet etterpå, og da blir det ofte usaklige 
debatter. Vi har godt av å konfrontere 
hverandre direkte og si høyt hva vi mener. 
For da kan vi ta til motmæle også. Om det 
er kritikk av islam eller innvandrere eller 
hva det måtte være, så vil jeg heller at de 
møter meg ansikt til ansikt i en debatt. 
Det er bedre at vi diskuterer åpent, enn 
at de skjeller meg ut klokka tre om natta. 
For det gir ikke noen mening.

- Du er muslim?
- Ja, jeg er muslim.
- Mener du det bør være noen gren-

ser for kritiske ytringer om religion?
- Nei! Religion skal kunne kritiseres. 

Religion er ikke et menneske. Å kritisere 
religion, enten det er kristendom eller 
islam eller hva det er, må være helt greit.  
Om man tegner profeten eller sier noe 
om gud eller selve tekstene, så synes 
jeg det må være helt greit. Dette er jeg 
veldig opptatt av. Jeg mener det er viktig 
å forsvare ytringsfriheten. Man skal ha 
takhøyde, man skal tåle mye. 

- Man bør altså tåle krenkelser av 
guder, profeter og religiøse tekster?

 - Det må være lov, mener jeg. Om 
man ser Gud som den allmektige, vil nok 
Gud også tåle kritikken. Da trenger ikke 
mennesker å forsvare gud. De kan delta i 
debatten. Men å drepe, true og sjikanere 
andre fra å komme til orde - det er ikke 
greit. 

- De oppfatningene du gir uttrykk 
for nå, finner du mange i det soma-
liske miljøet i Norge som er enig med 
deg?

- Det er nok ikke så mange. Særlig det 
med å kritisere religion. Mange mener at 
man kan kritisere alt, bortsett fra religion. 
Selv kritiserer jeg ikke religion. Men hvis 
man har behov for det, bør man kunne 
gjøre det. 

- Du har ikke behov for å kritisere 
religion?

- Nei, jeg har ikke behov for det. Men 
hvis man vil tegne eller skrive kritisk, må 
det være lov. Det er en del av ytringsfri-

heten. Ytringsfriheten må stå høyere enn 
religionene. Det er min mening. 

- Hvilket inntrykk har du av innvan-
drermiljøenes holdninger til forholdet 
mellom islam og ytringsfriheten?

- Det er nok en del som ikke bryr seg 
så mye med religiøse krenkelser, for Gud 
kan forsvare seg selv. Men det er noen 
religiøse som kan være veldig kompromis-
sløse, som mener det bør være dødsstraff 
hvis man kritiserer. Du kan også høre 
fra ungdom som er født i Norge, at man 
kritisere alt bortsett fra islam. Det synes 
jeg ikke er greit. 

Amal Aden reiser stadig vekk rundt på 
skoler og deltar i debatter om disse tema-
ene. Hun ber dem tåle kritikken. 

- Noen sier da at de ikke vil tåle at noen 
krenker deres religion og deres profet. 
Da prøver vi å lære dem at vi lever i et 
samfunn med ytringsfrihet, hvor man skal 
tåle å si høyt det man mener. Norge er 
ikke et islamsk land. Hadde dette vært 
i Saudi-Arabia eller Iran hadde man for 
lengst vært drept for visse meninger. Vi er 
i Norge, og må se de verdiene Norge har. 
Her kan de komme til motmæle, de kan 
si og skrive det de mener tilbake. De kan 
kommunisere, de kan bruke ord.

- Du forholder deg til ytringsfrihe-
ten i Norge. Mener du dette er en 
verdi som burde gjelde i ethvert land?

- Absolutt. Ytringsfriheten er noe av 
det jeg liker best med Norge. Andre land 
burde følge dette som et eksempel. Det 
er land der det er patriarkalsk, der det er 
sensur, der kvinner ikke kommer til orde, 
der de fra lavere lag i samfunnet ikke kom-
mer til orde. Det er ikke rettferdig. Jeg vil 

ha land der alle kan si sin mening. 
I foredraget sitt på BFs tillitsvalgtkonfe-

ranse la Amal Aden vekt på at de statlige 
integreringsmidlene bør kanaliseres til 
tiltak som virker. Vi ba henne utdype.

- I dag er det mange millioner som 
utbetales i integreringsmidler, og det er 
bra. Integrering er nøkkelen til et godt 
samfunn. Men samtidig mener jeg at 
bibliotekene bør styrkes. Bibliotekene er 
en arena for å møtes, og bibliotekene er 
noe av det som fungerer best. Derfor vil 
jeg heller at det formidles mer som pro-
sjektmidler til bibliotekene rundt omkring 
i dette landet. Det er en arena som ikke 
har noe med UDI å gjøre, ikke noe med 
asylsøknader å gjøre, det er et nøytralt 
sted der man kan møtes og diskutere. 
Mange asylsøkere går på biblioteket al-
lerede fra dag én. Derfor bør de styrkes 
som integreringstiltak.

- Du har vært rundt på mange de-
battmøter. Møter du mye kritikk?

- Ja, jeg møter kritikk. Men det er greit. 
Jeg kan nok til tider virke provoserende 
på en del folk. Men jeg tåler kritikken, for 
jeg kritiserer tilbake. Det var for eksempel 
en norsk journalist som sa til meg for en 
stund siden at siden jeg blir mobbet og 
truet og sjikanert hele tiden, og hvis jeg vil 
unngå det, hvorfor bruker jeg ikke en liten 
hijab. Hun var feminist og ville beskytte 
meg. For meg ville det allikevel blitt feil. 
Men det var greit for meg at hun hadde 
den meningen.

- Har du brukt hijab noen gang?
- Nei, det har jeg aldri gjort i hele mitt 

liv, selv ikke i Somalia da jeg var liten. Men 
det er noen som prøver å vise forståelse 

Religion skal kunne kritiseres. Religion er 
ikke et menneske. Å kritisere religion, enten det 
er kristendom eller islam eller hva det er, må 
være helt greit.  Om man tegner profeten eller 
sier noe om gud eller selve tekstene, så synes 
jeg det må være helt greit. Dette er jeg veldig 
opptatt av. Jeg mener det er viktig å forsvare 
ytringsfriheten. Man skal ha takhøyde, man skal 
tåle mye.  ”

”
YTRINGSFRIHET
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for andre kulturer og mener at min kritikk 
har ståsted fra en annen kultur. Men det 
jeg kritiserer er ukultur. Undertrykkelse 
tilhører ingen kultur. Derfor må man tørre 
å kritisere. Men hun mente altså at jeg ville 
få færre problemer hvis jeg dekket meg til. 

- Det er det korte håret ditt?
- Somaliske kvinner dekker seg til, så 

da ser du uansett ikke hvordan håret 
deres er. Mange blir sinte på grunn av 
mitt utseende. Å klippe håret gjør at du 
ligner en mann, og derfor ses det som 
uakseptabelt. Jeg savner individets fri-
het i den somaliske kulturen. Somalisk 
ungdom skriver til meg og forteller at de 
sliter med at far, mor, onkel, tante og hele 
klanen bestemmer. Da er det vanskelig å 
være ungdom. Individets frihet er viktig. 
Når ungdom blir myndig, må man la dem 
være i fred. 

- Når du blir invitert rundt i landet, 
hva er det oftest du blir bedt om å 

snakke om? Egne bøker, egen barn-
dom, ytringsfrihet?

- I Norge er det nok mest om ytrings-
frihet, om likestilling i minoritetsmiljø-
ene og om homofiles rettigheter. Men 
ytringsfriheten er et tema jeg snakker om 
hver eneste dag. Jeg er veldig opptatt av 
hvordan vi innad i minoritetsmiljøene kan 
bli flinkere til å bruke ord, i stedet for å 
kaste ting. Jeg synes faktisk at jeg lykkes 
med det.

- Dette la du også vekt på da du 
snakket på tillitsvalgtkonferansen 
vår. Du kritiserte bibliotekarer for å 
være for tilbakeholdne, å ikke tørre å 
kritisere innvandrerungdom i fare for 
å bli stemplet som rasist?

- Ja, det gjelder ikke bare bibliotekarene, 
det gjelder hele Norge. Bibliotekarene gjør 
en uvurderlig innsats. Men de må ikke 
være for redde, særlig ikke de som job-
ber i skolebibliotekene. De må behandle 

alle likt, være strenge og rettferdige. 
Hvis noen ikke får lov til spise maten sin i 
biblioteket, mens andre får lov fordi man 
er redd for å bli stemplet som rasist om 
man sier fra, så blir det feil. Jeg ser en del 
av dette rundt omkring i landet, og det 
har jeg ikke noe sans for. Derfor går jeg 
til enkelte og sier akkurat det jeg mener, 
at de bør endre dette. Skoleledelsene må 
også jobbe med dette. Minoritetsungdom 
må behandles som all annen ungdom. 
Også i bibliotekene.

Amal Aden sier ting som det er. Men hun 
gjør det høflig og respektfullt. Veien fra å 
være foreldreløst gatebarn i Mogadishu 
til å bli en debattant man lytter til i den 
norske offentligheten har altså gått via 
utallige bibliotekbesøk. Det har åpenbart 
vært til gjensidig glede. 

Mange vil ha Amal Aden til sine arrangement. Her oppnår Annette Koch, biblioteksjef i Smøla, kontakt under BFs tillitsvalgtkonferanse i Trondheim.

YTRINGSFRIHET



Bibliotekaren  1/201620   

Nye Deichman kom styrket 
fra bystyremøtet
Bystyret i Oslo vedtok før jul at inntil 20 prosent av nye Deichman skal leies ut til kommer-
sielle aktører. Byrådet hadde foreslått 40 prosent. Men siste ord er neppe sagt. Bibliotek-
sjefen ser likevel for seg at det nye biblioteket i Bjørvika kan åpne som planlagt i 2019.

Tekst: Erling Bergan

Budsjettbehandlingen i Oslo bystyre 
før jul innebar altså en forbedring fra det 
byrådet til Raymond Johansen foreslo for to 
uker siden. Før og under bystyremøte var 
det heftig lobbyvirksomhet, ikke minst fra 
Bibliotekarforbundet. Byrådet, som består 
av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne 
og SV, hadde bedt bystyret om fullmakt til 
å leie ut inntil 40 prosent av arealet i det 
nye biblioteket i Bjørvika til kommersielle 
formål. Men uten reint flertall måtte byrådet 
få støtte fra andre partier.

Dragkamp
Det ble en politisk dragkamp der Rødt 

ga flertall med en merknad som begrenset 
leieandelen til 20 prosent, og som også 
forutsatte at “byrådet i sitt videre arbeid har 
aktiv dialog med Deichmanske bibliotek og 
de ansattes organisasjoner om bibliotekets 
arealbehov i det nye bygget”.

Bak vedtaket ser det ut til å ligge både en 
positiv holdning til å få et helhetlig hovedbi-
bliotek og en frykt for at momsreglene kan 
gi en ekstraregning dersom kommersiell 
utleie overstiger 20 prosent. Dessuten 
har altså bystyret nektet å akseptere at 
Rådhuset styrer hele utleievirksomheten 
uten å involvere Deichmans ledelse og 
fagforeninger.

– Vi er også opptatt av at byrådet holder 
bystyret løpende orientert om arbeidet med 
å finne leietakere. Vi vil også pålegge byrå-
det å involvere de ansatte ved Deichman og 
de ansattes organisasjoner i dette arbeidet, 
sa Rødts Tale Marte Dæhlen fra talerstolen.

Bystyret har lyttet
Bibliotekarforbundets hovedtillitsvalgte 

i Oslo, Hege Bergravf Johnsen, la i sin 
henvendelse til bystyret – publisert på BFs 
nettsider mandag – vekt på å “La Deich-
man være herre i eget hus”. Hun ville ha 
utleiedelen ned og styringsretten overført 

til biblioteket selv. Bystyret har altså lyttet 
til BF i denne saken.

– Utleie må nødvendigvis føre til en 
omprosjektering av bygget. Dette er utfor-
drende og kostbart. Endring av premissene 
vil påvirke den omfattende arbeidsinnsat-
sen som allerede er lagt ned i prosjektet. 
Byggets løsninger er utviklet gjennom 
en detaljert planlegging over en seks års 
periode, påpekte Hege Bergravf Johnsen. 
Og det er denne realiteten byrådet møter 
når de sammen med biblioteksjefen og 
fagforeningene skal finne utleieløsninger 
hvor ombygginger for å skaffe leieinntekter 
kan koste mer enn det smaker. Derfor er 
neppe siste ord sagt i denne saken.

Vil komme tilbake til mandatet
Etter bystyrets vedtak spurte vi bibliotek-

sjef Kristin Danielsen hva bystyrets vedtak 
betyr for det nye hovedbiblioteket i Bjørvika.

– Bystyrets vedtak sikrer at bygget i Bjør-
vika ferdigstilles. Det er jeg glad for. Vi har 
i hele år visst at vi går mot budsjettsprekk. 
At det nå bevilges midler til å fullføre pro-
sjektet, og at vi kan legge usikkerheten om 
det blir et bygg i Bjørvika bak oss, er godt. 
Mandatet de har fått på utleie må vi komme 
tilbake til. Men merknadene som fulgte 
mandatet gir jo noen begrensninger på de 
kreative spekulasjonene som har vært de 
siste ukene. Det blir ikke noe kjøpesenter, 
men et bygg som skal romme flere aktører, 

og hvor maksimum 20 prosent skal leies ut 
til rene kommersielle aktører.

– Hvilke virksomheter ønsker du skal leie 
de 20 prosentene?

– Hvem som skal vurderes som leietaker 
kan jeg ikke si noe om enda, først må jeg få 
vite mer om hvilken prosess som er tenkt fra 
byrådets side. Vedtaket er ferskt, så dette 
må jeg få komme tilbake til. Men byrådet 
har i dag valgt å ferdigstille et bygg som 
først og fremst er et bibliotek. Det er også 
sagt i prosessen at virksomheter som skal 
inn i bygget skal være bibliotekrelevante. 
Jeg ser for meg at dette kan kombineres 
med kunnskaps- og kulturaktører som 
understøtter bibliotekoppdraget. Så her er 
det mange muligheter.

– Vil bystyrets vedtak forsinke prosjek-
tet?

– Dette skulle jeg gjerne sagt et klart nei! 
til. Og min oppfatning er at bygget primært 
skal ferdigstilles slik det er tenkt. Grunnen til 
at denne prosessen har gått på 4 uker, som 
nok fremstår som heseblesende, er nettopp 
for å unngå å få en stopp i prosjektet og 
forårsake ytterligere forsinkelser. Geir Lip-
pestad sa på pressekonferansen på Deich-
man at “ikke en påle skal endres”. Dersom 
dette stemmer, og at det kun er mindre 
omprosjekteringer som skal til, mener jeg 
det skal være mulig å følge fremdriftspla-
nen. Den sier at vi overtar bygget i 2019, 
avslutter Kristin Danielsen. 

Biblioteksjef Kristin Danielsen vil først vite hvilken prosess som er tenkt fra byrådets side, før hun 
kan si hvem som skal vurderes som leietaker. (Foto: Embret Rognerød)
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Stereotype stereotypier
Helt fra begynnelsen av 1900-tallet har bibliotekarer fulgt med på og kommentert 
hvordan de oppfattes i samfunnet. De siste 10-15 årene har denne interessen for 
bibliotekar-stereotypier bare økt på, og særlig de som gjelder klesmote, seksualitet 
og kulturell gruppetilhørighet. Men hvorfor er vi så veldig interessert i dette, hva er 
grunnen til at vi bruker vi så mye krefter på det og hvorfor drives vi til å endre 
bibliotekar-stereotypier?

Tekst: 
Gretchen Keer og Andrew Carlos
Bibliotekarer ved
California State University

STEREOTYPIER

Hvorfor er vi så besatt av hvordan bibliotekarer framstilles?

Svarene ligger i å forstå hvilken historie 
stereotypier har hatt i vår profesjon, og 
også se på de bredere sosiale forholdene 
rundt profesjonen.

Vi kan ikke se vår forståelse av biblio-
tekar-stereotypier atskilt fra historien til 
bibliotekarprofesjonen, som jo påvirket 
utviklingen av stereotypiene. Biblioteka-
rer er ikke selv utvetydig ansvarlige for 
etablering og opprettholdelse av nega-

tive stereotypier, men de er heller ikke 
helt fjernet seg fra det kulturelle miljøet 
som ga opphav til stereotypiene. Både 
utviklingen av disse stereotypiene og 
den vedvarende interessen for dem har 
to grunnleggende årsaker: historien om 
utviklingen av bibliotekarer som profesjon, 
og tautrekkingen om kjønn, rase, klasse 
og seksualitet innen bibliotekorganisa-
sjonene.

Det er mange bibliotekar-stereotypier. 
De mest gjenkjennelige er den mid-
delaldrende, hysjende bibliotekaren 
med behagelige sko og knute i nakken. 
Andre stereotypier kan være den sexy 
bibliotekaren, superhelt-bibliotekaren, 
hipster-bibliotekaren eller den tatoverte 
bibliotekaren. Disse stereotypiene kjen-
netegnes av i hovedsak å være feminine, 
hvite kvinner. Nyere bibliotekar-stereoty-
pier, spesielt de som bibliotekarer selv 
byr fram, framstilles ofte som yngre hvite 
kvinner. Den opprinnelige bibliotekar-

stereotypien, som ble etterfulgt av hans 
snerpete søster, var den pirkete, hvite, 
mannlige vriompeisen.

Stereotypiens røtter
Bibliotekar-stereotypier kan delvis 

spores tilbake til den kulturelle usikker-
heten ved fremveksten av profesjonen. En 
sentral debatt i bibliotekhistorien de siste 
60 årene har vært hvorvidt bibliotekarer 
utgjør, bør utgjøre eller kan utgjøre, en 
profesjon. Og hvis det er en profesjon, 
om bibliotekarene lykkes i profesjonali-
seringsprosjektet.

Bibliotekarprofesjonen i sin moderne 
form vokste fram i en tid med raske 
endringer i det amerikanske samfunnet. 
Viktoriatiden gikk mot slutten og en ny, 
ungdommelig bykultur spilte etter hvert 
større rolle enn mer tradisjonelle verdier. 
Det framvoksende bibliotekfeltet ble dratt 
med i denne utviklingen, som i stor grad 
skyldtes den overveldende suksessen til  

”Bibliotekar-stereotypier kan delvis spores tilbake 
til den kulturelle usikkerheten ved fremveksten av 
profesjonen. En sentral debatt i bibliotekhistorien 
de siste 60 årene har vært hvorvidt bibliotekarer  
utgjør, bør utgjøre eller kan utgjøre, en profesjon.  
Og hvis det er en profesjon, om bibliotekarene  
lykkes i profesjonaliseringsprosjektet.”
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kapitalismens forretningsmodell.
De første amerikanske bibliotekarene 

kom nesten utelukkende fra den dannede 
overklassen i New England-statene, eller 
de ble akseptert som en del av denne 
klassen i kraft av sin utdanning og sine 
politiske holdninger. De trodde på mu-
lighetene for å gi de fattige og de uten 
skolegang et moralsk løft, og de så seg 
selv som perfekte til å utføre den jobben.

På midten av 1870-tallet vendte 
imidlertid det amerikanske samfunnet 
seg bort fra den utdannede klassen 
som moralsk og økonomisk autoritet. 
I stedet begynte sønner av utdannede 
menn å vende seg mot individualistiske 
sysler. De som var mer opptatt av fel-
leskapets interesser ble ansett å være 
gammeldagse. På samme tid, etter den 
amerikanske borgerkrigen, vokste det 
fram et nytt maskulint ideal: ”the self-
made man”.

I sin artikkel “What It Means to Be a 
Man: Contested Masculinity in the Early 
Republic and Antebellum America” (His-
tory Compass, Vol. 10, No. 11, 2012), 

beskriver Bryan Rindfleisch hvordan ”the 
self-made man” kom i konflikt med det 
gamle maskuline idealet – patriarken 
– når det gjaldt både raser og klasser. 
Selv om patriarken sto sterkest i de 
amerikanske sørstatene, var han, som 
bibliotekledere på slutten av 1800-tallet, 
gjennomsyret av kulturelle verdier som 
verdsatte ”ikke-arbeidende levebrød” 
som ”symbol på ens høytstående status”. 
Siden de tradisjonelle biblioteklederne 
faktisk arbeidet for sitt levebrød, var de 
en slags hybrid-versjon av denne arke-
typen. Men de respekterte elitestatusen 
som patriarken representerte.

Da de unge mennene vendte ryggen 
til den dannede overklassen, ble denne 
klassen stadig mer identifisert både med 
gammeldagse verdier og med feminini-
tet. Kvinner ble sett på som kulturens 
voktere, og de tok dette ansvaret på 
alvor. Da den dannede overklassen 
nesten utelukkende ble uttrykt gjennom 
”kvinnen”, ble den dannede kvinnen ”en 
ny sosial kategori - en underlig over-
gangsblanding av feminist og husets 
dronning”. Og da bibliotekar-profesjonen 
sto imot den hypermaskuline moderne 
forbrukerkulturen, ble den også en natur-
lig havn for den nye, søkende moderne 
kvinnen.

Melvil Dewey var et godt eksempel 
på en ”self-made man”, som knyttet 
profesjonell status sammen med makt 
og innflytelse. I sitt arbeid som bibliote-
kinnovatør brukte han forretningslivets 
taktikk, for eksempel effektivitet og 
entreprenørskap. Dewey ville profesjo-
nalisere bibliotekfaget og han var i stand 
til å overbevise sine kollegaer om å gå i 
samme retning. Denne besluttsomheten 
resulterte i opprettelsen av American 
Library Association i 1876 og School of 
Library Economy ved Columbia College 
i 1887.

Imidlertid ble ikke denne entreprenør-
ideologien omfavnet av bibliotekledere 
flest før på 1890-tallet, og underveis ga 
den gamle garde seg ikke uten kamp. Da 
amerikanske bibliotekarer utviklet seg til 
å bli en profesjon, begynte nettopp det 
som hadde definert bibliotekaren som 
et lærd menneske å bli mindre verdsatt. 
Moderniseringen dempet den dannede 
klassens forrang som bærere av det 
kulturelt korrekte.

På denne tiden var bibliotekarprofe-
sjonen på frammarsj, midt i bølger av 

Da bibliotekar-profesjonen sto imot den 
hypermaskuline moderne forbrukerkulturen, 
ble den også en naturlig havn for den nye, 
søkende moderne kvinnen.”
”

Melvil Dewey var et godt eksempel på en ”self-
made man”, som knyttet profesjonell status 
sammen med makt og innflytelse,hevder artik-
kelforfatterne.
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arbeidskamper og populærlitteratur. 
Denne spenningen mellom et idealisert 
bilde av den utdannete klassen og den 
kapitalistiske moderniseringens nådeløse 
framgang, og mellom ”the self-made 
man” og hans suffragette-søster, kan 
også i dag merkes innen bibliotekarpro-
fesjonen, i debatter om sensur, teknologi-
ens overlegenhet, informasjonstilgang og 
sosialt engasjement.

Bibliotekar er en profesjon som i stor 
grad er vendt mot offentligheten, både 
på jobben og utenfor. Folk gjenkjenner 
bibliotekarer i lokalsamfunnet og innleder 
samtaler med dem. Dette er et vanske-
lig punkt for bibliotekarer: Når i løpet av 
dagen kan de ta av seg den profesjonelle 
masken? Dette strekker seg utover det 
fysiske stedet. Et eksempel er situasjo-
ner der bibliotekarer har kontakt med 
brukere gjennom sosiale medier. Rekker 
forestillingen om profesjonalitet til dette 
området også?

Med framveksten av elektronisk kom-
munikasjon, har bibliotekarer nå disku-
sjonsarenaer som er raskere og oftere 
oppdatert enn postgang og konferanser. 
Slike arenaer gir mulighet for kommuni-
kasjon som krysser kulturelle grenser, 
ikke bare mellom ulike deler av biblio-
tekarprofesjonen, men også på tvers 
av ulike geografiske steder. Åpenheten 
på disse arenaene reiser et interessant 
spørsmål som gjelder profesjonalitet.

Bibliotekfaget som profesjon 
Dagens bibliotekarer diskuterer de 

samme spørsmålene som har forfulgt 
bibliotekarprofesjonen fra dens begyn-
nelse: Utgjør bibliotekarer en profesjon? 
Hvis ja, hva betyr det? Hva betyr det at 
bibliotekarer er et kvinnepreget yrke? 
Hvordan kan vi som profesjon motstå 
samfunnets kjønnsbaserte press om 
å være passive og veloppdratte, på 
bekostning av respekt og økonomiske 
midler? Skyldes mangelen på respekt 
overfor bibliotekarer simpelthen at 
profesjonene (og den makt som følger 
med profesjonene) generelt mister 
betydning? Eller er bibliotekarer på ett 
eller annet vis selv ansvarlige for den 
manglende respekten som de opplever? 
Er stereotypier en måte vår kultur bear-

beider sin ambivalens overfor bibliote-
karers status på? Er det sant at folk har 
en tendens til å respektere sine leger, 
advokater, professorer og prester, selv 
om de ikke alltid forstår dem, men at 
de ikke respekterer bibliotekarer på den 
samme måten?

Og hvis, som professor Brenton Faber 
ved Worcester Polytechnic Institute 
hevder, ”profesjonalitet er en sosial be-
vegelse for å oppnå kunnskapskontroll, 
sosial elitisme og økonomisk makt”, øn-
sker bibliotekarer virkelig å bli betraktet 
som en profesjon? Står ”profesjonalitet” i 
realiteten i direkte motstrid til biblioteka-
rers egen yrkesetikk? Og omvendt, står 
vår yrkesetikk faktisk i motsetning til vår 
profesjonelle status? Bibliotekarprofe-

sjonens arbeid dreier seg om å gi infor-
masjonstilgang, i troen på at et robust 
demokrati baserer seg på velinformerte 
innbyggere, mens kjennetegnet på en 
profesjon utvilsomt er adgangskontroll.

Til syvende og sist er bibliotekarenes 
egne meninger om bibliotekarprofe-
sjonen, og publikums oppfatninger om 
dette, samstemte på det mest sprin-
gende punktet. Basert på en rekke 
artikler i biblioteklitteraturen som tar 
tak i bibliotekarprofesjonens status og 
stiller spørsmål ved bibliotekarer som 
profesjon, samt populære media som 
tar for seg bibliotekar-stereotypier, kan 
vi slå fast: Til tross for å være elsket av 
en rekke fremtredende og ikke-så-frem-
tredende personer, blir bibliotekarprofe-

I 1900 hadde den passive, underdanige og grå 
bibliotekar-stereotypien vi kjenner i dag blitt 
synlig. På slutten av 1920-tallet dominerte 
hvite kvinner bibliotekene i USA. 
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sjonen i populærkulturen ofte behandlet 
som en profesjon med lav status, eller 
ikke som profesjon i det hele tatt.

Tautrekking om klasse, 
kjønn og seksualitet

Bibliotekarprofesjonen har ikke alltid 
vært kvinnedominert. Det var ikke før 
på slutten av 1800-tallet at hvite mid-
delklassekvinner i USA kom inn i ”dan-
nede” yrker, som bibliotekarprofesjonen. 
Kvinner fra andre raser eller etnisiteter 
fikk innpass i profesjonen først mye 
senere. De første bibliotekarene i USA 
var utdannete hvite menn fra etablerte 
familier i New England-statene. Mange 
av dem hadde fedre som arbeidet som 
prester eller professorer. De første mann-
lige bibliotekarene hadde også skiftet 
karriere, noe som bidro til stereotypien 
om bibliotekarer som ”menn som hadde 
mislyktes i noe annet”. Som funksjonærer 
med oppgave å vokte over bøker, ble 
mannlige bibliotekarer sett på som pas-
sive, pirkete og kontrollerende.

Da (hvite) kvinner kom inn i profesjo-
nen i 1880-årene, fikk bibliotekar-stere-
otypien en ny dimensjon. Etter hvert som 
den mannlige bibliotekar-stereotypien 
ble mer uttalt, vokste det fram en ny 
kvinnelig bibliotekar-stereotypi. I 1900 
hadde den passive, underdanige og grå 
bibliotekar-stereotypien vi kjenner i dag 
blitt synlig. Kvinner ble ansatt for å ta 
over de mindre ettertraktede oppgavene 
i bibliotekene, og de fikk lave lønninger 
fordi de hadde liten forhandlingskraft. 
Ledere bestrebet seg på å ansette kvin-

ner fordi de var bedre utdannet enn men-
nene som lot seg tiltrekke av profesjonen, 
og fordi de ikke var i stand til å kreve 
tilsvarende lønn.

På slutten av 1920-tallet dominerte 
i realiteten hvite kvinner bibliotekene. I 
1930 var faktisk 90 % av bibliotekarene 
kvinner. Til gjengjeld prøvde biblioteka-
rene iherdig å finne forklaringer på dette.

Eksempelvis ble det fra 1960 og fram 
mot slutten av 1970-tallet gjennomført 
kjønnsbestemmende personlighetstester 
både som opptakskrav til bibliotekskoler 
og ved ansettelser. I testene, som ”Cali-
fornia Psychological Inventory Femininity 
Scale”, ble intervjuobjektene bedt om 
å svare sant/usant på utsagn som ”Jeg 
ønsker å være en viktig person i lokal-
samfunnet” (det riktige feminine svaret 
var ”usant”) og ”Jeg er litt mørkeredd 
”(”sant”). Det feminine svaret på ”Jeg tror 
jeg ville like å arbeide som bibliotekar” 
var selvfølgelig ”sant”. Jo mer ”feminine” 
svar søkerne ga, desto mer positivt ble 
de vurdert.

Denne praksisen var ment å gi en vi-
tenskapelig begrunnelse for ansettelser, 
men logikken var feilaktig. Hvis bibliote-
karprofesjonen er kvinnedominert, må 

alle bibliotekarer (uansett kjønn) være 
feminine. Både kvinnelige og mannlige 
bibliotekarer har blitt stående fast i de 
etterfølgende kjønnsrollestereotypiene. 
Kvinnelige bibliotekarer ble automatisk 
ansett å være seksuelt undertrykte og 
ugifte, for det var umulig i vår kultur å 
anerkjenne en utdannet, intelligent kvinne 
med et sunt forhold til seksualitet. Mann-
lige bibliotekarer måtte være homofile, for 
det var umulig å fatte at en heterofil (som 
ble sett som det samme som maskulin) 
mann kunne være villig til å gjøre ”kvinne-
arbeid”. Disse stereotypiene levde videre 
til tross for framveksten av borgerrettig-
heter, fordi de kulturelle forestillingene og 
ulikhetene fortsatt eksisterer.

Trenden i bibliotekarprofesjonen har 
vært å motvirke de negative virkningene 
av å være et feminisert yrke med en sterk 
dose profesjonalitet. I ”The Male Librarian 
and the Feminine Image: A Survey of 
Stereotype, Status, and Gender Percep-
tions” (Library and Information Science 
Research, Oct.–Dec. 1992), retter bi-
bliotekar og forsker James Carmichael 
oppmerksomheten mot den feministiske 
kritikken at ”profesjonalitet altfor ofte er 
blitt utformet på eksisterende maskuline 
institusjonsstrukturer”. Andre forskere 
hevder at fordi ”byråkratisk ledelse 
– abstrakt, rasjonell, objektiv, instru-
mentell og kontrollerende – i hovedsak 
har vært maskulin i måten den har blitt 
implementert og teoretisert over ... kan 
det derfor argumenteres for å se biblio-
tekarprofesjonen ... som maskulin i sitt 
vesen”. På den måten motstår bibliote-
karprofesjonen enkel kategorisering som 
enten ”feminin” eller ”maskulin”, selv om 
begge deler blir hevdet (noen ganger 
nedsettende). 

I en spørreundersøkelse sendt til nes-
ten 700 mannlige bibliotekarer, forsøkte 
Carmichael å få fram hvordan profesjonen 
så ut fra et mannsperspektiv. Da han 

Trenden i bibliotekarprofesjonen har vært å mot- 
virke de negative virkningene av å være et feminisert 
yrke med en sterk dose profesjonalitet.

”
”

Gullalderen for bibliotekarprofesjonen i USA. 
Her ved et knippe bibliotekarer ved California 
State University i Los Angeles i 1957.
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Den mest effektive måten å bekjempe de 
negative effektene av bibliotekar-stereotypier 
er å arbeide iherdig for sosial rettferdighet for 
marginaliserte grupper. Å skape alternative 
forestillinger for å fortrenge tvilsomme stereo-
typier gjør faktisk situasjonen verre.”

”

spurte om mulige mannlige stereotypier, 
fikk Carmichael noen forventede resulta-
ter som ytterligere forsterket stereotypien 
av den homofile mannlige bibliotekar og 
den gammeldagse mannlige bibliotekar, 
som begge baserer seg på en stereotypi 
av feminine (eller svake) menn. Resulta-
tene fra undersøkelsen gir imidlertid et 
mannsdominert, heteronormativt syn på 
bibliotekarprofesjonen. Bak intervjuob-
jektenes svar om den homofile mannlige 
stereotypien, ligger en frykt for å antas 
å være homofil eller å være for feminin 
ved å være i en feminin profesjon. Paul 
S. Piper og Barbara E. Collamer gjentok 
Carmichaels undersøkelse ti år senere 
i sitt arbeid ”Male Librarians: Men in a 
Feminized Profession” og fant at mann-
lige bibliotekarer er relativt komfortable i 
yrket, og at de dessuten ikke ser det som 
en ”kvinneprofesjon”.

Kulturelle endringer
På 1950-tallet var bibliotekarprofe-

sjonen i det som av noen blir omtalt 
som gullalderen. Offentlig støtte hadde 
vokst kraftig og bibliotekene ble i økende 
grad regnet som et supplement til den 
offentlige skolen. Den bibliotekfaglige 
litteraturen både merket seg og overså 
det faktum at kvinner, som utgjorde fler-
tallet av bibliotekarprofesjonen på dette 
tidspunktet, oftere ble ansatt i deltidsstil-
linger enn menn, og ble betalt mindre og 
forfremmet sjeldnere enn menn. Disse 
forholdene begynte man å ta tak i med 
oppsvinget i feministiske perspektiver 
i bibliotekarprofesjonen på 1960- og 
1970-tallet.

En gjennomgang av historien til bibliote-
karprofesjonen og bibliotekar-stereotypier 
minner oss om at bibliotekene er en 
integrert del av det rådende kulturelle 
klima. Det blir noe virkelighetsfjernt over 
å diskutere bibliotekar-stereotypier slik de 
ser ut på overflaten, uten å ta hensyn til 
de bredere samfunnsmessige forholdene 
som både gjør dem mulig og forsterker 
dem. Dette skjer når nye (og like skade-
lige) stereotypier blir konstruert, noen 
ganger av bibliotekarer selv, for å erstatte 
de gamle.

Fordi større strukturelle ulikheter som 
kjønnsdiskriminering, rasisme og klas-
seforskjeller påvirker hvordan folkelige 
fortellinger om bibliotekarer etableres og 
opprettholdes, løser vi ikke problemet 
med bibliotekar-stereotypier ved å bedre 
den enkelte bibliotekars psykiske velvære. 

Det er viktig å erkjenne at stereotypi-trus-
selen virker inn i bibliotekarprofesjonen på 
grunn av den rasemessige, klassebaserte 
og kjønnsbaserte virkeligheten til den 
enkelte bibliotekar. 

Den mest effektive måten å bekjempe 
de negative effektene av bibliotekar-
stereotypier er å arbeide iherdig for sosial 
rettferdighet for marginaliserte grupper. 
Å skape alternative forestillinger for å 
fortrenge tvilsomme stereotypier gjør 
faktisk situasjonen verre. Til syvende og 
sist vil den offentlige oppfatningen endre 
seg. Men hvis vi ønsker å ha noen innfly-
telse på dette, må vi både slutte å bruke 
så mye energi på å passe på hvor kule vi 
framstår og legge mer energi i å være en 
profesjon som står for rettferdighet og 
likeverd mellom alle mennesker.  

[Oversatt av Erling Bergan]

Artikkelen har stått i American Libra-
ries, tidsskriftet til American Library 
Association, og er et utdrag fra boka 
”The Librarian Stereotype: Decon-
structing Perceptions and Presenta-
tions of Information Work” (2014). 
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Danske drømmer
Vi ser gjerne til nabolandet vårt i sør for inspirasjon. Men i sin nye bok kritiserer Elsebeth 
Tank, en av Nordens fremste bibliotekstrateger, mangelen på en overordnet strategi i 
bibliotek-Danmark. 

Tekst: Embret Rognerød

Danske Tank var en profilert biblio-
teksjef i Malmö fra 2008-2012. Tank, 
som også har vært leder i det danske 
Bibliotekarforbundet, jobber nå som 
uavhengig rådgiver innen strategi og 
bibliotekutvikling. 

I eboksingelen ”Folkebibliotekenes 
aktuelle tilstand”, som også kan bestil-
les i fysisk eksemplar, kommer hun med 
et omfattende innlegg i debatten om 
folkebibliotekenes fremtid i Danmark. 

– Mitt ærend har vært å undersøke 
de strategiene og felles forsøkene som 
har utgjort hovedstrømmen i de danske 
folkebibliotekenes utvikling de siste 
5-6 årene. Dette er en periode der 
bibliotekenes budsjetter generelt har 

blitt mindre, hvor et stort antall fysiske 
bibliotek har blitt langt ned, hvor det 
er brukt mye nyttig energi på å utvikle 
felles, nasjonale digitale løsninger og 
hvor bibliotekene har påtatt seg nye 
samfunnsoppgaver, sier Tank.  

Identitetskrise
Situasjonen for danske bibliotek er på 

mange måter paradoksal: Mange har 
satset tungt på nyvinninger, men mistet 
både legitimitet og økonomi. Avisen 
Politiken skrev i fjor høst en kritisk artik-
kel med tittelen ”De danske biblioteker 
er i identitetskrise”. Det har imidlertid 
vært nødvendig å utvikle nye strategier, 
mener Tank. 

– Det har ikke vært noen lett opp-
gave å være bibliotekleder eller ansatt 
i denne perioden, fordi det hele tiden – 
direkte eller indirekte – er reist tvil om 

bibliotekenes berettigelse, samtidig som 
bibliotekenes økonomiske handlingsrom 
er kuttet inn til beinet og utlånstallene 
har fortsatt å falle. Det er umulig å forutsi 
den mer dyptgripende effekten når man 
befinner seg midt i utviklingen, men det 
kan være lærerikt å se tilbake og evalu-
ere forløpene, og det er hva jeg legger 
opp til med utgivelsen min, sier Tank. 

Fjerner seg fra kulturen
Folkebibliotekene har tapt faglighet og 

klarhet rundt sin egen identitet ved å gå 
bort fra profilen som kulturinstitusjoner, 
skriver Tank i bokprosjektet. Historisk 
har bibliotekarenes faglighet særlig vært 
kjennetegnet av, og har forstått seg selv, 
som fagligheten som bygget opp, ved-
likeholdt og formidlet fra boksamlinger. 
En annen, og etter Tanks oppfatning like 
avgjørende del av faget, har handlet om 

BIBLIOTEKSTRATEGIER

”Det har ikke vært noen lett oppgave å være 
bibliotekleder eller ansatt i denne perioden, fordi 
det hele tiden – direkte eller indirekte – er reist 
tvil om bibliotekenes berettigelse, samtidig som 
bibliotekenes økonomiske handlingsrom er kuttet 
inn til beinet og utlånstallene har fortsatt å falle.”

Elsebeth Tank 
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bibliotekaren som kulturbærer av noen 
grunnleggende verdier. 

– Verdier om fri lik adgang for alle, og 
om å begrunne valg av materiale ut fra 
kriterier om litterær kvalitet, aktualitet og 
allsidighet har gjennomsyret atmosfæren 
på folkebibliotekene. Når mange biblio-
tek i Danmark påtar seg nye oppgaver 
for nasjonale myndigheter, styrer og 

kommunale rådhus, risikerer de å sette 
grunnleggende verdier på spill og endre 
forholdet til borgeren, som ikke lenger 
bare møtes som det frie individ med full 
integritet og rett til å ta initiativet, men 
i like høy grad som et potensielt objekt 
for en å legge til rette for relasjonen 
mellom statlige myndigheter, utført av 
biblioteket. 

Resultatet er at borgeren risikerer å bli 
«klientgjort», mens biblioteket implisitt 
tvinges til å stille seg på systemets side, 
mener Tank. 

– Jeg påstår ikke at det skjer alle 
steder, jeg er faktisk overbevist om det 
motsatte, men jeg konstaterer at risikoen 
er til stede, og at denne nye måten å 
være bibliotek på selvfølgelig påvirker 

Disse trendene mener Elsebeth Tank har satt folkebibliotekene under press: 

•	Økt konkurranse om folks tid
•	Forkjærlighet for eventkultur og det spektakulære 
•	Omstillingen fra analog til digital teknologi
•	Press på offentlige finanser
•	Sentralisering og fusjonering
•	Fravær av nye, levedyktige bibliotek-fortellinger

Fakta

 

TIdligere leder i danske BF, Elsebeth Tank, skaper debatt med ebok-singelen ”Folkebibliotekenes aktuelle tilstand”. (Foto: etank.nu)
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identitet, image og selvforståelse, sier 
hun. 

Den danske fare
Norske folkebibliotek ser ofte til Dan-

mark når bibliotekene skal moderniseres. 
Meråpne bibliotek, der danske modeller 
og leverandører dominerer, er et fremtre-
dende eksempel. De siste par årene har 
mange nye ubetjente løsninger kommet 
til, og i januar varslet Deichman at de 
ønsker å satse enda mer på meråpne 
bibliotek i årene fremover. 

– Er det et paradoks at vi i Norge 
ser til Danmark for å finne forbilder 
når biblioteksektoren sliter? 

– Det er jo aldri et enten eller, men bør 
være et både og. Det er mye inspirasjon 
å hente fra danske bibliotek når det 
handler om kreativ utvikling og tempoet 
i prosessene. De danske bibliotekene 
er også gode på å samarbeide om digi-
tale løsninger, nye måter å innrede det 
fysiske bibliotekrommet og til å skape 
fruktbare relasjoner til nye partnere, 
sier Tank.

Det klassiske biblioteket er helt util-

strekkelig til å fylle de behovene som 
er i tiden, mener Tank.

– Men det er klokt å være både nys-
gjerrig og kritisk når man søker inspira-
sjon. Man kan lære, både av egne og 
andres suksesser og de feilene som 
begås.  

– Riktig å satse på arrangementer
I Norge legger både lovgivningen og 

den nasjonale bibliotekstrategien, som 
ble lansert i fjor høst, vekt på at folkebi-
bliotekene skal satse på å holde debatter 
og arrangementer for å bøte på fallende 
besøk og utlån. Tank tror det er et riktig 
strategisk valg å satse på arrangementer.

– Bibliotekene skal være levende steder, 
med plass til ro og fordypelse så vel som 
store og små begivenheter. Da jeg var sjef 
for Stadsbiblioteket i Malmø gjeninnredet 
vi de fysiske rommene for å kunne huse 
mange forskjellige uttrykk og samværs-
former. Vi skapte en fleksibilitet, som ga 
mulighet for 650 publikumsplasser til en 
internasjonal forfatterscene, sier hun.

Den nye innredningen gav et friskt 
pust til byen og til forståelsen av hva et 

bibliotek kan være, mener Tank. 
– Det er ikke noe som er mer kjedelig 

enn et bibliotek som aldri overrasker. Med 
andre ord deler jeg intensjonen om flere 
arrangementer og debatter på folkebi-
bliotekene, men også disse må skapes 
med originalitet og noe på hjertet, sier 
Elsebeth Tank om arrangementsbølgen i 
norske bibliotek. 

Nye storbybibliotek i skvis 
Det nye hovedbiblioteket i Oslo kan 

komme i klem mellom en kommune 
som ønsker næringsvirksomhet, og en 
bibliotekfaglig avantgarde som vil stile 
bibliotekene etter barnas egen kulturopp-
fatning. Det skrev Karin Haugen, redaktør 
i Klassekampens bokmagasin, i desember. 

Foranledningen var bystyrets avgjørelse 
om at å leie ut deler av lokalet på nye 
Deichman, som skal stå ferdig i 2019 
(det er fortsatt uklart om opptil 20 eller 
40 prosent av arealet skal leies ut og til 
hvem). Bystyret tok denne avgjørelsen 
fordi de frykter at bygget blir for kostbart 
for Oslo kommune.

”Vårt bibliotekariske overskuddsnabo-

Fra barneavdelingen Balagen i Stadsbiblioteket i Malmø. – Bibliotekene skal være levende steder, med plass til ro og fordypelse så vel som store og 
små begivenheter, sier Elsebeth Tank, tidligere sjef for biblioteket.  (Foto: Stadsbiblioteket Malmø)

 

BIBLIOTEKSTRATEGIER
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Paul Auster sætter ny publikumsrekord for Stadsbiblioteket i Malmøs Internationale Forfatterscene. (Foto: Stadsbiblioteket Malmø)

land i sør har en radikal, risikabel tolkning 
av framtidas bibliotek. Det er langt fornuf-
tigere toner her til lands, hvor Nasjonal-
bibliotekets tolkning av et framoverlent 
bibliotek er å hjelpe lokale filialer til å 
arrangere debattmøter…” skriver Haugen.

Elsebeth Tank understreker at hun ikke 
kjenner så godt til nye Deichman. Men 
hun mener det ikke har vært noe problem 
for det nye DOKK1 i Århus, som er i en 
tilsvarende situasjon som Oslos nye ho-
vedbibliotek kan havne i. 

– Jeg mener at man ikke skal være alt 
for puritansk. Som du kanskje vet åpnet 
Väven i Umeå nylig som et nytt, stort 
kulturhus med både bibliotek, andre kul-
turinstitusjoner og hotell. Det trenger ikke 
være problematisk, jeg liker tanken om 
et kjempestort, moderne og imøtekom-
mende bibliotek i egne rammer, som er 
skapt for formålet. Det kan vi også glede 
oss til å se i Helsinki i 2018, sier Tank, 
som altså jobber med strategisk rådgiv-
ning innen bibliotekutvikling i hele Norden.  

Tidsskriftredaktør kritisk 
til arrangementsbølgen

Én sak er kritikk av at boksamlingene 
på bibliotekene vies mindre plass. Hittil 
har de fleste – også Bibliotekarforbundet 

– vært enige om å ønske satsingen på 
flere arrangementer velkommen. Men i 
lederartikkelen i det siste nummeret av 
litteraturtidsskriftet Vagant, under tittelen 
”Eventifiseringen av litteraturen”, stiller 
redaktøren Audun Lindholm seg nå kritisk 
til det han mener er et skifte fra bok til 
begivenhet på bibliotekene. 

Vagant-redaktøren peker på at Na-
sjonalbiblioteket delte ut 48,5 millioner 
kroner til ”arenautvikling” i de norske 
folkebibliotekene i fjor. Ser vi en større 
forskyvning i den offentlige støtten til litte-

ratur, fra publikasjoner til arrangementer? 
spør Lindholm i artikkelen. 

”Samtidig står de tusen litterære ar-
rangementer for en vektforskyvning fra 
verk til event. En festival er en overdådig 
gave til lokale skjenkesteder, hoteller og 
nachspielløvene blant oss. Selve forfat-
termøtet blir litt for ofte ikke mer enn et 
blasst snapshot å vise frem. Det nærværet 
av et annet menneske man kan oppleve i 
lesningen av en bok, erstattes av et flyktig 
nesten-møte over vinglassene.”  

BIBLIOTEKSTRATEGIER

Elsebeth Tank har utgitt ebok-singelen ”Fol-
kebibliotekernes aktuelle tilstand” på forslaget 
Spitzen Publish. Elsebeth Tank har siden 2013 
med udgangspunkt i firmaet etank.nu vært 
rådgivende partner for utviklingsprosjekt i 
bibliotek og andre kulturinstitusjoner. Hun 
har tidligere blant annet vært biblioteksjef i 
Malmø, kultursjef i Køge kommune og leder i 
det danske Bibliotekarforbundet.  

Folkebibliotekernes 
aktuelle tilstand
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YS mener flere av forslagene vil svekke 
arbeidstakernes vern, mens styringsretten 
til arbeidsgiver forsterkes. - Det er feil vei 
å gå, sier YS-leder Jorunn Berland.

- Forslaget om å la arbeidsgiver for-
korte den daglige arbeidsfriperioden og 
gjennomsnittsberegne arbeidstiden uten 
å inngå avtale er en direkte svekkelse av 
arbeidsmiljøloven som vernelov. I praksis 
betyr det at arbeidsgiver ensidig kan dik-
tere dette uten forhandlinger med arbeids-
taker eller organisasjonene, påpeker hun.

- Arbeidstidsutvalget begrunner forsla-
get med særlig utfordringer i helsesek-
toren. Utfordringene må løses gjennom 
forhandlinger og ikke ved å styrke den 

YS-lederen: - Dette vil gi 
arbeidsgiverne mer makt
Arbeidstidsutvalget vil gi arbeidsgiver mer makt, på 
bekostning av arbeidstaker. Derfor er vi kritiske til flere 
av forslagene om å endre arbeidsmiljøloven, sier 
YS-leder Jorunn Berland.

NOU
Arbeidstidsutvalget
Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Bestilling av publikasjoner

Offentlige institusjoner:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 00 00

Privat sektor:
Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00

Publikasjonene er også tilgjengelige på
www.regjeringen.no

Trykk: 07 Aurskog AS – 01/2016 
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ene parten ensidig gjennom å endre 
arbeidsmiljøloven, sier Berland.

Vil oppleve større press
Arbeidstidsutvalget åpner også 

for at arbeidsgiver kan avtale unntak 
fra arbeidsmiljøloven direkte med 
den enkelte arbeidstaker i langt 
større grad enn i dag.

- Tilsynelatende virker dette som 
en fordel for arbeidstaker. I reali-
teten vil det kunne virke motsatt. 
Maktforholdet mellom arbeidsgiver og 
den enkelte arbeidstaker er i utgangs-
punktet skjevt. Konsekvensene er at flere 
vil oppleve større press om å godta mer 

ubekvem arbeidstid, sier YS-lederen.  
Utvalget foreslår også å innføre en ny 

kategori for ”delvis uavhengig stilling”. 
Dette vil føre til at flere unntas fra arbeids-
tidsbestemmelse. - Flere vil kunne påleg-
ges å jobbe mer uten at det kompenseres, 
mener Berland.  

Arbeidsmiljøloven skal 
være en vernelov

YS mener det er positivt at Arbeids-
tidsutvalget ikke foreslår å utvide de ytre 
rammene i arbeidsmiljøloven.

- Vi er fornøyde med at utvalget leg-
ger tydelig vekt på at arbeidsmiljøloven 
skal være en vernelov, og at hensynet 
til arbeidstaker skal være det førende 
premisset. Det må også ligge til grunn i 
regjeringens arbeid med en stortingsmel-
ding om arbeidstid, sier Berland.

Regjeringen har tidligere fått kritikk for 
at partene i arbeidslivet ikke fikk delta i 
utvalget.

- Vi forventer at regjeringen har et mye 
tettere samarbeid med partene i disse 
spørsmålene fremover. Vi er gjerne med 
på en diskusjon rundt arbeidstidsbestem-
melser og andre forhold i arbeidsmiljølo-
ven, men dette må skje innenfor rammen 
av trepartssamarbeidet, sier Berland. 

YS-leder Jorunn Berland er kritisk til flere 
av forslagene i utredningen fra Arbeidstidsut-
valget. (Foto: YS)

ARBEIDSLIV
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EKSTERIØR OG INTERIØR

Biblioteklokaler som stikker seg ut

Senator John D. Pinto Library ligger i Shiprock, New Mexico. Biblioteket er en del av Diné College, 
etablert i 1968 som den første amerikanske høgskolen styrt av urinnvånere selv. Diné College er en 
del av The Navajo Nation , et delvis selvstyrt område på 71 000 km2 i Arizona, Utah og New Mexico.  
Dette er det største landområde indianere i USA har beholdt en viss råderett over. Biblioteket i Shiprock 
er en filial av Kinyaa’áani  hovedbibliotek i Tsaile, Arizona.  
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Et spørsmål kan være: Hvorfor skal jeg skrive mer om noe slikt, 
spesielt med tanke på at dette er noe ganske ressurskrevende 
for bibliotek å sette i gang med? Fordi jeg håper at flere kan få 
øynene opp til hvor mye man faktisk kan gjøre med makerspaces, 
enkelt og greit. 

Uttrykket makerspace kan vel oversettes best til skaperområder, 
men jeg syns makerspaces ruller lettere over tungen, så jeg fort-
setter å bruke det. 

Makerspaces eller verksteder/folkeverksteder er utrykk som kan 
omfatte så utrolig mye. Ofte er det elektronikk, programmering og 
3D-printing som får mest spalteplass når det er snakk om makerspa-
ces, men det kan også være lærarbeid, lodding, søm, osv. Poenget 
er at man har et område hvor man kan skape noe, et område som 
inneholder utstyret man trenger og materialet man trenger.

Biblioteket er i mine øyne en del av grunnmuren i et demokrati. 
Bibliotek gir alle - uavhengig av bakgrunn 
- tilgang til informasjon. Et bibliotek er 
et fristed for tankene, hvor man kan få 
påfyll både av fakta og fiksjon, begge 
deler viktig for å nå ut. Jeg er vel ikke 
alene om å føle at biblioteket er en 
viktig læringsarena, en viktig brikke i et 
livslangt læringsløp. Bibliotek som har 
makerspace tar skrittet litt videre.

Mange har ikke muligheten til å kunne 
skape noe fra grunnen av, kanskje man-
gler man materiale, eller utstyr, eller 
noen som kan lære dem hvordan man 
kan bruke utstyret. Eller kanskje man 
mangler noen som inspirerer dem til å 
lage noe. Og et makerspace kan løse 
disse problemene. Kanskje spesielt når 
det gjelder utstyret. For en 3D-printer er 
ikke billig, det er ikke noe man kjøper på 
impuls. For noen vil det å kunne komme 
på et bibliotek og prøve en 3D-printer 
være en morsom greie, det å prøve en 
kul ny gadget. Andre vil se så mye mer i 

Makerspace? Make use of that space!
Jeg har allerede skrevet en spalte om makerspaces, og deres fremmarsj i bibliotekene i 
Norge. Men med begrenset plass får jeg selvsagt ikke skrevet alt jeg har lyst til å fortelle! 

VERKSTED PÅ BIBLIOTEKET

Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet bibliotekar fra Høgskolen i 
Oslo i 2008. Han har i mange år 

jobbet ved  Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over  
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet 
også utover på de store spørsmålene.

det, slik som 16-åringen i Kansas som brukte bibliotekets 3D-printer 
til å printe en håndprotese til en venn av familien. Ikke er han alene 
om dette heller! Etterhvert som teknologien utvikles vil sannsynligvis 
3D-printing bli en viktig del av samfunnet. Og biblioteker er med 
på å skape utvikling på feltet ved å la unge og innovative brukere 
få prøve seg allerede nå. Slik jeg ser det er bibliotekene her med 
på å bygge ned skillet mellom de som har, og de som ikke har. 

I et samfunn hvor man bruker store deler av tiden sin foran en 
skjerm, hvor mesteparten av ting man gjør blir gjort elektronisk, 
så mangler det ofte arenaer hvor man kan skape noe fysisk. Her 
kan igjen makerspaces gjøre en forskjell. Det er kun fantasien som 
setter grenser for hva man kan ha i et makerspace. Fantasien og 
kjedelige ting som penger og plass da, men det ser vi bort fra ak-
kurat nå. Hva med å legge til rette for å lage klær selv, eller sy om 
klær man allerede har? I en verden hvor man har sterkt fokus på 

bruk og kast, på bekostning av miljøet, 
så kan man her få en mulighet til å kaste 
lys på gjenbruk. 

Folkeverkstedet til Deichman eller 
Verkstedet til Bergen Offentlige bi-
bliotek er som oftest det jeg ser for 
meg når jeg tenker på makerspaces i 
Norge, men det trenger ikke være så 
stort. De færreste bibliotek har plass 
eller penger til slike, men kanskje det 
er flere som har plass til symaskiner? 
Eller Raspberry Pi og skjermer de kan 
kobles til? Det trenger heller ikke være 
noe som er fremme til enhver tid, selv 
om det selvsagt ville vært det optimale. 
Bibliotekarer er kreative, vi må bare se 
utenfor det vante. Og med en økt pott 
for prosjekter fra Nasjonalbiblioteket, 
kanskje dette er tiden for flere biblio-
tek å legge til rette for mer skapende 
aktiviteter i sine lokaler? Så sett i gang 
de små grå, hva ville du hatt som fokus 
for ditt makerspace? 

Matthew med håndprotesen som 16-åringen Wilde for to 
år siden laget med 3D-printer på det lokale biblioteket 
i Louisburg, Kansas. Et godt eksempel på makerspace 
skriver Jan-Egil. (Foto: Kansas City Star)
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Tlf. 918 20 304 • post@fotefartemareiser.no • www.fotefartemareiser.no • 

Vandreturar på  
Gran Canaria

5. – 12. februar 2016 / Pris frå 12 950,-

Nashville, Memphis  
& New Orleans

11. – 20. mars 2016 / Pris frå 23 995,-

Sør-Afrika
13. – 24. mars 2016 / Pris frå 25 950,-

Roma & Toscana
9. – 16. april 2016 / Pris frå 14 975,-

Dubrovnik
16. – 23. april 2016 / Pris frå 17 950,-

Med Frank Aarebrot

New York – littera tur & musikk
22. – 29. april 2016 / Pris frå 19 950,-

Med Ragnar Hovland  
og Siri Hustvedt

Berlin
1. – 5. mai 2016 / Pris frå 9 990,-

Normandie
21. – 28. mai 2016 / Pris frå 15 950,-

Med Sylfest Lomheim

Beatles-tur til Liverpool
25. – 30. mai 2016 / Pris frå 14 990,-

Skottland & Nord-England
29. mai – 5. juni 2016 / Pris frå 13 995,-

St. Petersburg & Moskva
1. – 8. juni & 24. juni – 1. juli &  

4. – 11. juli 2016 / Pris frå 27 950,-

Med Hans-Wilhelm Steinfeld

Ei reise i europeisk historie: 

Amsterdam, Brussel  
& Strasbourg

12. – 20. juni 2016 / Pris frå 18 950,-

Med Frank Aarebrot

Færøyane
11. – 15. juli 2016 / Pris frå 14 990,-

USA – Midtvesten
23. juli – 2. august 2016 / Pris frå 21 995,-

Island
10. – 15. & 24. – 29. august 2016

Pris frå 14 475,-

Med Sylfest Lomheim

Budapest
8. – 15. august 2016 / Pris frå 19 950,-

Med Hans-Wilhelm Steinfeld

Den store countryturen
7. – 15. oktober / Pris frå 25 995,-

Med Ottar «Big Hand» Johansen

New York & Washington
14. – 22. oktober 2016 / Pris frå 25 990,-

Med Eva Bratholm

fotefar
TEMAREISER

H I S T O R I E  •  K U L T U R  •  F O L K E L I V

2016Litteratur &  
musikk i New York 
13.–21. mars
Pris frå 18 950,-
Med Ragnar Hovland 

Roma & Toscana 
11.–18. april 
Pris frå 13 975,- 

Skottland & 
Nord-England 
29. april – 6. mai 
Pris frå 12 995,- 

Berlin 
29.april – 4. mai 
Pris frå 10 990,- 

Normandie  
& Paris 
20.–27.mai
Pris frå 14 950,-
Med Sylfest Lomheim 

Beatles-tur  
til Liverpool 
20.–25. mai 
Pris frå 12 990,- 

Stockholm,  
Tallinn & Riga 
20.–28. juni 
Pris frå 11 995,- 

Færøyane 
1.–5. juli
Pris frå 14 990,- 

Island
2.–7. august og
20.–25. august
Pris frå 13 475,-
Med Sylfest Lomheim

Moskva & 
St. Petersburg
5.–12. september &
3.–10. oktober
Pris frå 26 950,- 
Med Hans-Wilhelm 
Steinfeld

New Orleans 
& Texas
8.–19. oktober 
Pris frå 21 800,-

New York & 
Washington
9.–18. oktober 
Pris frå 23 950,- 
Med Eva Bratholm

Nashville, 
Memphis & 
New Orleans
30. oktober –  
8. november
Pris frå 23 975,- 
Med Olav Stedje

USA – 
Midtvesten
17.–28. juli 
Pris frå 21 550,-

TLF. 918 20 304 
www.fotefartemareiser.no

Hans-WilHelm steinfeld

olav stedje ragnar Hovland sylfest  lomHeim

eva bratHolm

400 kroner rabatt til medlemmer i  
Bibliotekarforbundet på alle reisene.
500
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Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend for studentmedlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen 
biblioteksektoren.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler 
tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over 
alle kostnader, egenandeler og andre bidrag. 

Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/seminarer i inneværende semester.

Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Har du spørsmål, ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.

Stipend til studentmedlemmer

Meld deg på BF-kurs i vår!
Vi har allerede arrangert temakurs om arbeidstid i 
januar og forhandlingskurs i februar. Grunnkurs i april 
er fremdeles åpent for påmelding. BFs kurs er gratis, 
og BF dekker alle utgifter for våre tillitsvalgte. Følg 
med på BFs nettsider for informasjon om kommende 
kurs og for å melde deg på.

Grunnkurs: alle sektorer 
Grunnkurset retter seg mot nye tillitsvalgte og andre medlemmer, og gir en nyttig innføring i forbundet, og i hva som 
trengs for å fungere som tillitsvalgt. I møte med andre BF-ere, BFs sekretariat og advokat vil du få mer kunnskap om:

•	Bibliotekarforbundets oppbygging og organisasjonsarbeid.
•	Rollen som tillitsvalgt.
•	 Innføring i avtaleverk og lover (inkludert lønns- og arbeidsvilkår).

Målgruppe:  Alle BF-medlemmer.

Tid:   7. - 8. april 2016.

Sted:   Scandic Gardermoen, 
  Jessheimvegen 467.

Påmeldingsfrist:  24. - 25. mars.

VÅR EGEN ORGANISASJON



Barn på flukt trenger 
din hjelp NÅ

Send FLUKT til 2454 og gi kr 200,- 

Send FADDER til 2454 og gi 250,- pr. måned
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Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom 
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste 
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no
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De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend. 

Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde 
etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studie-
turer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i stats-
sektoren oppfordres spesielt til å søke. 

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende etter 
vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og 
hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren/Del din kunnskap kan være en del 
av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer
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Sitatet

”Det er svært mange spennende sat-
singer innen kultursektoren i Aust-Agder 
som jeg nå får mulighet til å være med 
på å utvikle videre. Samtidig ser jeg frem 
til å bidra til samhandling og deltakelse 
på tvers av kommunene i fylket innenfor 
kulturfeltet”   

Hege Solli til Agderposten 22. de-
sember 2015. Hun er tilsatt som ny 
fylkeskultursjef i Aust-Agder fra 1. 
april 2016 og kommer fra stillingen 
som nestleder ved Aust-Agder bi-
bliotek og kulturformidling (AAbk).  
Hege Solli er utdannet bibliote-
kar, med videreutdanning innen 
litteraturformidling, og offentlig 
administrasjon og ledelse. Hun er 
også i ferd med å fullføre en mas-
ter i kulturstudier ved Høgskolen 
i Telemark, forteller avisa.  

I 1933 sto dagens hovedbibliotek i Oslo 
ferdig bygd. Stort, pompøst og en tanke 
gammeldags allerede ved innflytning. Men 
det var selvfølgelig en milepæl i hovedstadens 
bibliotekutbygging. 

Som liten Oslo-gutt brukte jeg først utlåns-
stasjonen i loftsetasjen på skolen min. Så ble 
det etter hvert Majorstua filial, opp trappene 
til herligheten i 2. etasje. Og så tok vi en dag 
det dristige skritt å dra ned til selveste hoved-
Deichman på Hammersborg, kunnskapens 
høyborg for Oslofolk. Trappa opp til Majorstua 
filial bleknet i forhold til tindebestigningen 
man måtte gjennomføre fra gateplan og opp 
til hovedutlånet. Men det var jo verdt det.

Som fersk bibliotekar begynte jeg karrieren 
min nettopp på hoved-Deichman. De samme 
trappene. Det samme interiøret. Vakkert, men 
ekstremt upraktisk og gammelmodig. 

Før jul var jeg på byrådets pressekonfe-
ranse, lagt nettopp til Hammersborg. Skjebnen 
for nytt hovedbibliotek skulle nok en gang av-
gjøres. En nesten surrealistisk opplevelse etter 

På vei mot terskelfritt hovedbibliotek

at prosessene hadde pågått i flere tiår. Det ble 
heldigvis ingen byggestopp. Lobby-virksomhet 
og medieoppmerksomhet sikret det. Men det 
er uansett mange år til innflytting.

I mellomtiden må man gå de endeløse 
trappene opp til hovedbiblioteket, som er snu-
blende likt det jeg stiftet bekjentskap med for 
femti år siden. Og da passer jo illustrasjonen 
fint. Det var avisa Nationens tegner som – på 
30-tallet – kommenterte tilgjengeligheten til 
det nye hovedbiblioteket på denne måten. 

Nå er det jammen meg på tide å komme 
seg terskelfritt til Bjørvika!

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


