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Bibliotekrasering i Storbritannia

I Storbritannia er hvert tiende bibliotek 
stengt og hver fjerde stilling forsvunnet siden 
2010. Frivillige eller "veldedige sosiale sel-
skap" konkurrerer ut offentlig drift. Anders 
Ericson har besøkt øya og sett på saken.
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Søkesystem på parti med 
dyslektikere? 

Hva skjer når brukere med lese- og skrive- 
vansker møter bibliotekenes nulltoleranse 
for skrivefeil? Doktor Gerd Berget forklarer  
med bakgrunn i egen forskning.

Behov for nye utfordringer
Monica Deildok har vært Bibliotekarforbundets 
leder i 14 år og forhandlingsleder i 2 år. Nå 
slutter hun. Vi lurer på om det er med vemod  
eller lettelse? 

 18
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Lederen har ordet

Nye bibliotek må ikke bare bli flotte praktbygg 
som gir byggherrene priser for god arkitektur og in-
teriør. Bygget må utformes med tanke på den bruken
det skal ha som biblioteklokale - et biblioteklokale 
som også skal brukes som fremtidens bibliotek. 

”
”

Margunn Haugland
Forbundsleder

Bibliotekloven slår fast at biblioteket 
skal være en uavhengig møteplass. 

Dessverre har ikke alle bibliotek like 
gode betingelser for å kunne være en 
møteplass. Bibliotek finnes i mange ulike 
lokaler og bygninger. Noen steder er bi-
blioteket puttet inn i et lite kott nede i en 
kjeller. Andre steder er det masse plass 
med høyt under taket, flotte bokhyller, 
mange sitteplasser, arrangementsplass 
og gode studiemuligheter. 

Det begynner heldigvis å bli færre 
steder hvor biblioteket er puttet i et kott. 
For lista over kommuner som har satset 
på bibliotek de siste årene begynner å 
bli lang: Hamar, Narvik, Bodø, Molde, 
Mandal, Grimstad, Oslo og Holmestrand 
- for å nevne noen av dem. 

Arkitektpris
Bibliotekene på lista er åpnet eller er 

under bygging/planlegging. Og lista blir 
nok lengre, for bibliotek er i vinden. Flere 
og flere ser at det er viktig at biblioteket 
har gode lokale for å kunne oppfylle 
biblioteklovens krav. Det er ikke bare po-
litikerne som ser det. Det er mange som 
får øynene opp for flotte bibliotekbygg 
og gir byggene anerkjennelse.

Et bibliotek som er i vinden er Stor-
men i Bodø. Stormen åpnet i november 

2014, og i oktober i år ble det kjent at 
Stormen er en av de seks finalistene til 
«RIBA International Prize» – en pris som 
deles ut av Royal Institute of British 
Architects. Prisen er en av de mest 
prestisjefylte arkitektpriser som finnes. 
I slutten av november blir det kjent om 
det er et norsk bygg som vinner prisen. 
Jeg krysser fingrene for det.

Yrkesskade
Vi bibliotekarer drar ofte rundt til 

andre bibliotek for å se hvordan andre 
har det. Å besøke og se forskjellige bi-
bliotek kan gi faglig påfyll og ideer til å 
ta med seg hjem til egen arbeidsplass. 
Og mange bibliotekarer besøker ikke 
bare nye bibliotek for inspirasjon i ar-
beidstiden. Vi har det som "yrkesskade", 
og gjør det ofte i fritiden. I hvert fall er 
det slik for meg. 

Jeg har ikke tall på alle bibliotekene jeg 
har vært innom på en ferie, når en likevel 
er på et sted. De jeg er sammen med 
kommenter at det er en "yrkesskade". 

Jeg elsker bibliotek, bibliotekbygg og 
se hvordan et bibliotek er utformet og 
organisert. Inspirasjon til hvilke bibliotek 
jeg bør besøke får jeg blant annet i min 
surfing på Internett. Der dukker det 
opp lister over bibliotek en bør besøke. 

Nettopp kom jeg over ei liste med 22 
bygg som enhver bokelsker burde se. 
Lista bestod av mange flotte bibliotek-
bygg fra mange steder i verden, også 
norske Vennesla bibliotek var på lista. 
Jeg fant raskt ut at jeg hadde vært på 
5 av bibliotekene.

Verdens beste nye folkebibliotek
Ett av de jeg ikke hadde besøkt som 

var på lista, er Dokk1 i Århus. Dokk1 
står på min ønskeliste over bibliotek jeg 
bør få med meg ganske snart. Dokk1 er 
folkebiblioteket i Århus som stod ferdig 
i 2015. I august i år kåret til verdens 
beste nye folkebibliotek. Så her regner 
jeg med en kan få mye inspirasjon til 
hvordan et fremtidsrettet folkebibliotek 
bør være.

Men nye bibliotek må ikke bare bli 
flotte praktbygg som gir byggherrene 
priser for god arkitektur og interiør. 
Bygget må utformes med tanke på den 
bruken det skal ha som biblioteklokale - 
et biblioteklokale som også skal brukes 
som fremtidens bibliotek. Det er derfor 
viktig at ansatte med bibliotekfaglig 
kompetanse er med i planleggingen. 

Penger til drift
I tillegg virker det som om politikerne 

ofte glemmer noe når de bestemmer at 
det skal bygges nytt. Det holder ikke 
kun å investere i nye lokaler. En må ha 
penger til drift også. For nyrenoverte og 
nyåpna lokaler fører med seg økt besøk 
og økt utlån. Derfor må en ha nye og 
bedre økonomiske rammebetingelse slik 
at brukerne får glede av investeringene, 
og de ansatte kan utnytte mulighetene 
til fulle.
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I Storbritannia er hvert tiende bibliotek stengt og hver fjerde stilling forsvunnet siden 2010. 
I fem år har det vært statlig politikk å la grupper av frivillige eller "veldedige sosiale selskap" 
konkurrere ut offentlig drift. I midten av oktober dro vi til Lincolnshire, som er ekstra sterkt 
ramma, for å snakke med bibliotekaktivister med smertelige erfaringer.

Bibliotekrasering i Storbritannia
Når sparekniven kommer i sving:

Countiet eller grevskapet Lincolnshire 
(heretter kalt fylke) er et relativt stille 
og rolig hjørne av East Midlands. Det 
preges av småbyer og landsbyer, strødd 
utover flate jordbruksområder, myrer og 
våtmarker ut mot Nordsjøen. Lincoln er 
administrasjonssentrum og den eneste 
større byen, på størrelse med Stavanger. 

Men her starta den trolig råeste biblio-
tekraseringa i nyere tid, i alle fall i Vest-
Europa. I bakgrunnen lurer den generelle 
økonomiske nedgangen og ei regjering 
som i 2011 varsla 28 prosent kutt i lo-
kalforvaltningenes budsjetter, der bare 
helse og eldreomsorg til en viss grad er 
blitt spart. En halv million gikk i demon-
strasjonstog mot dette i London samme år.

Den region- og lokalpolitiske strukturen 
varierer sterkt, men ofte, som i Lincolns-
hire, finansieres og drives bibliotek og 
andre velferdstjenester på fylkesnivå. Og 
med et solid konservativt flertall i fylkestin-
get, er Lincolnshire blitt "foregangsfylke" 
når det gjelder bibliotekkutt.

- Men sjøl hevder de at alt er blitt 
mye bedre, sier bibliotekvennen Angela 
Montague. Hun viser oss siste nummer 
av fylkestingets informasjonsblad, der for-

holdene presenteres som idylliske: "Better 
than ever! Improved buildings, new facilities, 
more activities and better books – have you 
been to a Lincolnshire library recently?"

Over hundre fikk sparken 
- Før nedskjæringene hadde vi 47 or-

dentlige folkebibliotek. Nå er det femten 
igjen, men der er driften satt bort til et 
privat firma. Tre bibliotek er nedlagt, og 
av de resterende eksisterer 30 "på nåde" 
- bare med litt støtte fra fylket står lokale 
grupper av frivillige for den daglige drif-
ten. 100 bokbusstopp er også borte, og 
kombinert med de dårligere tjenestene 
i de mange "frivillig-biblioteka", er dette 
spesielt dramatisk for utkantene. Over 
100 bibliotekansatte har mista jobben.

Angela har sittet i ledelsen for den re-
gionale "forsvarskomiteen" siden angrepa 
starta i 2013. Hun er sjef for et lokalt PR-
byrå, og hovedoppgaven hennes i bibliote-
kaksjonen er å lage informasjonsmateriell 
og å redigere hjemmesida. 

- Vi har møtt alle tenkelige former for 
angrep og motarbeiding, forteller John 
Hough. Han er Labour-politiker og opposi-
sjonsleder i fylkestinget, der han har sittet 
siden 1993. - Da nedskjæringsplanene 
kom, holdt fylkestinget høringsmøter rundt 
omkring, men de ble lagt til vanskelig til-
gjengelige steder, og man måtte søke om 
å få delta. Og kritikk mot planene skulle 
ikke forekomme; det eneste debattemaet 
var måter å "nyordne" bibliotektilbudet på 
innafor de nye rammene, nemlig tjue mil-
lioner kroner mindre til rådighet.

Utfordringsretten
- Vi gikk da til Høyesterett i London 

og krevde en vurdering av budsjettkutta 
i forhold til biblioteklovas krav om at tje-
nestene skal være "current and efficient". 
Vi viste til forverring særlig for utsatte 
grupper og til at planene faktisk var ved-
tatt før høringene.

De viste også til at firmaet GLL (Green-
wich Leisure Ltd.) hadde levert et anbud og 

Tekst: 
Anders Ericson, frilansjournalist

BIBLIOTEK I STORBRITANNIA

I mars i år oppsummerte BBC bibliotekkrisa 
i UK de siste seks åra (vår oversetting) : 

• 343 biblioteker er stengt, av disse 132 bok-
busser, pluss fire boken-kommer-tjenester. 

• Antallet nedlegginger i England er altså høy-
ere enn regjeringas offisielle anslag på 110.

• Ytterligere 111 nedlegginger er planlagt i år.
• Antallet betalte ansatte falt fra 31977 i 2010 til 

24044 i dag, en nedgang på 7933 (25%) for  
de 182 biblioteka som oppga sammenlignbare  
data.

• Ytterligere 174 bibliotek er blitt overført til  
lokale grupper av frivillige, mens driften av  
50 bibliotek er overlatt til eksterne organi- 
sasjoner ("veldedige firmaer"). 

Fakta:
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forplikta seg til å holde tjenestene, kompe-
tansen og åpningstidene på samme nivå 
som til da. Dette er et såkalt "veldedig so-
sialt selskap" (charitable social enterprise), 
som alt i noen år har drevet bibliotek i to 
bydeler i London. Dette mente aktivistene 
ville være bedre enn å la grupper av tilfel-
dige, ukyndige frivillige overta. 

De støtta seg her på den ellers svært 
omstridte Localism Act, vedtatt i 2011, for 
å øke det private og særlig det frivillige 
arbeidet. Her er den såkalte utfordringsret-
ten sentral, som åpner for eksterne anbud 
også når den lokale myndigheten ikke 
har utlyst anbud. Eksterne kan få overta 
om man overbeviser politikerne om at 
man kan drive billigere enn kommunen. 
Flere slags lokale grupper, foreninger 
og kommunedelsutvalg (parish councils) 
kan levere anbud, men også firmaer som 
GLL, som hevder å drive veldedig og ikke-
kommersielt (i Norge ble utfordringsrett 
foreslått av H, FrP og KrF på tidlig 2000-
tall, men er hittil ikke gjennomført). 

Den første lovlighetskontrollen ble en 
seier. Dommeren ga medhold i at hørin-
gene ikke hadde foregått på riktig måte 
og at fylkestinget ikke hadde tatt hensyn 
til "utfordringa" fra firmaet. 

"Frivillig-bibliotek"
- Vi ønska jo aller helst fortsatt offentlig 

drift, sier Maurice Nauta. Han er pensjo-
nist og tidligere biblioteksjef i fylket og 
sitter også i kampanjeledelsen. - Men 
erfaringa er at frivillige bare holder ut 
et års tid før entusiasmen tar slutt, sier 
Maurice. Han bor i en liten by med rundt 
tre tusen innbyggere og er med i annet 
frivillig arbeid der. - Det er få frivillige med 
noen bibliotekkompetanse, og nye bøker 
blir det lite av.

- Men vi følte at fylkestinget hadde 
unnlatt å lytte til alle gode råd fra folk om 
å ta biblioteket mer alvorlig, så vi trakk 
dem for Høyesterett på ny. Men denne 
gangen tapte vi.

Nå er likevel privat drift med GLL gjen-
nomført i de femten gjenværende "nor-
male" biblioteka, men her under navnet 
Better.uk. I hovedbiblioteket i Lincoln profi-
lerer de seg aktivt. På alle brosjyrer, plaka-
ter og nettsider står logoen deres sammen 
med og er likestilt med fylkeskommunens 
logo. Firmaet forklarer navnebyttet med at 
GLL var så knyttet til virksomheten deres 
i London-området, i tillegg til at better.uk 
sjølsagt "klinger bedre". 

Flertallet i Lincolnshire fylkesting har 
stor prinsipiell tru på "frivillig-bibliotek". I et 

49 siders dokument oppfordrer de grup-
per av lokale frivillige til å utarbeide egne 
"business plans" og søke om å få drive 
bibliotek og andre lokale velferdstiltak, 
som samlokaliseres i såkalte "community 
hubs". Man må innfri enkelte krav for å få 
tilskudd og hjelp, blant annet til lokaler, 
men kompetansekrav er det få av. Det 
tilbys noen enkle kurs, men ikke alt er 
engang gratis for deltakerne.

Slitasjen på de frivillige fører til stadige 
kampanjer fra fylkestinget for å skaffe nye. 
Men rekrutteringa går treigt, og mange av 
de som gir seg, sier de egentlig ikke brant 
for å jobbe frivillig med et fag de ikke kan, 
men de ville jo støtte lokalsamfunnet.

Mange aksjonsmetoder
Fra et norsk ståsted kan denne typen 

frivillig oppofring virke fjern, men når vi 
ser på de sterke landsbytradisjonene her 
på øyene, er det lettere å forstå. Her er 
det tette, små forhold. 

Bibliotekvennene i Lincolshire har altså 
svelget kameler. Langtfra alle de tusenvis 
som i dag kjemper for britiske bibliotek er 
enige i alt de har gjort her.

- Vi var litt uheldige som var først ute, 
sier Angela. - Men erfaringene våre får 
andre lære av. - Vi var også misfornøyd 

Bibliotekvennene i Lincolshire var først ute med å aksjonere mot kutt, men måtte til slutt svelge noen kameler. Langtfra alle de tusenvis som i dag kjem-
per for britiske bibliotek er enige i alt de har gjort her. - Erfaringene våre får andre lære av, sier Angela Montague.(Foto: www.savelincslibraries.org.uk)

 



Bibliotekaren  9/20166   

med CILIP, den britiske bibliotekforeninga, 
men etter det vi hører, tar den nye ledel-
sen gode initiativer nå. 

De har også brakt videre erfaringer fra 
arbeids- og aksjonsmåtene sine. De samla 
underskrifter, i alt over 23 tusen, og 400 
mennesker gikk i tog gjennom Lincoln. Vi 
får se fotografier fra lobbymøter i Parla-
mentet og utenfor Downing Street. 

En annen metode har vært å innby lo-
kale bibliotekbrukere til å si hva de mener 
om biblioteket sitt og om budsjettkutta. 
Over 900 bidro med store og små tekster, 
som alle kan leses både i bokform og på 
hjemmesida.

- Men etter tre års kamp er dessverre 
det eneste vi kan gjøre å kartlegge hvor-
dan ting fungerer og ikke fungerer, sier 
Angela. - Særlig følger vi med på hvordan 
det går i de 30 "frivillig-biblioteka". 

"Meråpne" bibliotek
Andre steder på øyene går politikerne 

inn for såkalte "meråpne" bibliotek, 

men ikke bare som en utvida sørvis til 
morgenfugler og de som er ekstra ut-
holdende om kvelden. I bydelen Barnet 

i London har de nå mer ubemanna enn 
bemanna åpningstid, da staben skal re-
duseres med 47 prosent samtidig som 
åpningstidene utvides. Motstanderne 
la da ut en video som viser begrens-
ningene og problemene som oppstår. 
Som når noe uforutsett skjer, som f.eks. 
akutt sjukdom. Og uregistrerte som 
sniker seg inn sammen med de som 
har nøkkelkort. Og at ingen under 16 
får noe tilbud.

Andre igjen vil erstatte bibliotekfilialer 
med bokbestilling online og henting i 
automater på f.eks. et kjøpesenter. Her 
er Coventry en "foregangsby".

Og alt dette har britene gjort uten 
noen større kommunereform. Dan-
skene la ned 130 bibliotek etter sin 
sammenslåing fra 270 til 100 kom-
muner, og mange frykter det samme 
hos oss. Og en kombinasjon med en 
framtidig Localism Act i Norge, høres 
ikke fristende ut. 

2500 i tog mot bibliotek-kutt

Fagbevegelsen, blant annet Unison, det 
største forbundet for offentlig ansatte, deltok 
også aktivt.

Alan Wylie (se neste side) skulle holdt hoved-
talen, men på telefon like etter arrangementet, 
kunne han fortelle at han isteden overlot mikro-
fonen til flere andre viktige personer som hadde 
mye på hjertet, blant annet barnebokforfatteren 
Alan Gibbons og Sian Berry fra Green Party. 

Fra flere byer kom det busslaster med de-
monstranter, og blant annet på twitter – på 
hashtaggen #5thNovDemo – går det fram at det 
også var lokale demonstrasjoner med samme 
budskap denne lørdagen. 

Tekst: Anders Ericson, frilansjournalist
Foto:  Alice Corble

5. november samla ansatte, bru-
kere og andre venner av både 
bibliotek, museer og kunstgalle-
rier seg i London for å protestere 
mot de svært alvorlige angrepa 
mot det offentlige kulturtilbudet.

Angela Montague sitter i ledelsen for den 
regionale "forsvarskomiteen" for Lincolnshire-
bibliotekene. (Foto: Anders Ericson)

 

BIBLIOTEK I STORBRITANNIA
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Han er menig bibliotekar i bydelen Islington i London og su-
peraktivist på fritida, men ofrer en fredagskveld på oss. Vi møtes 
ved British Library ved St. Pancras. På en pub i nærheten, "der 
bibliotekfolk pleier å samles", får vi hele fortellinga om britiske 
folkebiblioteks bedrøvelige liv og historie, men også om forsvars-
kampene som pågår.

Konkurranseutsetting
Hans viktigste informasjonsmedium (han bidrar i flere) er blog-

gen Stop the Privatisation of Public Libraries. For privatisering var 
utgangspunktet. Lenge før de aktuelle nedskjæringene vakte 
det internasjonal oppsikt like etter tusenårsskiftet da enkelte 
folkebibliotek i London ble konkurranseutsatt (det var riktignok 
en episode i Sverige tjue år tidligere). I 2002 reiste undertegna 
for Bok og bibliotek til London og intervjua kritikere, samt Diana 
Edmonds, en "pionér" innen privat drift av bibliotek. Hun er nå 
sentral i det "veldedige selskapet" GLL som driver bibliotek på 
oppdrag stadig flere steder (se ovenfor fra Lincolnshire). 

Alan Wylie er oppgitt over hvordan GLL og andre slippes inn i 
varmen, slik de for eksempel utnytta tvangssituasjonen Lincolns-
hire, der bibliotekaksjonistene følte de bare hadde valget mellom 
"profesjonelle" GLL og kompetanseløse grupper av frivillige. 

Utopisk
- Jeg syns ikke "hva som helst er bedre enn ingenting", sier 

Wylie. - Det er naivt å håpe på ei utopisk regjering som endrer 
alt tilbake til full offentlig drift. Alle partiene, unntatt kanskje 
småpartiene Green Party og TUSC (Trade Unionist and Socialist 
Coalition), omfavner nå den ny-liberale agendaen. Hvert bibliotek 
som overlates til frivillige kommer ikke lenger inn under bibliotek-
lova og bidrar til å svekke offentlig sektor.

- Det som også skjer når frivillige eller private overtar, er at 
folkebiblioteket blir mer og mer bare tidtrøyte. Biblioteket vil ikke 
overleve bare med leisure.

- Og dessverre er det flere eksempler på at bibliotekmiljøet blir 
splitta, forteller han. 

- Jeg er lite imponert over for eksempel den nasjonale biblio-
teksjefforeninga, Society of Chief Librarians (SCL). De vil støtte 
"frivillig-bibliotek" så de kan "vokse og utvikle seg til bærekraftige 
tjenester".

Han mener samfunnet mer enn noen gang trenger offentlig 
finansierte tjenester, drevet av fagfolk. - Vi må kjempe med nebb 
og klør for å bevare og styrke hvert eneste offentlig bibliotek. Jeg 

mener slett ikke å diskreditere frivillige, men derimot regjeringas 
politikk.

- Og vi må argumentere imot hver gang sånne som Adam Smith 
Institute (sentral ny-liberal tenketank, vår merknad) når de uttaler 
at "alt er jo på Internett" og at løsninga er å gi alle en Kindle.

Lyspunkt
Men det fins positiv utvikling: Sammen med lokale aktivister 

klarte nylig fagforbundet Unite (tilsvarer det norske Fellesforbun-
det) å slå tilbake "frivillig-bibliotek" i Bromley. Og til den store 
demonstrasjonen i London 5. november har de fått sterk støtte fra 
Labour-leder Corbyn. Nylig slapp Wylie til med en saftig kronikk i 
The Guardians nettutgave, og mens vi venter på flyet hjem, leser vi 
at bibliotek er blitt en sak i Parlamentet, riktignok bare i Overhuset 
foreløpig, men flere representanter er opprørt over tilstandene.

Vi traff ingen andre bibliotekfolk på puben i St. Pancras denne 
kvelden, men derimot en av Alan Wylies ivrige lånere. Som fikk 
utførlig svar på et referansespørmål over en pint. 

Flere kampanjer, Facebookgrupper og hashtagger retter seg mot den britiske bibliotek-
raseringa, men da vi spurte kjente etter noen som kunne presentere oss helheten, var 
svaret fra alle det samme: Alan Wylie.

- Ikke hva som helst er bedre 
enn ingenting

Tekst: 
Anders Ericson, frilansjournalist

Alan Wylie er bibliotekar i bydelen Islington i London og aktiv på blog-
gen "Stop the privatisation of Public Libraries". (Foto: Anders Ericson)

BIBLIOTEK I STORBRITANNIA
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Har jeg krav på tilrettelegging?

LDO Likestillings- og diskrimineringsombu-
det skal fremme likestilling og bekjempe 
diskriminering uavhengig av blant annet 

kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. LDO er til for de som 
blir diskriminert, for de som trenger råd og veiledning, og for 
arbeidsgivere, tjenesteytere, tillitsvalgte og andre, som jobber 
for likestilling og mangfold og mot diskriminering.

SPØRSMÅL:
Jeg har en muskelsykdom, og dette 

har inntil nylig ikke vært et problem 
på arbeidsplassen. I det siste har jeg 
imidlertid ikke fungert like greit. Jeg har 
behov for tilrettelegging for at jeg skal 
kunne fortsette å jobbe der, for eksempel 
jobbe tidligere vakter enn det jeg gjør nå. 
Bør jeg ta dette opp med arbeidsgiver?

SVAR:
Vi anbefaler at du tar opp dette med 

arbeidsgiveren din, eventuelt kan du 
kontakte fagforeningen din hvis du 
ønsker bistand i denne saken. Arbeids-
giver har nemlig en tilretteleggingsplikt 
for arbeidstakere som har en nedsatt 
funksjonsevne. Dette følger av diskri-
minerings- og tilgjengelighetsloven 
§ 26. Brudd på plikten til individuell 
tilrettelegging regnes som diskrimine-
ring, jf. § 5.

Plikten gjelder tilrettelegging av 
arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for 
eksempel tilrettelegging av arbeidstid. 
Dette betyr at hvis du melder ifra om et 
tilretteleggingsbehov på grunn av din 
funksjonsnedsettelse, må arbeidsgive-
ren din sette seg inn i hva dette inne-
bærer. Arbeidsgiver må da, i samråd 
med deg, vurdere hva som kan gjøres 
for konkret å tilrettelegge for deg. At 
vurderingen skal gjøres i samarbeid 
mellom arbeidsgiveren din og deg, 
innebærer altså at du har en medvir-
kningsplikt. Det betyr at du må snakke 
med arbeidsgiveren din om dette og 
konkretisere tilretteleggingsbehovet 
ditt for at arbeidsgiveren din skal kunne 
ta stilling til om tilrettelegging er mulig. 
Det kan for eksempel være behov for å 
jobbe tidligere og/eller andre konkrete 
tilretteleggingstiltak.

Denne plikten gjelder imildertid kun 
så langt det ikke er uforholdsmessig 
inngripende overfor arbeidsgiver. I 
denne vurderingen har det blant annet 
betydning hva slags type arbeidsplass 
dette er, herunder størrelse, samt 
virksomhetens økonomi, graden av din 
funksjonshemming og ditt behov for til-
rettelegging. Det kreves imidlertid ikke 
etter loven at arbeidsgiver må ansette 
en ny person for at arbeidsoppgavene 
skal gå opp.  

Hvis du ikke får tilrettelegging du har 
behov for, kan du kontakte oss igjen. Vi 
vil i så fall kunne vurdere om arbeidsgi-
ver har oppfylt plikten til tilrettelegging 
eller ikke etter diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven. 

Med vennlig hilsen
Hanne Inger Bjurstrøm

Likestillings- og  
diskrimineringsombud

TILRETTELEGGING
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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 hjelpen! 

22 08 34 00 - www.bibits.no

Brukerne av 
Mikromarc
bygger sin egen 
hverdag!

Selvbetjent
utlån

Inn

Fjern-
lån Skranke

Reserverin

Utlåns-
betingelser

Sentraldrift

K

bibliotekviGodtgjøring for forhand-
ling på "feil" arbeidsplass.

Har du som BF-medlem forhandlet for Bibliotekarfor-
bundet på en annen arbeidsplass enn din egen? Da kan 
du ha krav på godtgjøring fra BF! 

Send inn protokollen til bf@bibforb.no og vi vil foreta 
utbetaling. Har du spørsmål, tar du kontakt med BFs 
sekretariat. 



Bibliotekaren  9/201610   

"Search and find? An accessibility study of dyslexia and information retrieval". Dette er tittelen 
på doktogradsavhandlingen som Gerd Berget forsvarte i september. Her tar hun oss gjennom 
forskningen sin i en artikkel på norsk, skrevet spesielt for Bibliotekarens lesere.

Tekst: 
Gerd Berget 
Førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, 
bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen 
i Oslo og Akershus

SØKESYSTEMER

Søkesystem på parti 
med dyslektikere?

Hva s  kjer når brukere med lese- og skrivevansker møter 
bibliotekenes nulltoleranse for skrivefeil?

Faglige databaser og bibliotekkataloger 
er viktige kilder for akademisk litteratur. 
Studenter benytter i stadig større grad 
søkesystemer som Google, og har tillit 
til at de finner "alt" der. Søkemotorer har 
som regel enkle søkegrensesnitt, bestå-
ende av en søkeboks og en knapp. Man 
kan søke i fulltekst, og systemene har 
ofte høy toleransegrense for stavefeil. 
Google tilbyr også hjelpemidler, som en 
autofullfør-funksjon, som foreslår søke-
strenger etter hvert som brukerne skriver 
inn søket sitt.

Søkemotorene er enkle å søke i, og stu-
denter vil ofte oppleve å finne noe relevant 
informasjon der. Likevel erstatter de på 
ingen måte bibliotekenes ressurser, som 
i langt større grad bidrar med akademiske 
tekster. Studenter må derfor også bruke 
bibliotekkataloger og artikkeldatabaser for 
å finne pensumstoff og kilder til skriftlige 
arbeider. Slike søkesystemer har ofte mer 

avanserte søkegrensesnitt. Disse basene 
tilbyr som regel ikke fulltekstsøk, men 
søker i metadata som forfatternavn, titler 
og emneord. Det stiller litt andre krav til 
brukernes søkeferdigheter.

Selv om noen databaser tilbyr synonym-
kontroll og autoritetsregistre, er det større 
krav til brukerne om å anvende søkeord 
som samsvarer med databasens språk. 
Bibliografiske databaser har også ofte et 
relativt lavt toleransenivå for skrivefeil, 
og tilbyr gjerne ikke funksjoner som au-
tofullførlister. Slike systemer krever godt 
utviklede lese- og skriveferdigheter. 

En gruppe som ofte strever med lesing 
og skriving er dyslektikere. Spørsmålet 
er da, hva skjer når dyslektikere møter 
bibliotekenes nulltoleranse for skrivefeil?

Bakgrunn
Dyslektikere strever ofte med å bruke 

biblioteket, både med å fysisk finne frem 

"Resultatene fra denne studien viser at det er behov for at  
bibliotekene vier oppmerksomhet til mange ulike bruker- 
grupper, for eksempel dyslektikere, som utgjør en stor 
andel av brukerne. Selv om Bibsys Ask er erstattet av 
Oria er det fortsatt mange utfordringer for dyslektikere  
når de skal søke etter faglitteratur. Resultatene kan også  
overføres til andre søkesystemer, som Bibliofil. Dette er  
derfor aktuelle temaer å arbeide videre med, både for  
folkebibliotek og fagbibliotek."
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i samlingen samt å søke i databasene. Et 
økende antall studenter med dysleksi be-
gynner på høyere utdanning. Studenter er 
avhengig av biblioteket og tilgang til fag-
stoff for å kunne gjennomføre utdannelsen 
sin. Utilgjengelige bibliotek kan dermed 
bli et stort hinder for å gjennomføre en 
utdanning. Det er derfor behov for mer 
tilgjengelige søkesystemer.

Det er forsket lite på hvordan dysleksi 
påvirker informasjonssøk, og det har der-
med vært usikkert hvordan man utformer 
best mulige søkesystemer for dyslektikere. 
Dette var noe av bakgrunnen for doktor-
gradsprosjektet "Dysleksi, informasjonssøk 
og mestring". Målet var å få svar på spørs-
mål som: Bruker dyslektikere lenger tid på 
å formulere søkestrenger enn personer 
uten dysleksi? Formulerer de kortere 
søkestrenger? Staver de mer feil? Er de 
mer avhengige av eksterne hjelpemidler? 
Kunnskap om slike aspekter av søkingen 

er vesentlige for å kunne si noe om hvor-
dan man best utvikler søkesystemer for 
dyslektikere.

Studien inkluderte 40 studenter, 20 
med dysleksi og 20 i en kontrollgruppe. 
Det ble gjennomført tre eksperimenter, 

der ett av dem brukte en bibliotekka-
talog. Deltakerne ble bedt om å løse ti 
søkeoppgaver i Bibsys Ask, som var det 
mest brukte søkesystemet i fagbibliotek 
i Norge da studien ble gjennomført. Selv 
om Bibsys Ask ikke lenger er i bruk, sier 

Bruker dyslektikere lenger tid på å formulere 
søkestrenger enn personer uten dysleksi? Formu-
lerer de kortere søkestrenger? Staver de mer feil? 
Er de mer avhengige av eksterne hjelpemidler? 
Kunnskap om slike aspekter av søkingen er ve-
sentlige for å kunne si noe om hvordan man best 
utvikler søkesystemer for dyslektikere.”

”

SØKESYSTEMER
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resultatene noe om generell atferd, og kan derfor overføres til 
andre systemer, som Oria og Bibliofil. Det var forventet at dysleksi 
kunne påvirke søkeatferden og søkeprestasjonene, men det var 
uklart hvordan og i hvilken grad.

Dysleksi og søk
Dysleksi er en lærevanske som finnes i minst 5 - 10 % av 

befolkningen. Det er imidlertid antatt at så mange som 15 - 20 
% kan ha en eller annen form for dysleksi. Det er uklart hva som 
er årsaken til dysleksi, men det er en enighet om at det kan 
kobles til en svikt i det fonologiske systemet. Dysleksi påvirker 
som regel aktiviteter knyttet til lesing og skriving, men de fleste 
har også redusert arbeidsminne, konsentrasjonsvansker og pro-
blemer med hurtig benevning. Sistnevnte refererer til evnen til 
å koble for eksempel objekter til et verbalt innhold, med andre 
ord å relativt raskt huske hva en ting heter. Vansker knyttet til 
dysleksi varer hele livet, også i voksen alder og etter at man har 
lært å lese og skrive.

Informasjonssøk krever en rekke kognitive ferdigheter. For ek-
sempel vil det være vesentlig med gode benevningsevner for å 
formulere effektive og gode søkestrenger. Når systemet ikke tilbyr 
hjelpefunksjoner som autofullfør, blir dette ekstra viktig. Det er 
også behov for gode staveferdigheter når man søker i systemer 
med lav toleranse for feil. Gode leseferdigheter kreves når man 
skal evaluere lange trefflister.

Et godt arbeidsminne er også en viktig forutsetning for en 
effektiv søkeprosess, blant annet fordi det er vesentlig å huske 
hva man allerede har søkt på eller kunne bruke nye termer man 
har kommet over underveis i søkingen. Mange av disse kognitive 
ferdighetene er som nevnt nedsatt hos personer med dysleksi. 
Derfor kan dysleksi ha potensielt stor negativ påvirkning på 
søkeferdigheter og søkeprestasjoner, særlig i systemer uten 
hjelpefunksjoner og med lav toleranse for skrivefeil.

Dyslektikere har fått liten oppmerksomhet i studier om søke-
atferd, og vi vet derfor lite om hvordan dysleksi påvirker søking. 
Slik kunnskap er viktig for å kunne utforme gode retningslinjer for 
denne brukergruppen, slik at bibliotekene blir mer tilgjengelige.

Metode
Deltakerne 

Studien inkluderte 40 studenter, 20 hadde dysleksi og 20 
utgjorde en kontrollgruppe. Deltakerne i kontrollgruppen var satt 
sammen slik at de samsvarte med dysleksigruppen i forhold til 
kjønn, alder, studieretning og studieår. Dysleksidiagnosen var 
dermed det eneste som skilte de to gruppene.

Deltakergruppen bestod av 60% kvinner og 40% menn i alderen 
19-40 år med en gjennomsnittsalder på 24 år. Studentene gikk på 
enten bachelor- eller masterprogrammer med et gjennomsnittlig 
studieår på 2,4 for begge gruppene, altså nesten halvveis med 
andre året på et bachelorstudium. Deltakerne kom fra en rekke 
ulike utdanninger, som sykepleie, ingeniørfag og forskjellige huma-
nistiske og samfunnsfaglige emner. Studenter fra bibliotekutdannin-
gen var ikke med, på grunn av den omfattende søkeopplæringen 
de får i sitt studieprogram. Av alle deltakerne var det 8 dyslektikere 
og 9 i kontrollgruppen som hadde fått formell opplæring i søking. 
Gruppene hadde omtrent like mye søkeerfaring.

Alle deltakerne ble screenet med en dysleksitest for å være 
sikker på at alle var plassert i riktig gruppe. Det er ikke uvanlig at 
personer kan ha dysleksi uten å selv være klar over det, så det 

var viktig å sørge for at ingen i kontrollgruppen tilhørte denne 
kategorien. Det ble også gjennomført en synstest, for å forhindre 
at nedsatt syn skulle påvirke resultatene.

Prosedyre
Deltakerne løste ti forhåndsdefinerte søkeoppgaver i Bibsys 

Ask. Instruksjoner ble gitt gjennom forhåndsinnspilte lydfiler. 
Dette ble gjort for å unngå at brukerne skulle se riktig staving av 
søkeordene, og for å motvirke ordavkodingsfeil i dysleksigrup-
pen. I tillegg fikk deltakerne se et bilde som var illustrerende 
for oppgaven samt oppgavenummeret, så de selv kunne følge 
progresjonen underveis (se Figur 1). Studentene ble bedt om å 
gjennomføre første og siste søk i Bibsys for hver oppgave, men 
fikk bruke andre ressurser underveis i søkingen ved behov.

 

Figur 1: Stimuli til oppgave 3

Søkesystemet
Det enkle søkegrensesnittet i Bibsys Ask ble brukt for alle 

oppgavene (se Figur 2).
 

Figur 2: Enkelt søk i Bibsys Ask, gjengitt med tillatelse

Bibsys Ask (nå erstattet av Oria) var en bibliografisk database 
brukt av fag- og forskningsbibliotek i Norge, i tillegg til en rekke 
andre institusjoner. Databasen hadde ingen toleranse for skrivefeil 
og tilbød ingen søkehjelp. Ved null treff ga systemet kun beskjed 
om at brukeren måtte modifisere eller korrigere termer hvis søket 
ga null treff (se Figur 3).

 

Figur 3: Tilbakemeldinger fra Bibsys Ask ved null treff, gjengitt med tillatelse

SØKESYSTEMER
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Deltakerne ble bedt om å løse ti forhåndsdefinerte søkeoppga-
ver på norsk (se Tabell 1). Ved å gi deltakerne identiske oppgaver 
ble det mulig å sammenligne de to gruppene direkte i forhold 
til for eksempel søketider og antall søketermer. Alle ble gitt 
oppgavene i samme rekkefølge med økende vanskelighetsgrad. 
Mange dyslektikere har lav selvtillit, og blir lett usikre og stresset 
i testsituasjoner. De mest utfordrende oppgavene ble derfor gitt 
til sist for at ikke deltakerne skulle miste motet underveis og gi 
opp før alle oppgavene var løst. 

Oppgave Oppgavetekst Forventede 
søkeord

1 Finn et dokument om Vigeland-
sparken?

Vigelandsparken

2 Hvilket år ble boken "Hellerist-
ninger i Hedmark og Oppland" 
publisert?

helleristninger
Hedmark
Oppland

3 Finn en bok skrevet av Sigrid 
Undset om Kristin?

Sigrid
Undset
Kristin

4 Finn et dokument om scenetek-
nikk og lyssetting?

sceneteknikk
lyssetting

5 Finn et dokument om digital 
mobbing?

digital
mobbing

6 Hvem har skrevet bøkene om 
Albert og Skybert?

Albert
Skybert

7 Finn en bok om norske vinnere 
av Nobels fredspris

norske
vinnere
Nobels
fredspris

8 Finn en bok om Knut Hamsun og 
nazismen?

Knut
Hamsun
Nazisme

9 Finn et dokument om kvinner i 
Algerie

Kvinner
Algerie

10 Finn et skuespill skrevet av Wil-
liam Shakespeare?

William
Shakespeare

Tabell 1: Søkeoppgaver og forventede søketermer

Oppgavene var basert på kjønnsnøytrale, generelle emner, og 
var ikke relatert til noen av studieprogrammene. Ett relevant do-
kument var tilstrekkelig for å besvare hvert spørsmål. Oppgavene 
inneholdt ord med karakteristikker som ofte er vanskelige for 
dyslektikere, som sammensatte ord (fredspris), doble konsonanter 
(Oppland), konsonantklynger (helleristninger), tause vokaler (Al-
gerie) og ord med store avvik i uttale og staving (Shakespeare). 
Oppgavene var antatt å være vanskeligere for dyslektikerne enn 
kontrollgruppen uten dysleksi.

Resultater   
Hovedresultatene fra studien er oppsummert i Tabell 2. Dyslek-

tikerne brukte langt mer tid på hver oppgave enn kontrollgruppen. 
De formulerte også mange flere søk for hver oppgave, både i 
bibliotekkatalogen og i andre søkekilder. Alle de eksterne søkene 
ble gjennomført i Google, med unntak av en student med dysleksi 
som også brukte en ordbok på nettet.

Tabell 2: Oppsummering av resultater fra søkene

Studentene med dysleksi stavet mye mer feil enn kontrollgrup-
pen. Dyslektikerne hadde feil i hele 44% av søkestrengene. Til 
sammenligning hadde studentene uten dysleksi feil i 26% av 
søkene. 

Brukerne med dysleksi inkluderte også færre termer i søke-
strengene enn kontrollgruppen. Det var imidlertid ikke forskjeller 
i lengde på det første eller siste søket per oppgave, så her lå 
forskjellene i de mellomliggende søkestrengene.

Deltakerne brukte litt ulike strategier når søkestrenger ikke 
ga resultater, for eksempel ved å bruke eksterne nettsider som 
hjelpemiddel eller ved å modifisere søkene ved å endre antall 
søkeord, forandre på stavingen eller erstatte ord. Den eneste stra-
tegien som ble brukt betydelig mer av dysleksigruppen var søk i 
eksterne nettsteder (primært Google), for å finne riktig stavemåte.

Hva sier resultatene om biblioteksystemenes 
tilgjengelighet?

Dyslektikere både skriver og leser som regel saktere enn 
brukere uten dysleksi, og har også ofte flere stavefeil. Det 
var derfor antatt at dyslektikerne ville bruke mer tid på hver 
oppgave enn kontrollgruppen. Denne hypotesen ble bekreftet. 
De økte søketidene kan hovedsakelig forklares med flere søk i 
Bibsys og hyppige oppslag i eksterne søkekilder. Det er derfor 
rimelig å anta at mer tilgjengelige søkegrensesnitt kan redusere 
søketidene for brukere med dysleksi.

Det var flere grunner til at dysleksigruppen formulerte flere 
søk enn kontrollgruppen. I noen tilfeller var resultatlistene for 
lange (på grunn av for upresise søk) eller de inneholdt ikke 
det materialet brukerne lette etter. I tillegg var det et høyt 
antall skrivefeil, som gjorde at mange søk resulterte i null treff. 
Disse funnene indikerer at dysleksi har en negativ effekt på 
søkeprestasjonene i systemer med lav toleranse for skrivefeil 
og mangel på hjelpefunksjoner.

Det var forventet at dyslektikerne ville formulere kortere 
søkestrenger enn kontrollgruppen. Det var antatt at lavere 
skrivehastighet og større sannsynlighet for skrivefeil ville gjøre 
at brukerne formulerte så korte søk som mulig. Dette kunne 
både redusere søketiden og antall feil. Dyslektikerne formulerte 
kortere søk enn kontrollgruppen, primært i de mellomliggende 
søkene, men ikke i første og siste søk for hver oppgave. Det 
tyder på at dyslektikere og ikke-dyslektikere søker med omtrent 
likt presisjonsnivå, som vil gi relativt like resultatlister.

Lengden på søkestrengene påvirker både dokumentmengden 
og selve innholdet i resultatlistene. Presisjon og fullstendighet 
refererer til søkesystemets evne til å gjenfinne relevante doku-
menter. Det er imidlertid et motsetningsforhold mellom disse 
målene. Korte og generelle søk resulterer i lange, upresise 
trefflister, mens lengre og mer spesifikke søk gir høyere presi-

Dysleksi- 
gruppen

Kontroll- 
gruppen

Søketid per oppgave (s) 48 29

Totalt antall søk per oppgave 2,5 1,7

Antall søk i Bibsys per oppgave 2,1 1,6

Antall søk i eksterne kilder per oppgave 0,4 0,1

Andel av søkestrengene med skrivefeil 44 % 26 %

SØKESYSTEMER
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sjon. For brukere med lesevansker kan 
det være en fordel med høy presisjon, 
slik at lengden på resultatlisten reduseres 
og det er større sannsynlighet for at de 
mest relevante dokumentene rangeres 
høyt opp.

Flere dyslektikere brukte søkefunksjo-
nen i selve nettleseren for å finne det de 
lette etter i resultatlisten istedenfor selv 
å lese gjennom all teksten. Denne atfer-
den kan være et forsøk på å redusere 
arbeidsbelastningen, og samtidig løse 
motsetningsforholdet mellom fullsten-
dighet og presisjon. Søketaktikken kan 
også indikere et behov for en annen ut-
forming av trefflistene i søkesystemene, 
for å bedre imøtekomme brukere med 
dysleksi.

Det var mange mellomliggende sø-
kestrenger som var kortere i dysleksi-
gruppen enn kontrollgruppen. Det så 
ut til at studentene brukte en elimine-
ringsmetode for å finne skrivefeilen, for 
eksempel:

Q
1-1

: "knut hamsun nasismen", 
Q

1-2
: "knut hamsun", 

Q
1-3

: "knut hamsun nazismen".

I dette eksemplet fjernet brukeren ett 
ord i Q

1-2
 for å verifisere stavingen av for-

fatternavnet før emneordet ble inkludert 
med en annen stavemåte. En lignende 
tilnærming ble brukt i flere søk, men i noen 
tilfeller inkluderte brukeren ett og ett ord 
før de til slutt ble kombinert:

Q
2-1

: "Sigrid Unseth", 
Q

2-2
: "Unset", 

Q
2-3

: "Kristin", 
Q

2-4
: "Kristin Unset".

Eksemplene over viser at mangelen på 
hjelpemidler under søkingen og en lav 
toleranse for feil kan føre til et langt høyere 
antall søk som er nødvendige for å løse en 
oppgave. Systemet kunne for eksempel ha 
gitt brukeren mer utfyllende informasjon 
ved null treff, som "null treff i databasen 
for termen Unseth" som en respons på 
Q

2-1
. I eksemplet over ville det ha fjernet 

behovet for søk Q
2-2

 og Q
2-3

 og ville ført 
til en halvering av antall søk.

Dyslektikerne hadde langt flere feil 
enn kontrollgruppen. Antallet feil økte 
i sammenheng med lengden på søke-
strengen. Dette var forventet, siden et 
høyere antall søkeord øker sannsyn-
ligheten for at det oppstår skrivefeil. 

Stavefeilene kom som regel i forbindelse 
med vanskelige eller ukjente ord, som 
helleristninger og Algerie. Problemene 
med slike ord kunne vært redusert 
dersom systemet hadde tilbudt en 
autofullførfunksjon. Flere studenter i 
begge grupper trakk frem mangelen 
på et slikt verktøy som et av de største 
problemene med bibliotekkatalogen. 
Autoritetsfiler kan løse enkelte slike 
utfordringer. I søk på Hamsun og Sha-
kespeare så det ut til at autoritetsfiler 
var til hjelp, for her fikk brukere enkelte 
ganger treff på tross av at navnet ikke 
var stavet likt som i katalogposten.

Til tross for mangelen på hjelpefunk-
sjoner, ser det ut til at toleransenivået 
for feil var det største problemet for 
dyslektikerne. Dette ble særlig tydelig 
i det høye antallet søk som ble gjort i 
Google, der deltakerne fikk relevante 
treff på tross av feilstavede søkestren-
ger. En bruker fikk for eksempel treff 
med søket "helerystninger i hedemark 
og oppland", som inneholdt tre skrive-
feil. Dette er også i tråd med flere av 
dyslektikernes uttalelser om at de ofte 
søkte i Google først, for deretter å kopi-
ere og lime søkeordene inn i bibliotek-
katalogen. Dette ble også gjort i dette 
eksperimentet, spesielt i oppgaver med 
litt krevende ord, som Shakespeare, der 
mange av studentene gikk rett til Google 
uten engang å forsøke å Bibsys Ask.

Flere studenter begrunnet bruken av 
Google med tidligere erfaringer med mis-
lykket søking i biblioteksystemet. Uten 
denne strategien ville antallet søk med 
skrivefeil sannsynligvis vært enda høy-
ere enn resultatene viser. At så mange 
studenter brukte Google som ordbok 
tyder også på at de synes det er enklere 
å bruke søkemotoren enn å gå til nett-
baserte referanseverk. Noen deltakere 
nevnte at de som regel brukte Google 
enda mer enn i dette eksperimentet, fordi 
de fulgte instruksjonene om å forsøke 
å løse oppgaven i Bibsys først. Bruken 
av Google ville dermed mest sannsynlig 
vært enda mer utbredt dersom de hadde 
søkt slik de normalt gjorde.

En høy toleranse for feil kan med 
andre ord potensielt redusere eller mot-
virke effekten av dysleksi. Det er imidler-
tid viktig å være klar over at dyslektikere 
ofte har andre typer skrivefeil enn 
brukere uten dysleksi. Det bør derfor 
implementeres programvare som også 
fanger opp disse feilene. Slik teknologi 

finnes allerede i annen programvare, 
og bør derfor være relativt enkelt å 
inkludere i bibliotekenes søkesystemer. 
Deltakerne uten dysleksi gjorde feil i 
omtrent en fjerdedel av søkene, noe som 
tyder på at en større toleranse for feil 
også ville gagne denne brukergruppen.

Totalt 19 dyslektikere og 13 i kon-
trollgruppen søkte i Google når de fikk 
null treff i Bibsys istedenfor å modifisere 
søket i katalogen. Flere av deltakerne 
løste imidlertid selv feilene da de skrev 
søket inn i Google. De kunne dermed 
løst oppgaven direkte i Bibsys isteden-
for å gå til Google. Dette kan tyde på 
at brukerne ikke vil bruke mye tid på å 
lete etter feil, men går heller direkte til 
det systemet de foretrekker å søke i.

Brukerne stolte relativt ukritisk på 
forslagene fra Google. I to søk etter 
norske vinnere av Nobels fredspris 
fikk brukerne forslaget "norske nobel 
vinnere" av Google, som ble kopiert 
og limt inn i Bibsys. I dette tilfellet ga 
det feil i Bibsys, som hadde brukt ter-
mene "norske nobelvinnere". Brukerne 
forstod ikke dette, og fortsatte å søke 
med denne søkestrengen lenge før de 
oppdaget feilen. Dette viser at i en del 
tilfeller vil ikke strategien med å kopiere 
direkte fra hjelpefunksjonen til Google 
nødvendigvis fungere i en katalog som 
ikke søker i fulltekst.

Oppgaven med Nobels fredspris viste 
seg å gi mange utfordringer, og flere av 
brukerne med dysleksi strevde med å 
formulere søkestrenger som samsvarte 
med metadataene. En dyslektiker 
formulerte hele ni søk før vedkom-
mende fikk riktig treff. Selv om flere av 
søkestrengene ikke var feilstavet, ga 
det likevel ikke relevante treff, noe som 
forvirret brukeren og resulterte i mange 
forsøk før riktig dokument var inkludert 
i trefflisten:

Q
3-1

: "nobelsfredspris", 
Q

3-2
: "alfred nobel", 

Q
3-3

: "norske fredsprisvinnere", 
Q

3-4
: "fredsprisvinnere", 

Q
3-5

: "norskeprisvinnere", 
Q

3-6
: "norske nobel vinnere",

Q
3-7

: "norske nobelvinnere", 
Q

3-8
: "norske vinnere av norbels fredspris", 

Q
3-9

: "norske vinnere nobels fredspris"

Forandring av staving var en av de mest 
brukte strategiene i begge gruppene. 
Dyslektikerne virket særlig bevisste på 
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feil relatert til doble konsonanter og sam-
mensatte ord, og endret søkene i henhold 
til det, for eksempel:

Q
4-1

: "scene teknikk", 
Q

4-2
: "sceneteknikk".

En annen student prøvde ulike stave-
måter basert på doble konsonanter samt 
nd- og dt-lyden, som også kan være 
vanskelige for dyslektikere:

Q
5-1

: "Sigrid Undsett", 
Q

5-2
: "Sigrid Unsett", 

Q
5-3

: "Sigrid Unnsett", 
Q

5-4
: "Sigrid Unnsedt" (...)

Dersom systemet hadde foreslått sø-
kestrenger i dette tilfellet, ville det sann-
synligvis ha hjulpet dyslektikerne mye. 

En annen strategi deltakerne brukte var 
å erstatte enkeltord med andre ord som 
de anså som enklere å skrive. Dette var 
særlig tydelig i oppgaven med Albert og 
Skybert (oppgave 6). På denne oppgaven 
søkte 25% av dyslektikerne med "Albert 
Åberg", til tross for at ordet Åberg ikke var 
inkludert i oppgaven. Her brukte studen-
tene kunnskaper om emnet for å unngå en 
vanskelig term. Flere kommenterte også 
etterpå at dette var et helt bevisst valg for 
å unngå å stave Skybert. Samme strategi 
ble brukt av 25% i kontrollgruppen. Dette 
tyder på at erstatning av vanskelige ord er 
en vanlig strategi, ikke bare blant brukere 
med dysleksi.

Taktikken med å bytte ut ord ble også 
brukt i mellomliggende søk. For eksempel 
strevde en av dyslektikerne med å finne 
boken "Helleristninger i Hedmark og Opp-

land", og byttet ut ordet Hedmark, da det 
viste seg å være vanskelig å stave:

Q
6-1

: "helleristinger", 
Q

6-2
: "helleristinger hedmark", 

Q
6-3

: "helleristinger hedemark",
Q

6-4
: "helleristinger i oppland"

Strategien med å erstatte ord vil ikke 
alltid fungere like godt i bibliografiske 
databaser som i fulltekstdatabaser 
på grunn av høyere krav til samsvar 
mellom søkestrengene og dokumen-
trepresentasjonene. Her kan imidlertid 
synonymkontroll og tesauri hjelpe 
brukerne, slik at de kan anvende denne 
søkestrategien. Det ser ut til å være til 
stor hjelp for alle typer brukere at de 
selv kan ha litt større kontroll med hvilke 
ord de skal søke med.
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Flere dyslektikere nevnte at de ofte 
endte opp med å spørre om hjelp fra 
en bibliotekar. En bruker hadde gitt helt 
opp å søke i bibliotekkatalogen, og ba 
alltid om hjelp. Dette er i samsvar med 
forskning som viser at dyslektikere er 
mer avhengige av hjelp på biblioteket 
enn andre, særlig studenter med dys-
leksi. Det er imidlertid en utfordring for 
biblioteket at mange dyslektikere er 
redde for å spørre bibliotekarene fordi 
de har dårlig selvtillit, og ikke vil avsløre 
at de ikke klarer å bruke katalogen eller 
navigere i hyllesystemet. Man får der-
med en situasjon der de brukerne som 
kanskje trenger bibliotekarene mest er 
de som vil bruke dem minst. For disse 
studentene blir bibliotekene dermed 
ekstra utilgjengelige.

Konklusjon
Resultatene fra denne studien indikerer 

at dyslektikere strever med å bruke søke-
systemer uten hjelpefunksjoner og med 
lav toleranse for feil. Dyslektikerne brukte 
mer tid, formulerte flere søk, formulerte 
kortere søk og skrev mer feil enn kontroll-
gruppen. De var også mer avhengige av 
eksterne kilder som Google for å klare å 
løse oppgavene. Det ser imidlertid ut til 
at dersom man implementerer funksjoner 
som reduserer kravet til korrekt stavede 
søk, kan den negative effekten av dyslek-
sien reduseres eller fjernes.

Basert på dette søkeeksperimentet 
ser det ut til at følgende funksjoner bør 
inkluderes for at bibliotekenes søkesys-
temer skal være tilgjengelige for brukere 
med dysleksi:

• Tilbakemelding om hvilken del av søke-
strengen det ikke er match for i basen 
(for eksempel "Ingen treff på termen 
Unseth")

• Foreslå termer når ord er stavet feil 

("Mente du Undset?")
• Synonymkontroll (slik får brukerne mu-

lighet til å unngå ord som er vanskelige 
å stave)

• Foreslå termer mens brukerne skriver 
(autofullfør)

• Høy toleranse for skrivefeil, inkludert et 
system for tolking av skrivefeil som typisk 
gjøres av dyslektikere

Brukere uten dysleksi skriver også mye 
feil når de søker. Tidligere forskning viser 
at det å formulere søk er den vanskeligste 
delen av søkeprosessen, og at det er van-
lig at 10 - 15 % av søkestrenger generelt 
inneholder feil. I denne studien var tallet 
enda høyere, også for ikke-dyslektikere. 
Det kan henge sammen med at oppga-
vene var formulert slik at de inneholdt 
ekstra mange ord som var potensielt 
vanskelige å stave.

Skrivefeil kan oppstå av mange ulike 
grunner, for eksempel om man skriver 
for fort, på et uvant tastatur, søker med 
ukjente ord eller dersom brukeren er trøtt 
eller ukonsentrert. De foreslåtte tiltakene 
for å bedre biblioteksystemene vil dermed 
også gagne personer uten lese- og skrive-
vansker og føre til at bibliotekene generelt 

blir mer tilgjengelige for alle.
Resultatene fra denne studien viser 

at det er behov for at bibliotekene vier 
oppmerksomhet til mange ulike bruker-
grupper, for eksempel dyslektikere, som 
utgjør en stor andel av brukerne. Selv 
om Bibsys Ask er erstattet av Oria er det 
fortsatt mange utfordringer for dyslekti-
kere når de skal søke etter faglitteratur. 
Resultatene kan også overføres til andre 
søkesystemer, som Bibliofil. Dette er der-
for aktuelle temaer å arbeide videre med, 
både for folkebibliotek og fagbibliotek. I 
en tid der nettet flommer over av informa-
sjon er det viktig at bibliotekene ikke blir 
studentenes sistevalg. Det er også viktig 
at brukerne tas på alvor, og at bibliotekene 
følger den teknologiske utviklingen i andre 
søketjenester på nettet.
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Monica Deildok har vært Bibliotekarforbundets leder i 14 år og forhandlingsleder i 2 år. 
Nå slutter hun. Er det med vemod eller lettelse? 

ENDRING

Behov for nye utfordringer

Tekst & foto:
Erling Bergan

• Monica Deildok slutter som forhandlingsleder i BF  
ved nyttårsskiftet.

• Hun var BFs forbundsleder på heltid fra 2001 til2014,  
og har vært ansatt forhandlingsleder de siste to årene.

• BF har vokst kraftig i størrelse og betydning i disse  
årene.

• Nå begynner hun ved forhandlingsseksjonen i Delta. 

Med medlemsnummer 0025 er hun 
en av de første som meldte seg inn i 
BF da det ble stiftet i 1993. Monica var 
da nyutdannet fra bibliotekarfabrikken i 
Dælenenggata, og begynte en yrkeskar-
riere på bokbussen i Hallingdal og på 
Deichmanske bibliotek i Oslo. Da vårt 
årtusen så vidt var i gang, var hun eta-
blert med mann og nyfødt barn, erfaring 
som lokal BF-tillitsvalgt og med verv som 
fylkesleder i Oslo BF. Det nærmer seg 
landsmøtet i 2001 og Monica får en 
telefon fra valgkomiteen. 

- Du har tidligere sagt at du var i 
ammetåka da spørsmålet kom om å 
bli ny forbundsleder i BF. Visste du 
hva du gikk til?

- Nei, ikke på noen måte! Men jeg vis-
ste at det var en utfordring. Og jeg har 
egentlig aldri vært noe god på å si nei 
til utfordringer. Jeg husker at jeg tenkte 
det var en veldig spennende jobb, viktig, 

meningsfylt. Jeg likte godt fagforenings-
arbeid og hadde lyst til å jobbe mer med 
det. Og så var det jo selvfølgelig en ære 
å bli spurt, og ikke minst å bli valgt! Men 
jeg husker at jeg sa i tiltredelsestalen min 
at jeg var ydmyk, veldig glad og livredd. 
Og akkurat sånn var det faktisk! Akkurat 
den miksen.

- Allerede i ditt første hovedopp-
gjør i 2002 skjedde det dramatiske 
endringer i tariffavtalen på kommu-
nal sektor, med noen stillinger på 
minstelønn og andre på individuell 
lønnsdannelse. Hvordan opplevde 
du det? 

- Det var utfordrende! Jeg gjennom-
førte mitt første hovedoppgjør, mine 
første sentrale lønnsforhandlinger i det 
hele tatt. For BF var dette vårt første ho-
vedoppgjør i YS. Og så ble forhandlings-
ordningen og lønnssystemet endret! Alle 
sentrale oppgjør er utfordrende på sitt 
vis, men det er alltid ekstra utfordrende 
når en skal gjennomføre systemend-
ringer. Jeg husker at jeg syntes det var 
kjempeskummelt, men jeg husker også 

at jeg var ganske sikker på at jeg handlet 
riktig gitt de forutsetningene som lå der. 
Allikevel var det naturligvis spennende å 
diskutere resultatet og de utfordringer 
og muligheter det ga med tillitsvalgte og 
medlemmer i etterkant av det oppgjøret. 

- Samme år kom daværende kul-
turminister Valgerd Svarstad Haug-
land med sitt forslag til endringer i 
folkebiblioteklova. Krav om bibliotek 
i alle kommuner og fagutdannet sjef 
var truet. Du fikk kjørt deg de første 
årene?

- Kampen for å beholde kravet om 
folkebibliotek i kommunene og kravet om 
fagutdannet biblioteksjef i 2002 husker 
jeg med glede. Det var tøft når det sto 
på, også fordi det ble en del medieopp-
merksomhet rundt saken, rundt BF og 
rundt meg. Men det var også fantastisk 
gøy. Fordi vi klarte det jo! Vi vant den 
kampen! Det jeg husker best er fak-
keltoget som bibliotekarstudentene ved 
HIOA arrangerte, i sprengkulda rett før 
jul. Vi var livredde for at det ikke skulle 
komme folk, og så kom det så mange at 
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Lederskifte i Bibliotekarforbundet
Rett før deadline meldte valgkomiteen i Bibliotekarforbundet at de ikke har hele kabalen 
klar, men at det er klart hvem de innstiller som forbundsleder på landsmøtet i november. 
Monica Deildok har meldt fra at hun ikke tar gjenvalg. Nåværende nestleder Margunn 
Haugland er valgkomiteens kandidat til å overta vervet som forbundsleder. 

Dermed er en 13 år lang æra i BFs historie i 
ferd med å avsluttes. Monica Deildok ble valgt 
som leder for Bibliotekarforbundet på lands-
møtet i april 2001, og er den tredje forbunds-
lederen siden BF ble stiftet i 1993. Hun har 
ledet forbundet gjennom en rekke vanskelige 
tariffoppgjør, vekst i antall medlemmer fra drøyt 
1000 til dagens 1800, bygging av organisa-
sjon og sekretariat, og hun har stått på i en 
rekke bibliotekpolitiske saker. Monica forteller 
at hun allerede tidligere i år bestemte seg for 
å be valgkomiteen finne en annen kandidat 
til toppvervet. Det ligger ikke noe annet bak 
beslutningen enn at hun synes 13 år er lenge 
nok i et slikt verv. 

Mer om Bibliotekarforbundets Deildok-æra og 
det kommende valget får vi komme tilbake til. 

Dagens nestleder Margunn Haugland er altså 
valgkomiteens forslag til ny forbundsleder i BF. 
Hun er 39 år gammel, jobber som skolebiblio-
tekar ved Skien videregående skole, har lang 
fartstid som tillitsvalgt og kursholder, og har 
vært nestleder i BF siden 2011. 

Mer om Margunn og valgkomiteens innstilling 
kommer vi også tilbake til. 

Monica Deildok tar ikke gjenvalg 

Tekst og foto: 
Erling Bergan
Redaktør i BF

Dagens nestleder i BF Margunn Haugland (til venstre) innstilles av valgkomiteen som ny 
forbundsleder etter Monica Deildok. Her er de to på vei til meglingsinnspurt under hoved-
oppgjøret i 2012. (Foto: Erling Bergan)

LEDERSKIFTE



19   Bibliotekaren  9/2016

vi fylte Karl Johan i et eneste langt flam-
mehav. Det var fantastisk! Og da husker 
jeg at jeg tenkte: Dette kommer til å gå, 
nå vinner vi. 

- Det ble streik i tariffoppgjørene 
både i 2010 og 2012, og vi hadde 
medlemmer ute begge ganger. Var 
BF moden for slike utfordringer?

- Det å planlegge for streik er noe 
man alltid gjør når oppgjørene går til 
mekling. Og selv om både forbunds-
styret, forhandlere og medlemmer vet 
at det innebærer en mulighet for at det 
faktisk blir streik, er det alltid litt over-
raskende når det skjer. Planen er jo å 
komme i havn. Ved begge de anlednin-
gene husker jeg derfor at jeg kjente på 
et lite sjokk i det det var tydelig at det 
faktisk ble streik. Men forhåpentligvis 
fremsto forbundslederen – som jeg var 
den gangen – som klar og fattet utad i 
alle fall! Vi var modne for det. Vi hadde 
gode planer og god beredskap. Og så 
hadde vi fantastiske lokale tillitsvalgte 
som ble gode streikegeneraler. Det å 
være en del av en hovedorganisasjon, 

og være ute i streik sammen med andre 
forbund, er også en klar fordel for en 
liten organisasjon som BF. 

- BFs tillitsvalgte, klubber og 
fylkeslag betyr mye for det lokale 
arbeidet i forbundet. Hvordan har 
du opplevd det?

- BFs tillitsvalgte på arbeidsplassene 
og i fylkeslagene betyr alt! Og ikke bare 
for det lokale arbeidet. Det er helt es-
sensielt for de som skal styre i BF og 
for de som skal jobbe i sekretariatet å 
ha god kontakt med de tillitsvalgte. Det 
er de som vet hva som rører seg, som 
ser utfordringene, som kan vurdere hva 
som er viktig og hva som er mindre viktig. 
Det at det er kort vei mellom tillitsvalgte, 
ansatte i BF og forbundsstyremedlem-
mene er en av BFs store fortrinn. Dette 
sikrer en rask og god kommunikasjon 
som igjen sikrer at BF treffer planken når 
det gjelder utfordringer innen både tariff 
og politikk. I det lokale arbeidet er det 
de tillitsvalgte og deres innsats som er 
helt avgjørende for om folk melder seg 
inn i BF eller ikke, eller alternativt om de 

forblir eller begynner å se seg om etter 
alternativer.

- Hvordan har du balansert forhol-
det mellom tariffarbeid og bibliotek-
politikk? 

- Jeg regner med at du spør om i tiden 
min som forbundsleder? I tiden som 
forhandlingsleder har jeg forsøkt å holde 
meg unna bibliotekpolitikk, i respekt for 
dem som holder på med det. I min tid 
som forbundsleder forsøkte jeg å vekte 
disse sånn noenlunde jevnt. Jeg mente 
at bibliotekpolitikk og lønnspolitikk 
hang sammen, på den måten at hvis 
biblioteket blir positivt omtalt, skattet og 
oppvurdert, vil også lønnskampen for de 
som arbeider der bli enklere. 

- Sekretariatet i BF har vokst med 
flere stillinger i din tid. Hvordan har 
du taklet å være både daglig leder 
av et arbeidsfellesskap og valgt 
leder av en organisasjon?

- Jeg har hatt mye dårlig samvittighet. 
For ting jeg ikke fikk gjort eller for ting 
jeg ikke fikk gjort bra nok. Men jeg synes 
stort sett at jeg har jobbet mye og har 

ENDRING

 



Bibliotekaren  9/201620   

nok ganske stor arbeidskapasitet. Jeg 
liker å jobbe. Hvis jeg skal komme med 
noen tips i forhold til hva som fungerte 
for meg i en veldig hektisk og krevende 
jobb, må det bli at jeg lærte meg gan-
ske fort at det var lurt å ha gjort unna 
tankearbeidet på forhånd. Enten det var 
et møte vi skulle ha eller et arrangement 
eller en forhandling, måtte jeg tenke 
gjennom scenarioene, og lage meg et 
mentalt kart over hva jeg ønsket å få ut 
av situasjonen, hva som var viktig eller 
mindre viktig, hvor fallgruvene lå, hvor 
mulighetsrommene oppsto. For meg var 
det den beste måten å forberede meg 
på. Og forberedelse er etter min mening 
veldig viktig. 

- Det var slettes ikke alltid at jeg 
oppnådde det jeg ville eller at resultatet 
ble slik som jeg trodde det ville bli, men 
forberedelsen i seg selv og tankepro-
sessene i forkant hjalp meg med å være 
mer fokusert og tydeligere i prosessene 
enn jeg ellers ville ha vært. For meg var 
det en viktig ting, for som leder både i en 
organisasjon og i et arbeidsfellesskap 
er det egentlig ingen som forventer at 
du har alle svarene, men folk forventer 
at du sorterer, organiserer og leder 
prosessene. 

- Og så har jeg alltid vært opptatt av 
å evaluere, ikke nødvendigvis gjennom 
rapporter eller undersøkelser, men som 
en kontinuerlig del av arbeidet. Med det 
mener jeg å hele tiden evaluere arbeidet 
med tanke på hvordan man kan gjøre 
ting annerledes og forbedre. Med en 
slik innfallsvinkel blir kritikk egentlig noe 
kjærkomment, fordi det blir noe man kan 
bruke til å lære av. Og det tror jeg er et 
godt utgangspunkt for en organisasjon 
i vekst, at man klarer å avdekke feil 
eller mangler, evner å justere og kan ta 
lærdom av kritikk. Dette var ideer jeg 
har styrt etter som leder i BF. Selvsagt 
lyktes jeg ikke alltid. 

- Det må imidlertid sies at det er lett 
å være leder i en organisasjon med så 
mange flinke folk som BF, og det er lett å 
være leder for så dyktige medarbeidere 
som i sekretariatet i BF. Så det er ingen 
grunn til å legge for stor del av æren for 
vekst og fremgang på meg. 

- BF hadde rundt 1000 medlem-
mer da du startet som forbunds-
leder. Ti år seinere var det drøyt 
1700, en imponerende økning. Hva 
er hemmeligheten?  

- Hardt arbeid. Og nå snakker jeg ikke 

bare om mitt harde arbeid, men alle de 
tillitsvalgte, de ansatte, forbundsstyre-
medlemmene. Gode prosesser og god 
kommunikasjon i organisasjonen, godt 
arbeidsmiljø og godt samarbeid i orga-
nisasjonen som helhet. Og dette mener 
jeg er viktig! Jeg hadde en kongstanke i 
alle år og det var at BF skal være seriøs, 
skikkelig, effektiv og alt det der. Men BF 
skulle være en ting til: BF skulle være 
gøy. Det skulle også være hyggelig og 
morsomt å være tillitsvalgt på ulike ni-
våer i BF, det skulle være energigivende. 
Grunnen til at jeg mente dette var viktig, 
grunnen til at jeg mener det fremdeles 
er viktig, er fordi det å være tillitsvalgt 
er ganske krevende, utfordrende til tider 
direkte skummelt og ubehagelig. Og 
selv om arbeidet gjøres i arbeidstiden 
og sånt, så vet vi at våre tillitsvalgte 
bruker mye fritid. Og hvis det da ikke er 
litt gøy, litt givende også – da orker ikke 
folk, og da har vi ikke sjanse. Derfor er 
stemninga i organisasjonen viktig. Men 
hvis jeg skal peke på en faktor, er det de 
lokale tillitsvalgte og deres innsats i det 
daglige på arbeidsplassene som betyr 
mest for rekruttering. Og det er deres 
fortjeneste at BF vokste i disse årene.

- De siste seks årene har BFs 
medlemstall ligget mellom 1700 
og 1800. Har vi nådd et metnings-
punkt?

- BF har vel ikke nådd metningspunk-
tet før alle fagutdannede bibliotekarer i 
Norge er BFere! Vi vet at vi fortsatt har 
stort rekrutteringspotensial blant annet 
i statlig sektor. Det kan virke som at 

vi sliter litt med å få til den bølgen av 
innmeldinger som vi hadde håpet skulle 
komme i denne sektoren. 

- For to år siden gikk du av som 
forbundsleder og over i stilling som 
forhandlingsleder i BF. Var det en 
vanskelig overgang?

- Forbundsleder Margunn og jeg 
hadde snakket ganske grundig om det 
på forhånd. For meg var det veldig viktig 
at forbundsleder, forbundsstyre og kol-
legene i sekretariatet så positivt på at 
jeg gikk over i en ansattrolle i BF. At det 
var til gangs for organisasjonen og ikke 
et problem, på en måte. Jeg takket ja til 
tilbudet om å bli forhandlingsleder fordi 
jeg fikk de forsikringene jeg trengte på 
det området. Allikevel var det selvsagt 
nødvendig å være veldig obs på å holde 
seg unna politisk arbeid, styring av or-
ganisasjon og sekretariat og slike ting 
som ligger i forbundslederrollen. Det 
har jeg forsøkt. Jeg er veldig opptatt av 
rolleforståelse, og forsøker alltid å være 
bevisst på hvilken rolle jeg har i ulike 
sammenhenger. Så jeg har i alle fall vært 
bevisst på problemstillingen hele tiden.

- Etter alle disse årene i BF har du 
sagt at du har behov for å gå videre 
og finne nye utfordringer. Har det 
fristet å gå til biblioteksektoren?  

- Jeg var lenge usikker på om jeg 
skulle søke meg til biblioteksektoren 
eller om jeg skulle søke nye utfordringer 
innenfor fagforeningsverdenen. Jeg har 
følt at begge disse veiene var åpne for 
meg og jeg så på begge som attraktive. 
Etter hvert merket jeg at det var fagfore-

BFs største utfordringer i årene fremover tror 
jeg vil dreie seg om utviklingen av bibliotekarer og 
bibliotekarenes arbeidsmarked knyttet opp til BFs 
medlemskapskriterier. Det er et problem for BF at 
mange av "frontløperne" for faglig utvikling i biblio-
teksektoren like gjerne er ikke-bibliotekarer som 
fagutdannede bibliotekarer. Samtidig insisterer BF 
på at kun de med riktige studiepoeng i utdannings-
graden sin kan være BF-medlemmer. For meg blir 
det er troverdighetsproblem.”

”
ENDRING
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ningsarbeidet som lokket mest. For meg 
er dette arbeidet veldig meningsfylt og 
givende, og jeg trives fryktelig godt med 
forhandlinger og tariffarbeid. Jeg har 
opparbeidet meg en god del erfaring 
og kompetanse på dette og samtidig 
brenner jeg etter å lære mer. 

- Du skal over i stilling som spesi-
alrådgiver i YS-forbundet Delta. Er 
det problematisk for deg å gå til et 
konkurrerende forbund?

- Jeg ser egentlig ikke på Delta som et 
konkurrerende forbund i forhold til BF. 
Delta er det største YS-forbundet med 
over 75.000 medlemmer, og blant disse 
finnes også bibliotekarer og bibliotekan-
satte. Allikevel har Delta for meg i første 
rekke vært en "søsterorganisasjon" i YS-
fellesskapet, og slik tror jeg også mange 
BF-medlemmer og tillitsvalgte ser på 
det. Vi har samarbeidet med Delta i en 
rekke sammenhenger både på sentralt 
og lokalt nivå i alle de årene vi har vært 
en del av YS-felleskapet. 

- Nå skal et ekstraordinært lands-
møte i BF etter alt å dømme vedta 
overgang fra YS til Unio. Er du kom-
fortabel med det?

- Jeg har tillit til at forbundsstyret leg-
ger fram en god sak for ekstraordinært 
landsmøte den 14. november, og jeg er 
sikker på at landsmøtet på bakgrunn av 
det fatter riktig beslutning. Jeg er ansatt 
i BF, og kommer til å være komfortabel 
med den beslutningen ekstraordinært 
landsmøtet tar.

- Hvor ser du de største utfordrin-
gene for BF i årene framover?

- BFs største utfordringer i årene 
fremover tror jeg vil dreie seg om 
utviklingen av bibliotekarer og bibliote-
karenes arbeidsmarked knyttet opp til 
BFs medlemskapskriterier. Det er et pro-
blem for BF at mange av "frontløperne" 
for faglig utvikling i biblioteksektoren 
like gjerne er ikke-bibliotekarer som 
fagutdannede bibliotekarer. Samtidig 
insisterer BF på at kun de med riktige 
studiepoeng i utdanningsgraden sin kan 
være BF-medlemmer. For meg blir det 
er troverdighetsproblem. Der man på 
en måte sier at kun bibliotekarer med 
denne studiepoengsporteføljen er SKIK-
KELIGE bibliotekarer, samtidig som det 
beviselig er slik at mye faglig god biblio-
tekutvikling foretas av kolleger som ikke 

har denne utdanningen. Dette bidrar 
også til å skape et krast skille mellom de 
som ER og de som IKKE ER "skikkelige" 
bibliotekarer. For allmennheten finnes 
ikke dette skillet, men internt i bransjen 
finnes det i stor grad. Dette bidrar BF sin 
politikk på området til i stor grad. I stedet 
for å utvide bibliotekarprofesjonen er vi 
nå inne i en situasjon der BF innskren-
ker bibliotekarprofesjonen. Dette er en 
utfordring jeg tror BF kommer til å bale 
en del med i årene som kommer, og den 
er – tror jeg – ganske skjebnesvanger.

- Er det med vemod eller lettelse 
du nå slutter?

- Det er selvfølgelig litt vemodig å 
slutte i BF. Jeg kommer til å savne gode 
kolleger og ikke minst mange dyktige 
tillitsvalgte som jeg har samarbeidet 
mye og godt med. Samtidig har jeg en 
stund kjent på behovet for nye utfor-
dringer. For meg er det en fantastisk 
mulighet å få arbeide i forhandlings-
seksjonen til Delta og jeg gleder meg 
veldig til det. 

ENDRING
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Norske arbeidstakere er ikke særlig bekymret for at roboter skal ta over arbeidet, i følge 
YS Arbeidslivbarometer for 2016. - Endringer i oppgavene betyr ikke automatisk bortfall av 
arbeidsplasser, kommenterer YS-leder Jorunn Berland.

Liten robotfrykt blant 
arbeidstakerne

Tekst & foto: 
Terje Bergersen

OMSTILLING

Den teknologiske utviklingen går ras-
kere og raskere. Utviklingen innen IKT 
og automatisering endrer stadig måten 
vi jobber på, produksjonen av varer og 
tjenester og ikke minst etterspørsels-
mønstrene.

Norske arbeidstakere er likevel ikke 
særlig bekymret for at de skal miste 
jobben på grunn av dette: I YS Arbeids-
livsbarometer svarer nesten 70 prosent 
nei på spørsmålet om de ser for seg at 
nåværende arbeidsoppgaver kan utfø-
res digitalt eller av en maskin. Kun fem 
prosent hevder det motsatte, at digitali-
sering og robotisering kan ta halvparten 
av oppgavene eller mer. 

- Ikke så mange manuelle oppgaver 
igjen

Dette står i motsetning til det de fleste 
forskere spår om fremtiden. Noen studier 
viser at om lag en tredel av dagens job-
ber vil kunne bli borte de neste 20 årene 
som følge av automatisering.

- At nesten syv av ti ikke tror roboter 
eller maskiner vil ta over er kanskje ikke 
så rart, stadig færre jobber i rent manu-
elle yrker. Norge er en avansert økonomi, 
og tida for de enkle manuelle oppgavene 
er i stor grad allerede forbi, sier YS-leder 
Jorunn Berland.

Naivt i følge økonomiprofessor
Førsteamanuensis Kjell Jørgensen ved 

handelshøyskolen BI, sier til Dagsavisen 
18. oktober at det er naivt å tro at digi-
taliseringen ikke truer arbeidsplassene.

- Det er veldig naivt. Alt som er rutine, 
alt som kan telles, det trenger vi snart 
ikke mennesker til, uttaler Jørgensen til 
Dagsavisen.

YS-leder Berland uttrykker derimot 
et mer nyansert syn på fremtidens ar-
beidsliv, og mener at samspillet mellom 
teknologi og humankapitalen vil være 
avgjørende.

- Jeg tror heller det er i samspillet 
mellom teknologi og humankapitalen at 
Norges fremtid ligger. Mange vil oppleve 
betydelige endringer i sine oppgaver og 
hvordan de jobber på grunn av teknologi, 
men det trenger ikke å bety at hele job-
ben blir borte, sier Berland. 

- At nesten syv av ti ikke tror roboter eller maskiner vil ta over er kanskje ikke så rart, stadig færre jobber i rent manuelle yrker. Norge er en avansert 
økonomi, og tida for de enkle manuelle oppgavene er i stor grad allerede forbi, sier YS-leder Jorunn Berland.



En moderne bibliotektjenesteplattform
 • Gjør daglige rutiner mer effektive
 • Alt du trenger tilgang til på ett sted
 • Gir en komplett oversikt over hva som skjer 
    på ditt bibliotek
 • En ekte SAAS-løsning
 • Enkelt å konfigurere for å støtte dine behov
 • Ett kontaktpunkt for kundestøtte og tjenester

Vi skaper fremtidens biblioteksystem
Les mer på www.axiell.no

En ny generasjon biblioteker
De offentlige bibliotekene står overfor stadig økende utfordringer, og må revurdere 
sitt kjernetilbud og finne måter å tilføre verdi til virksomheten og for sluttbrukeren.

Axiell ser på folkebiblioteket som en sentral institusjon i samfunnet, og vi utvikler Axiell 
Quria for å sikre, at bibliotekene kan takle overgangen og fortsette å fremme lesing, 
læring og kreativitet.

Quria_2.indd   1 02-11-2016   13:02:23



Bibliotekaren  9/201624   

h i s t o r i e  ·  k u l t u r  ·  f o l k e l i v

TLF. 918 20 304   ·   post@fotefartemareiser.no   ·   www.fotefartemareiser.no    ·   

Fottur på Gran Canaria
2.–9. FEB · FRÅ 12 950,–

 
Magiske  Sør-Afrika 
25. FEB –  9. MARS · FRÅ 26 950,-

Vietnam
2.–15. APRIL ·  FRÅ 28 750,–

Opplev våren  
i Roma og Toscana
11 .–18. APRIL ·  FRÅ 14 975,-

Litteratur- og musikktur  
til New York
MED RAGNAR HOVLAND
29. APRIL – 5. MAI ·  FRÅ 22 950,–

Moskva og St. Petersburg
MED HANS-WILHELM STEINFELD
4.–11.  MAI & 1.–8. SEP 
FRÅ 27 950,–

Eventyrlege Island 
MED SYLFEST LOMHEIM
9.–14. MAI & 23.–28. AUG 
FRÅ 15 975,–

Liverpool 
i fotefara til Beatles 
24.–28. MAI ·  FRÅ 11 950,–

Irland og Nord-Irland
23.–30. MAI ·  FRÅ 14 990,-

Normandie
MED SYLFEST LOMHEIM
27. MAI  –  3.  JUNI ·  FRÅ 15 950,–

Færøyane
MED SYLFEST LOMHEIM
10.–14. JULI ·  FRÅ 14 990,–

USA Midtvesten: 
I utvandrarane sin fotefar 
22. JULI  –  1 .  AUG · FRÅ 21 995,–

Cruise til Skottland,  
Færøyane, Orknøyane  
og Isle of Skye
MED FRANK AAREBROT
14.–20. AUG · 17 950,–

På ville vegar  
i Sør-Frankrike
MED TOVE BAKKE
2.–8. SEP ·  FRÅ 14 950,-

New York og Washington
MED EVA BRATHOLM  
& JOAR HOEL LARSEN
15.–23. SEP ·  FRÅ 25 995,–

Roma 
MED FRANK AAREBROT
21.–25 SEP · FRÅ 14 950,–

Georgia
MED HANS-WILHELM STEINFELD
SEINT I SEP ·  PRIS KJEM

Nashville, Memphis  
og New Orleans
MED OLAV STEDJE
6.–15. OKT · FRÅ 26 950,–

Guatemala 
MED PETTER SKAUEN 

21.  OKT –  1 .  NOV · FRÅ 29 950,- 

San Fransisco,  
Los Angeles og Las Vegas 
MED EVA BRATHOLM  
& JOAR HOEL LARSEN
OKT · PRIS KJEM

New Orleans 
4.–11.  NOV · FRÅ 19 950,-

Historiecruise  
i Adriaterhavet 
MED FRANK AAREBROT
PRIS OG DATO KJEM

Elvecruise i Russland
MED HANS-WILHELM STEINFELD
PRIS OG DATO KJEM

I Luthers fotefar 
MED FRANK AAREBROT
VÅR 2018 ·  FRÅ 15 990,-

2017
500 kroner rabatt til medlemmer i 
Bibliotekarforbundet på alle reisene.



25   Bibliotekaren  9/2016

Har du barn eller jobber med barn så 
vil du mest sannsynlig måtte snakke om 
et tema du syns er vanskelig. Da jeg kom 
over anmeldelsen til “Blekkspruten” kom 
jeg til å tenke på alle de gangene foreldre, 
lærere og barnehageansatte kom innom 
barneavdelingen for å få hjelp til å finne 
noe som kunne hjelpe dem med de van-
skelige samtalene. Spesielt når det var 
foreldre som kom inn så kunne det være 
vanskelig. Det er utrolig hvor mye vi har i 
våre samlinger som tar for seg ting som 
kan være vanskelig å snakke om! Bøker 
om døden, skilsmisse, sykdommer, sex, 
vold i hjemmet, hvordan det er å ha for-
eldre med mentale lidelser eller i fengsel. 
Når du tenker deg om er dette ganske 
heftige saker, hvor du som utenforstående 
får et innblikk i noen andres vanskelige 
situasjon.

Bibliotekarer har potensialet til å være 
med fra livets start til livets slutt. Fra fag-
bøker om hvordan menneskets reproduk-
sjon fungerer, til barnebøker som snakker 
om babyen i mammas mage. Fra bøker om 
hvordan man kan bearbeide sorg når man 
mister noen, til bildeboken som forsøker 
å forklare den lille om hva som skjer når 
noen dør. Trenger du tips til hva du skal si i 
talen under dåpen, kom til oss. Trenger du 
gode sitater til konfirmasjonen, bryllupet, 
60-årslaget eller begravelsen, biblioteket 

Snakke om noe vanskelig? 
Kom til biblioteket!
Jeg kom over en bokanmeldelse her om dagen, det var en anmeldelse av Gro Dahles 
“Blekkspruten”. For dere som ikke har fått med seg denne boken så er det en bildebok 
illustrert av Svein Nyhus, og den handler om incest. Det er heller ikke den eneste boken 
hun har skrevet som tar opp vanskelige temaer.

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.

har det du trenger. Og bibliotekaren vet 
hva som kan fungere. Jeg lurer noen gan-
ger på om vi tenker over hvor mye vi kan 
være med på å hjelpe andre. At vi hjelper 
til med å skaffe kunnskap, tilrettelegger 
for læring, har debatter og språkkafeer 
er noe vi er veldig klar over. Men når det 
kommer inn en far som trenger hjelp med 
å forklare sitt barn at mamma og pappa 
ikke skal leve sammen lenger, eller en ung 
jente med problemer som trenger å vite at 
det finnes andre som er i samme situasjon 
som hun selv. Som tidligere nevnt, dette er 
ganske heftige saker. Det er ikke store og 
flashy ting, ikke noe som treffer mange og 
ender opp i noe man kan tallfeste. Likevel 
er det så uhyre viktig for mange. 

10.10 var det Verdensdagen for mental 
helse, og biblioteker landet rundt hadde 
en mengde arrangementer. I Horten 
hadde vi et foredrag med en fantastisk 
tøff dame. Hun er dødssyk, har levd hele 
livet med sykdommen, og sykdommen har 
tatt lemmer fra henne. Likevel satt hun på 
scenen vår og fortalte at hun skulle reise 
til Afrika om noen uker. Ingen i den salen 
var uberørt etterpå, og slik tror jeg det 
var i flere bibliotek landet rundt. Debatter 
i biblioteket har kanskje vært det som 
har fått mest oppmerksomhet, noe jeg 
syns er litt synd. For på samme vis som 
vi kan hjelpe til med å finne de vanskelige 

bøkene, kan vi også hjelpe til med de van-
skelige arrangementene. For hvor passer 
det vel bedre å ha slike arrangementer 
enn hos oss?

Jeg har vært heldig i de årene jeg 
har jobbet som bibliotekar. Gjennom 
prosjekter, arrangementer og formidling 
har jeg møtt mange og lært mye. Og jeg 
har hjulpet mennesker som har vært i en 
vanskelig situasjon. Jeg husker hun som 
kom innom biblioteket og trengte en bok 
om skilsmisse, med rødsprengte øyne og 
skjelvende stemme, som gråtkvalt fortalte 
at hun ikke visste hvordan hun skulle for-
klare barna dette og lurte på om vi kunne 
hjelpe. Heldigvis hadde vi noe som kunne 
hjelpe henne, noe hun kom tilbake og 
fortalte senere. Vi i bibliotekene er ikke 
terapeuter, og vi skal heller ikke være det. 
Betyr ikke at vi ikke kan gi en hjelpende 
hånd med vår kunnskap likevel. 

Er det rart jeg elsker jobben min? På 
hvilken annen arbeidsplass kan man i det 
ene øyeblikket hjelpe noen med Minecraft, 
for så å vise en annen hvordan man får 
tilgang til de viktige papirene NAV sier de 
trenger, og avslutte med å hjelpe noen 
med å finne verktøyer for å leve med en 
alvorlig sykdom. At ingen dag er lik stem-
mer ganske godt i vårt yrke. 



Bibliotekaren  9/201626   

Tekst: Sjur Frimand Anda
Foto: Solveig Smith-Kielland

Finansbransjen har i mange år vært 
en likelønnsversting. Og i motsetning til 
andre bransjer blir det ikke bedre. I 2005 
tjente kvinnene i snitt 75,2 prosent av 
mennene. I fjor var tallet sunket til 74,2. 
Dette er ikke Norges største bank, DNB, 
fornøyd med. 

– Styret har satt opp tøffe mål for oss 
når det gjelder mangfold, der likestilling 
er en viktig bit. Det at de er tydelige og 
klare i sine mål og ambisjoner er veldig 
viktig, sier konsernsjef Rune Bjerke. 

Ambisjonene er det skal være minst 
40 prosent av hvert kjønn blant lederne 
fra nivå én til fire. Da målene ble satt var 
omtrent 30 prosent av lederne kvinner. 
For å lykkes med sin målsetning skal 
kjønnsfordelingen på selskapets alle 
lederutviklingsprogrammer skal være 
50/50.  

– For å nå målet om minimum 40 pro-
sent ledere av hvert kjønn må vi begynne 
arbeidet tidlig, sier Bjerke. 

Runes drømmedamer
DNB har også egne kvinnenettverk og 

mentorordninger for kvinner. I tillegg er 
det etablert en egen arena under navnet 

«Drømmedamer», som er en møteplass 
om lederrollemodeller på kvinnesiden. 

– Dette er viktig for å stimulere kvin-
ner til å ta på seg lederoppgaver og at 
de skal søke seg aktivt mot de kurs og 
utdanningstilbud vi har, sier Bjerke. 

Det selskapet har fått mest opp-
merksomhet for er en likelønnspott på 
17 millioner, som skal gå til å jevne ut 
lønnsforskjeller som kun kan forklares 
med kjønn. 

– Det vil finnes eksempler der menn 
også er i den situasjonen, men vi ser at 
kjønnsdimensjonen slår tyngre inn for 
kvinner, så største delen av denne potten 
vil gå til dem, forklarer DNB-sjefen. 

– Hvor mye får dere gjort med denne 
potten?

– I dette arbeidet tar vi små steg. Vi 
får ikke tettet gapene, verken i ledersam-
mensetning eller lønnsulikheter over ett 
eller to år, her må vi jobbe systematisk 
over tid, forteller Bjerke. 

– Du har vært sjef for DNB i ti år. 
Hvorfor har dere ikke tatt tak i dette 
tidligere?

– Det har vært en bevisst policy på 
tiltakene over tid, særlig på lederutvi-
klingssiden. Men jeg skal ikke legge 
skjul på at styret satte større press på 
administrasjonen fordi det tok for lang 
tid å utjevne forskjellene. Ambisjonene 

ble da løftet, sier Bjerke. 

Blir lagt merke til
DNB er altså tildelt YS´ likestillingspris 

for 2016. I juryens begrunnelse heter det 
blant annet: 

"DNB har satt seg ambisiøse mål for 
likelønns- og likestillingsarbeidet sitt, 
og legger opp til tung forankring og 
oppfølging i styret og konsernledelsen. 
Juryen har også registrert at DNB har 
vært en foregangsvirksomhet når det 
gjelder såkalt blind rekruttering. 

DNB er den største banken i Norge: 
Det som skjer i DNB vil derfor kunne ha 
stor betydning for likestillingsarbeidet 
i finansnæringen i Norge. Ikke minst 
bidrar deres tiltak til økt åpenhet og 
erkjennelse av likestillingsutfordringene 
i finansnæringen."

– Det er fantastisk morsomt å få denne 
prisen. Det er en anerkjennelse og in-
spirasjon for alle som er involvert i vårt 
mangfoldsarbeid. Det er særlig morsomt 
at dette legges merke til fra utsiden, sier 
Bjerke. 

Lite synlig
Et googlesøk på Rune Bjerke og 

likelønn og likestilling gir få relevante 
treff. Det kommer noen artikler om kvin-
nepotten på 17 millioner, men ellers er 
det forbausende lite som er skrevet om 
DNB-sjefen og disse temaene. 

– Er du egentlig ikke så opptatt av 
disse temaene?

– Jeg har vært opptatt av like muligheter 
for kvinner og menn i alle organisasjoner 
jeg har ledet. Helt siden jeg ble leder for 
første gang har jeg løftet frem ledergrup-
per med mangfold. Mangfold gir bedre 
team og gjør også at jeg utvikler meg som 
leder, hevder Bjerke, som understreker 
at lik lønn for likt arbeid burde være en 
selvfølge. 

– Vi har fremdeles en del lønnsfor-
skjeller som er historisk betinget. Det er 
dessverre mange eksempler der menn 
i samme type stillinger har noe høyere 

Kvinner er like opptatt av en karriereutvikling 
som menn. Men det er mange ting som må legges 
til rette for at dette skal være mulig. Det handler 
om tilrettelegging i permisjonsperioder, mentorord-
ninger samt å skape et arbeidsmiljø og en kultur 
som gjør det lettere å velge karriere enn å ikke 
gjøre det. Forskjellene har historiske røtter i nor-
mer og det tar tid å endre.”

”

LIKESTILLING

DNB er tildelt YS ś likestillingspris for 2016. Egen kvinnepott på 17 millioner kroner og 
likestilte lederutviklingsprogram er noe av bakgrunnen. For DNB-sjef Rune Bjerke handler 
likestilling både om rettferdighet og profitt. 

Lønnsom likestilling
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gjennomsnittslønn enn kvinner. Det er 
viktig for oss å gjøre noe med dette for 
dette er ikke rimelig, sier Bjerke. 

Skape en kultur for kvinnekarriere
Kvinner velger i større grad enn menn 

å ta ansvar for barn og familie. Ofte hav-
ner karrieren litt i bakgrunnen. Dette tror 
Bjerke det går å gjøre noe med. 

– Kvinner er like opptatt av en karriere-
utvikling som menn. Men det er mange 
ting som må legges til rette for at dette 
skal være mulig. Det handler om tilret-
telegging i permisjonsperioder, mentor-
ordninger samt å skape et arbeidsmiljø 
og en kultur som gjør det lettere å velge 
karriere enn å ikke gjøre det. Forskjellene 
har historiske røtter i normer og det tar 
tid å endre, sier DNB-sjefen. 

– Det pekes gjerne på at det er en 
macho-kultur i finansbransjen. Kjenner 
du deg igjen i dette?

– I deler av bransjen ser vi eksempler på 
dette, men jeg tror det er i ferd med å snu. 
Det har gjerne vært krav til mye fysisk 
tilstedeværelse utover normalarbeidstid 
og det har gått sport i å være flest mulig 

timer på kontoret, sier Bjerke. 

Leder støttefunksjoner
Hvis du ser på hvor kvinner blir ledere, 

så er det gjerne ikke i de stillingene med 
best lønnsutvikling. Det er gjerne HR eller 
administrasjon, mer typiske støttefunk-
sjoner. Mens de tunge stillingene, der 
lønns- og karrieremulighetene er bedre, 
ofte besettes av menn. 

– Dette er noe vår styreleder er opptatt 
av. Og vi oppmuntrer kvinner til å søke 
seg mot operativ lederstillinger. Dette er 
en utrolig viktig del av karriereveien. På 
dette området er vi allerede ganske gode. 
Vi har mer mangfold, med kvinnelig leder 
for blant annet shipping, fisk og energi, 
samt for hele bedriftsmarkedet. Nå kom-
mer det snart på plass en kvinnelig CFO 
(chief financial officer – økonomidirektør 
på godt norsk) også. Dette er jeg svært 
fornøyd med, sier Bjerke. 

– Hvorfor er likestilling og likelønn 
viktig for DNB?

– Bransjen er i rask endring og vi 
utfordres av nye aktører som angriper 
verdikjeden. Uten endringsevne blir vi 

frakjørt. Det som har vært av machokultur 
må bort. Hvis vi skal møte denne konkur-
ransen, kan vi ikke rekruttere fra kun 50 
prosent av arbeidsstyrken. En satsing på 
likestilling og mangfold er rett og slett 
lønnsom for oss, forteller Bjerke. 

– Hva må til for å få endret bransjen?
– Vi har fått et lovverk som sikrer mer 

likestilt styrerepresentasjon. Uten disse 
reguleringene ville det tatt lenger tid. 
Fremover blir det viktig at styrene set-
ter tøffe mål om større mangfold. Det at 
dette arbeidet er forankret i styret er helt 
nødvendig, sier Bjerke. 

Politiske forbilder
DNB-sjefen er overbevist om at vi går 

mot et mer likestilt samfunn. 
– De tydeligste resultatene har kom-

met på den politiske arena. Vi har hatt to 
kvinnelige statsministre og veldig mange 
flinke kvinner i fremskutte politiske po-
sisjoner. Det har vært slik gjennom flere 
tiår, og dette bør være et forbilde for 
næringslivet, avslutter konsernsjef Rune 
Bjerke i DNB.  

Rune Bjerke synes den politiske arena har vært flinke til å få frem flinke kvinner. – Vi har en kvinnelig statsminister, det sender et veldig kraftig 
signal, sier han. 

LIKESTILLING
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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

BF tilbyr retorikk-
kurs i desember
– Vi ønsker å styrke våre tillitsvalgte og med-
lemmer på det faglige. Samtidig vil vi legge 
til rette for sosialt samvær og nettverksbyg-
ging, sier BF-leder Margunn Haugland.

Bibliotekarforbundet arrangerer et nytt retorikk-kurs i 
høst. Det finner sted på Kringler gjestegård 8. - 9. desem-
ber. Kursholder blir den erfarne foredragsholderen Vibeke 
Holtskog, som tidligere har holdt flere retorikk-kurs for blant 
andre fagforbundene NITO og Tekna.

Vibeke Holtskog er utdannet språklærer med videre-
utdanning i retorikk, kommunikasjon og ledelse. I 2008 
startet hun “i læra” hos sin far, Tore Holtskog, og har fått 
opplæring og veiledning i et bredt spekter av emner, kurs 
og foredrag. Hun har siden 2009 drevet Holtskog i tospann 
med Tore, frem til hun tok over som daglig leder i 2012.

– Hensikten med dette kurset er å gi medlemmer våre 
en mulighet til å øve seg opp til å bli enda hvassere på 
forhandlinger og presentasjonsteknikk. Det er også et 
begrenset antall plasser på kurset, slik at hver enkelt skal 
få oppfølging underveis, sier Haugland.

Påmeldingsskjema for retorikk-kurset ligger på Bibliote-
karforbundets nettsider. 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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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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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

Skulle du gjerne deltatt på 
Nordisk barnebokkonferanse i februar? 
Bibliotekarforbundet setter hvert år av 
stipendmidler til sine medlemmer. Vil 
du til Nordisk barnebokkonferanse 2017 
(NBBK 2017) i Stavanger i februar, er 
stipendmidlene nå en god mulighet. 

Stipendmildene som Bibliotekarforbundet har satt av for 2016 
er snart brukt opp. Men ikke helt. 

- Noen av de resterende midlene for 2016 ønsker vi å tilby som 
fire stipend til medlemmer som ønsker å dra på Nordisk barne-
bokkonferanse som arrangeres på Sølvberget i Stavanger 6. – 8. 
februar 2017, sier forbundsleder Margunn Haugland. 

Stipendet vil være på 4500 kroner pr person. Dette vil dekke 
hele festivalen inkludert overnatting i 2 netter, men ikke reise-
utgifter.

- Dette er i tråd med at stipendmidlene skal bidra til faglig 
utvikling for BFs medlemmer, sier hun. 

Generell informasjon om BFs stipendmidelr finner du i annonsen 
under og på BFs nettsider.

Søknad om stipend til Nordisk barnebokkonferanse 2017 må 
sendes til BF innen 25. november. Tildeling vil skje 1. desember. 
Kort søknad sendes bf@bibforb.no. 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no. 
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-
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tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 
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Sitatet

”Heile ideen om biblioteka er nesten for 
god til å vere sann. Kvar elles i samfun-
net kan ein gå inn, vere så lenge ein vil, 
få kyndig hjelp – heilt gratis – og ingen 
pressar deg til å kjøpe noko? Og viss 
du finn noko du liker – ja, så kan du ta 
det med deg heim. Du kan få nærmast 
alt du peiker på, det speler inga rolle 
om du har god eller dårleg råd. Det er 
ein unik verdi i seg sjølv. På biblioteket 
er vi alle likeverdige!”   

Unio-leder Ragnhild Lied i inn-
legget "Biblioteka ein viktig in-
tegreringsarena, – hugs det i 
kommunebudsjetta!", i Stavanger 
Aftenblad 4. november 2016.

I oktober kom regjerings forslag til stats-
budsjett for 2017. Bibliotekfeltet har blitt vant 
til å ha lave forventninger. På sett og vis er 
det klokt. For de aller fleste bibliotekpengene 
kommer fra budsjettbehandlingen i kommu-
ner, fylkeskommuner, høgskoler, universitet 
og andre institusjoner. Fra statsbudsjettet 
kommer pengene til Nasjonalbiblioteket de 
prosjektmidlene som de fordeler, foruten en 
del spesifikke institusjoner og formål. Og 
selvfølgelig de store rammene for overføring 
av ikke-øremerkede midler til – ja nettopp – 
kommuner, fylkeskommuner, universitet og 
høgskoler. 

Krav om bibliotekmilliard var selvfølgelig 
kult. Som politisk initiativ og oppmerksom-
hetsskaper kunne det gi noen kortsiktige 
muligheter. Men den som venter i spenning 
på de årlige statsbudsjettene for å se hvor 
stor del av den krevde bibliotekmilliarden 
som kommer, ligger an til kronisk depresjon. 

For bibliotekfolk kan statsbudsjettet 
måles på et par andre måter. Den åpenbare 
økonomiske dimensjonen: Hvor mye frie 
statlige midler overføres til kommunene og 
fylkeskommunene, som dermed gir dem 
mulighet til å styrke bibliotekdriften, få i gang 
nye satsinger, bygge det lenge etterlengtede 
nye biblioteket, øke antall arrangement, osv. 
Hva får UH-sektoren, som gir styrene i de 
enkelte institusjonene mulighet til å prioritere 
bibliotek og læringssenter? 

Dette er en påminnelse om – og dette 
vet bibliotekfolk flest utmerket godt - at 
kampen om budsjettmidler til biblioteket står 
lokalt. Men det burde også trigge bibliote-
korganisasjonene til å engasjere seg mer 
i de store sekkepostene i statsbudsjettet, 
de som fordeles utover og ender opp som 
barberte, stramme, akseptable eller gode 
bibliotekbudsjett. 

Men det er også en annen måte stats-
budsjettet kan måles på: Den politiske 
dimensjonen. 

Statsbudsjett, kulturpolitikk 
og ideologi 

Regjeringen har nå sittet i tre år. De er 
tydelige på at markedet bør spille en større 
rolle på de fleste felter. Inntjening er en viktig 
målestokk. Norsk musikkeksport til utlandet 
og gaveforsterkningsordningen til museer 
er tegn i tida. Grensen mellom offentlig og 
privat flyttes. Kulturelle verdier fastsettes i 
mindre grad av et offentlig styrt fellesskap. 
Kulturelle verdier blir i større grad overlatt til 
hva markedet kan betale, enten det er hva du 
og jeg betaler i inngangspenger, eller hva en 
filantrop eller logobefengt sponsor vil sette 
pengene sine i. 

Det heter i Kulturdepartementets forslag 
til statsbudsjett for 2017: "Regjeringen vil i 
større grad vektlegge kultur som næring og 
styrke mulighetene for entreprenørskap i kul-
tursektoren." Og: "Kulturell og kreativ næring 
representerer et betydelig vekstpotensial, 
men det er behov for en målrettet satsing 
for å bidra til å realisere potensialet."

Hørte vi Kygo som soundtrack til regjerings 
kulturbudsjett? 

Nå dreier det seg om utøvende kunstnere, 
det er der de vil utvikle kultur som business 
nå. Men tegnene til ideologisk dreining på felt 
etter felt er vel ikke til å ta feil av? Hvis mar-
kedet funker på noen kulturområder, hvorfor 
ikke på alle? Og hva skjer da med bibliotek, 
en av de viktigste – men mest langsomme - 
inntjeningsmekanismene i verdenshistorien?

Kanskje på tide at bibliotekfolk deltar 
i noen ideologiske debatter rundt stats-
budsjettet? 
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