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Lederen har ordet
Velkommen til bibliotekverden! 

Du har valgt å studere et fag som 
er i spennende utvikling. Nye medier, 
nye formidlingsmåter og nye ideer og 
trender bryner seg på solide tradisjo-
ner. Men bibliotekets kjerneoppgave 
som formidler av kunnskap, kultur og 
opplevelse forandrer seg ikke, selv om 
faget er i utvikling. Samme kjerneopp-
gave har bibliotekene hatt gjennom 
mange tusen år. Fra leirtavle-samlinger 
i Mesopotamia, via klosterbibliotek og 
folkeboksamlinger til filer i Skyen. Fra 
emnekategorisering til linked metadata. 
Fra stille lesesaler til støyende mylder. 
Fra frivillig gratisarbeid til profesjonelle 
yrkesutøvere. 

Nytt og modernisert bilde
av bibliotekaren

Vi regner med at du har et bilde av 
hvem bibliotekarer er, hva vi kan og 
hva vi gjør. Som bibliotekstudent vil du 
nok gjenkjenne noe av dette i studiet 
og i praksisperiodene. Men du vil også 
oppdage mye som utfordrer bildene du 
hadde av oss bibliotekarer, som vil kreve 
at du tegner et nytt og modernisert bilde 
av bibliotekaren. Etter hvert vil du også 
selv bidra til å endre hvem biblioteka-

rene er, gjennom hva du gjør og mener. 
For Bibliotekarforbundet er nettopp 

dette viktig. Vi vil at bibliotekarer skal 
være foroverlente og nysgjerrige. BF 
gir bibliotekarene mulighet til selv å 
være proaktive overfor sitt eget fag og 
sin egen yrkespraksis. Og ikke minst: 
Medlemmene i BF har sine egne tillits-
valgte, som forhandler bibliotekarenes 
lønn. Fortellingen om vår kompetanse 
bringes dermed helt fram til forhand-
lingsbordet. Det har vist seg å være av 
stor betydning.

Ikke redde for å fronte
nødvendige meninger

Bibliotekarforbundet ble stif tet i 
1993 med 500 medlemmer. Skritt for 
skritt har vi bygd forbundet til dagens 
profesjonelle organisasjon med 1800 
medlemmer. Vi har fylkeslag over hele 
landet, tillitsvalgte på alle arbeidsplas-
ser, et sekretariat med 6 ansatte, kurs-
program, tidsskrift, nyhetsbrev, osv. 
Vi er representert der viktige ting blir 
diskutert, der viktige saker blir avgjort. 
Vi er synlig i det offentlige ordskiftet om 
bibliotek og bibliotekarer. Og vi er ikke 
redde for å fronte nødvendige meninger, 
selv når de ikke deles av alle.

Dette er altså Bibliotekarforbundet. 
Og vi ønsker at du – som fersk biblio-
tekarstudent – blir med. 

Bedre kjent med yrket
Som studentmedlem har du noen 

viktige medlemsfordeler: Du får vårt 
tidsskrift ”Bibliotekaren” gratis rett hjem 
i postkassa. Du får vårt nyhetsbrev til-
sendt jevnlig. Du kan søke stipend til å 
delta på konferanser og seminar innen 
bibliotekbransjen, en fin mulighet til å bli 
bedre kjent med yrket du er på vei inn 
i. Du kan også få rabatt på forsikringer 
i Gjensidige og på hotellovernattinger, 
medlemsfordeler som fort blir verdt 
det mangedobbelte av medlemskon-
tingenten du betaler til BF. Våre kurs 
og møter er også åpne for deg. Og du 
kan ta kontakt med BF når du trenger 
råd om jobbsøking eller lønnsfastset-
telse, på veien mot din første jobb som 
bibliotekar om noen år.

En grei deal
Alt dette for en hundrelapp pr sko-

leår. Vi håper du synes at dette er en 
grei deal. Innmelding kan du gjøre på 
BF-stand ved studiestart, eller på våre 
nettsider bibforb.no. Lurer du på noe, er 
det bare å ringe oss på 48 02 09 00. 

Vi håper du etter hvert vil finne det like 
smart å bidra i BF, som å bruke BF. For 
det er nettopp dette som er vårt store 
fortrinn: Gjennom Bibliotekarforbundet 
tar vi bibliotekarer vår skjebne i egne 
hender. 

Margunn Haugland
Forbundsleder

Vi håper du etter hvert vil finne det like 
smart å bidra i BF, som å bruke BF. For det er 
nettopp dette som er vårt store fortrinn: Gjen-
nom Bibliotekarforbundet tar vi bibliotekarer 
vår skjebne i egne hender. ”
”
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Å forstå bibliotekarers lønn
Som bibliotekarstudent er studielån og stipend viktigere enn lønnsoppgjør. 
Men før du vet ordet av det går disse tingene hånd i hånd. For det er lønna 
som skal betale ned studielånet ditt. Her hjelper BFs forhandlingsleder 
deg å forstå bibliotekarers lønn.

Tarifforhandlingene og oss:

Tekst: 
Monica Deildok
Forhandlingsleder i BF

• Hva slags lønn man kan regne med å få tilbud om  
og hvordan lønnsutviklingen blir er avhengig av  
tariffområde, men naturligvis også av stillingstype  
og stillingsinnhold.

• En lederstilling vil normalt være høyere lønnet enn en 
bibliotekarstilling, og en spesialbibliotekarstilling vil 
være høyere lønnet enn en vanlig bibliotekarstilling.

ARBEIDSLIV

”Bibliotekarer kan mange stillinger” het 
det i en kampanje fra Bibliotekarforbun-
dets danske søsterorganisasjon for noen 
år tilbake. Danske BF ville sette fokus 
på at bibliotekarer kan jobbe i mange 
ulike stillinger både i det offentlige og i 
det private næringsliv. Slik er det i aller 
høyeste grad fortsatt, og slik er det i aller 
høyeste grad også i Norge. Bibliotekarer 
kan arbeide som nettredaktører, som 
indekserere, reasearchere, informa-
sjonskonsulenter, dokumentkontrollere, 
førstekonsulenter, informasjonsrådgivere 
og mye, mye mer. 

Men fortsatt er det slik at de aller fleste 
bibliotekarer arbeider i en eller annen 
form for bibliotek, og med en stillingstit-
tel som inneholder bibliotekar i en eller 
annen variant av ordet. Hvilke stillingstitler 
som er i bruk og hvilke lønnsregulativ Ill
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ARBEIDSLIV

Bibliotektype Tariffområde

Fylkesbibliotek, folkebibliotek og skolebiblio-
tek (videregående skole og grunnskolen), 
unntatt Oslo kommune

KS (Kommunenes sentralforbund)

Universitets- og høgskolebibliotek, biblio-
tek i departementer, direktorater, i statlig 
forvaltning

Staten

Deichmanske bibliotek, kommunale institu-
sjoner i Oslo, videregående skole og grunn-
skolen i Oslo 

Oslo kommune

Bibliotek i helseforetak, NRK, Jernbaneverket Spekter

Bibliotek i private museer, private høgskoler 
og private helseinstitusjoner 

Virke

Bibliotek i private selskaper NHO

som gjelder avhenger av bibliotektype og 
tarifftilhørighet. Det er forskjell på lønns-
systemet og stillingsbetegnelsene for en 
bibliotekar som jobber på en høgskole og 
for en som jobber på en videregående 
skole. Det er også forskjell på lønns-
regulativ og stillingsbetegnelser for en 
bibliotekar som jobber på folkebiblioteket 
i Alta og for en som jobber på Deichman-
ske bibliotek. Denne artikkelen tar sikte 
på å gi en kort innføring i de vanligste 
stillingskodene og lønnsregulativene 
for bibliotekarer i Norge. Og på å vise 
hvordan lønna reguleres i de vanligste 
tariffområdene for bibliotekarer.

Tariffområder og bibliotekarer
Norsk arbeidsliv er inndelt i tariffom-

råder. Et tariffområde er virkeområde for 
en tariffavtale. En tariffavtale er en avtale 
som regulerer lønn og arbeidsforhold. 
Det er arbeidsgivernes og arbeidsta-
kernes organisasjoner som forhandler 
fram tariffavtaler, som regel for en to-
årsperiode. 

Hvilket tariffområde arbeidsplassen 
din er en del av, får betydning for hvilke 
lønnsbetingelser, stillingsbetegnelse og 
øvrige plikter og rettigheter du er under-
lagt som arbeidstaker. 

Her følger en oversikt over bibliotek-
typer og tariffområder:

Hva slags lønn kan man forvente?
Hva slags lønn man kan regne med 

å få tilbud om og hvordan lønnsutvik-
lingen blir er avhengig av tariffområde, 
men naturligvis også av stillingstype 
og stillingsinnhold. En lederstilling vil 
normalt være høyere lønnet enn en 
bibliotekarstilling, og en spesialbiblio-
tekarstilling vil være høyere lønnet enn 

en vanlig bibliotekarstilling. De ulike ta-
riffområdene har ulike lønnsregulativer, 
men felles for dem er at lønn starter 
på et nivå, og at lønna øker etter hvert 
som årene går. 

Det er vanskelig å angi en helt kon-
kret kronesum for hva en kan forvente 

å få tilbud om som ferdig bibliotekar. 
Lønnstilbudet vil gjenspeile stillingens 
innhold og søkerens kvalifikasjoner. I 
utlysningsteksten tar ofte arbeidsgiver 
høyde for dette, og derfor lyder ofte 
teksten: «Lønn etter avtale»

Bibliotekarforbundet bistår gjerne 
våre medlemmer i jobbsøkeprosessen 
gjennom konkret rådgivning vedrørende 

lønn og lønnsnivå. Ta kontakt med 
Bibliotekarforbundets sekretariat når 
dette blir aktuelt.

Hvordan får man lønnsøkning?
Ansiennitetsopprykk

Lønnsøkning kan komme automa-
tisk gjennom ansiennitetsopprykk. I 
begrepet ansiennitetsopprykk ligger 
at du når et bestemt antall år fartstid i 
stillingen. Ansiennitetsopprykk er som 
regel regulert i en tabell der det frem-
går at stillingsinnehaver etter 2 år skal 
tjene minst X kroner, etter 4 år minst 
Y kroner osv. 

Et eksempel på ansiennitetsopprykk 
finner vi fra tariffområde KS (kommu-
nesektoren), der stillingskode 7026 
BIBLIOTEKAR gir ansiennitetsopprykk 
etter 2, 4, 6, 8, 10 og 16 år. 

Sentrale tillegg
Lønnsøkning kan også komme som 

et resultat av generelle tillegg i sen-
trale forhandlinger. Sentrale forhand-
linger er forhandlingene som føres 
hvert år mellom de sentrale parter. 
Sentrale forhandlinger omtales ofte i 
avisene som lønnsoppgjøret. 

Det er fagforeningene sentralt som 
forhandler med arbeidsgiverorganisa-
sjonene sentralt. Resultatet blir ofte en 
påplussing av den enkeltes årslønn 
gjeldende for alle. Et slikt eksempel  
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Tariffområde Stillingskode Stillingsbetegnelse:

Staten 1410 Bibliotekar

1515 Spesialbibliotekar

1077 Hovedbibliotekar

Kommunene (KS) 7026 Bibliotekar

8112 Spesialbibliotekar

8451 Biblioteksjef

Oslo kommune 130 Bibliotekar

357 Spesialbibliotekar

Spekter Lokale stillingskoder 
avhengig av arbeidssted

Bibliotekar

Spesialbibliotekar

Virke Lokale stillingskoder 
avhengig av arbeidssted

Bibliotekar

Spesialbibliotekar

Hovedbibliotekar

på generelt tillegg finner vi i økning 
av lønnstabellen i statlig sektor. En 
påplussing på lønnstabellen i statlig 
sektor innebærer at alle lønnstrinnene 
blir mere verdt. For eksempel ble det i 
årets tariffoppgjør avtalt at lønnstrinn 
40 i det statlige tariffområdet skulle 
reguleres fra 370 500 kr til 374 800 
kr med virkning fra 1. mai 2016. Alle 
arbeidstakere i lønnstrinn 40 i staten 
gikk da opp 4 300 kroner i lønn. Dette 
kalles et generelt tillegg, og er et re-
sultat av sentrale lønnsforhandlinger.

Lokale tillegg
Lønnsøkning kan altså komme som 

lokale tillegg gitt i lokale forhandlinger. 
I lokale forhandlinger er det fagfo-
reningenes lokale tillitsvalgte som 
forhandler med arbeidsgivere lokalt. 
Bibliotekarforbundet har mange svært 
dyktige lokale tillitsvalgte som henter 
ut gode lønnstillegg til medlemmene 
våre ved lokale forhandlinger.

Sentrale og lokale 
forhandlinger

Lokale forhandlinger vil for noen 
stillinger være det eneste stedet man 
kan ta ut lønnsøkning. Dette gjelder 
blant annet for Spesialbibliotekar-
stillinger og Biblioteksjefstillinger i 
kommunal sektor (KS-området). For 
andre stillinger, som for eksempel alle 
stillinger i statlig sektor kan de sen-
trale forhandlingene både bestemme 
generelle tillegg og at det settes av 
penger til lokale forhandlinger. I lokale 
forhandlinger får ikke alle samme 
lønnsøkning. Ulikhetene kan skyldes 
mange faktorer, for eksempel hvilke 

resultater man har oppnådd eller at 
kvinneyrker skal få mer for å bidra til 
likelønn. 

Stillinger for bibliotekarer
Bibliotekarer kan ha stillinger som 

heter konsulent, førstekonsulent, råd-
giver, avdelingsleder eller andre gene-
relle betegnelser. Men de fleste av BFs 
medlemmer har bibliotekspesifikke 
stillingsbetegnelser. Her er de vanlig-
ste stillingskodene for bibliotekarer:

Hvor finner jeg mer om lønn?
Bibliotekarforbundets nettsider 

(bibforb.no) har mye informasjon om 
lønnsforhold. Der finner du tariffav-
talene for alle tariffområdene, med 
lønnstabeller for stillingene som har 
slike. 

En egen tjeneste på BFs nettsider 
er svarene på ofte stilte spørsmål. 
Her kan du se spesielt under temaet 
”Lokale forhandlinger”.  

Hver vår, når det sentrale tariff-
oppgjøret ruller av gårde, holder BFs 
nettsider deg fortløpende oppdatert 
med nyheter fra oppgjøret. 

I vårt tidsskrift Bibliotekaren og i 
nyhetsbrevet vil det komme stoff om 
lønnsforhold. Følg med!

Når du nærmer deg avslutning på 
studiet, tilbyr BF et jobbsøkerkurs for 
avgangsstudenter. Der kan du spørre 
om lønn også. 

BF tilbyr hvert år kurs som gir deg 
oppdatert kunnskap om lønnsforhold 
og forhandlinger. Når du er i gang i 
din første jobb, vil dette være noe du 
kan melde deg på.

Og så er du selvfølgelig alltid vel-
kommen til å ringe eller skrive til BFs 
sekretariat. Vi hjelper deg alltid, så 
langt vi kan. 

Bibliotekarforbundets leder Margunn Haugland midt i begivenhetenes sentrum da kravene i det sentrale 
tariffoppgjøret ble overlevert arbeidsgiverne i kommunal sektor i fjor. BF er representert på alle nivå 
når det blir forhandlet om regulering av bibliotekarers lønn. (Foto: Erling Bergan)

 

ARBEIDSLIV
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Økende digital bruk av 
fag- og forskningsbibliotek
Den digitale bruken av fag- og forskningsbibliotekene øker stadig. Samtidig går den tradisjonelle 
bruken ned. Dette går fram av Statistisk sentralbyrås 2015-tall, som ble offentliggjort 26. mai.

Tekst:
Erling Bergan

STATISTIKK

I 2015 ble det lastet ned om lag 26 mil-
lioner dokumenter fra fag- og forsknings-
bibliotek. Dette er en økning på 7,8 % 
sammenlignet med året før. For i 2014 ble 
det foretatt 24,2 millioner nedlastninger.

Når det gjelder utlån av fysiske medier 
går utviklingen i stikk motsatt retning. I 
2015 var utlånet på 1,6 millioner enheter, 
en nedgang på 7,3 % sammenlignet med 
de 1,8 millioner utlån fag- og forsknings-
bibliotekene hadde året før.

Utviklingen av fysiske utlån ser ut til 
å gå bare en vei. For ti år siden viste 
statistikken for fag- og forskningsbiblio-
tek et totalt utlån på drøyt 3,8 millioner 
enheter, med ca 450.000 fjernlån i tillegg. 
Nedlastinger av digitale dokument ble 
ikke registrert den gang. Men det fysiske 
utlånet er altså mer enn halvert i løpet av 
det siste tiåret. Fysisk utlån utgjør nå bare 
14 % av hva fag- og forskningsbibliotek 
formidler til sine brukere.

Digital vekst
Nedlastinger av digitale dokument sti-

ger derimot kraftig. SSB-statistikken viser 
at det i 2013 var 18,9 slike nedlastinger, 
i 2014 var det 24,2 nedlastinger og i fjor 
altså 26 millioner.

I disse tallene ligger det imidlertid en 
nedgang på ett område: Nedlastinger fra 
institusjonsarkiv viser en fallende ten-
dens. 8,1 millioner i 2013, 7,5 millioner i 
2014 og 6,7 millioner i 2015.

Men veksten i nedlasting fra fulltekstda-
tabaser oppveier altså vesentlig mer enn 
denne nedgangen. I 2013 var det 10,9 
millioner slike nedlastinger, i 2014 var 
det 16,6 millioner og i fjor 19,4 millioner.

Mindre personalressurser
I de 190 fag- og forskingsbibliotekene 

som danner grunnlag for statistikken, 

var det i fjor 1648 årsverk. Dette er en 
oppgang fra 2013-tallene, som viste 
1637 årsverk. Sammenlignet med ti år 
tidligere er det imidlertid en nedgang 
i årsverk på 6 %. Her kan nok andre 
faktorer spille inn, blant annet hvilke 
bibliotek og hvilke stillingstyper som 
regnes med fra det enkelte bibliotek i 
statistikken for hvert år.

Det er grunn til å merke seg at antall 
ansatte, altså antall hoder – ikke årsverk, 
har vært jevnt stigende de siste ti årene. 
Dette kan tyde på en økende tendens til 
deltidsstillinger.

Lønnsutgiftene stiger i fag- og fors-
kningsbibliotekene. Fra 2013 til 2014 
økte budsjettmidlene brukt til lønn og 
sosiale kostnader med 6 prosent, og fra 
2014 til 2015 med 4 prosent.

Mer formalisert undervisning
Fag- og forskingsbibliotekene gjen-

nomfører ulike kurs i bibliotekbruk og bruk 
av fulltekstdatabaser. Bibliotekene ved 
universitet, høgskoler og vitenskapelige 
høgskoler har rapportert tall på formali-

sert undervisning siden 2013. I 2015 ble 
det registrert ca 102 000 deltakere på 
slike kurs, en økning på over 13 prosent 
fra 2014.

Økning i medieutgifter
Fra 2013 til 2014 økte medieutgiftene 

i fag- og forskingsbibliotek med 11 pro-
sent, og fra 2014 til 2015 med 6 prosent. 
Bibliotekene brukte totalt 488 millioner 
kroner til kjøp av både fysisk og digitalt 
bibliotekinnhold i 2015. Dette utgjorde 
om lag 26 prosent av utgiftene til fag- og 
forskingsbibliotekene.

Digitalt skifte
Tallene forteller mange historier, men 

den viktigste er den om et stort og pågå-
ende digitalt skifte i fag- og forsknings-
bibliotek. Dette har pågått i mange år og 
det har endret personalets arbeidsmåter, 
bibliotekenes ressursbruk og brukernes 
forventninger. Men SSB-statistikken for-
teller bare de målbare størrelsene. Resten 
er gjenstand for tolkning. 
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Tekst & foto: 
Erling Bergan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærte norsk på biblioteket
Det begynte med enkle bøker der ordet 

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

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

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

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

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

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

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

og ber henne utdype sitt forhold til 
ytringsfriheten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”
”

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Du har ikke behov for å kritisere 
religion?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LÅN EN BIBLIOTEKAR

Innledning
Biblioteket på Høgskolen i Østfold har 

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

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

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

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

Metode
Vi har brukt metoden innholdsanalyse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EndNote Spørsmål vedrørende bruk av EndNote. 

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

LÅN EN BIBLIOTEKAR
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Resultater
Tabellene viser antall forekomster på 

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

Tabell 1: 
Hele biblioteket (138 skjemaer)

Kategorier Antall forekomster

Referanse-
teknikk 

44

Kilder 33

Relevans 33

Proaktiv 
strategi

30

Søkeord 29

Materialtype 26

Vitenskapelighet 25

Søketeknikk 14

Endnote 6

Dokument-
anskaffelse

4

Bekreftelse 4

Hjelpløshet 3

Oppgave-
veiledning

3

Kunnskaps-
oversikt

1

Tabell 2: 
Studiested Fredrikstad (50 skjemaer)

Kategorier Antall forekomster

Søkeord 17

Relevans 14

Vitenskapelighet 13

Materialtype 13

Referanse-
teknikk 

12

Proaktiv 
strategi

11

Kilder 9

Søketeknikk 7

Bekreftelse 3

Dokument-
anskaffelse

2

Hjelpløshet 2

Kunnskaps-
oversikt

1

Tabell 3: 
Studiested Halden (88 skjemaer)

Kategorier Antall forekomster

Referanse-
teknikk 

32

Kilder 24

Relevans 19

Proaktiv 
strategi

19

Materialtype 13

Søkeord 12

Vitenskapelighet 12

Søketeknikk 7

EndNote 6

Oppgave-
veiledning

3

Dokument-
anskaffelse

2

Hjelpløshet 1

Bekreftelse 1

Diskusjon 
Hensikten med undersøkelsen har vært 

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

Referanseteknikk
Kategorien referanseteknikk topper 

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

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

Relevans
Kategorien relevans er i praksis tett 

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

Kilder 
Kategorien kilder kom på andre plass 

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

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

Proaktiv strategi 
Vi ser at det er mange som benytter 

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

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

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

Søkeord 
Spørsmål om valg av søkeord kom 

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

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

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

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

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

Referanseteknikk og spørsmål knyttet til ulike aspekter av søking er mest etterspurt i Høgskolen i Østfolds tjeneste ”Lån en bibliotekar”. Her fra Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ved Københavns Universitet. (Foto: Christian Lauersen)
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fagartikkel fra en vitenskapelig artikkel. 
Kildekompasset.no er nyttig også når 

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

Konklusjon 
Vi har tatt for oss de mest etterspurte 

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

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

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

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

utfordringene ved å finne relevante 
søkeord?

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

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

Videre arbeid
Med tanke på at mange ønsker hjelp 

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

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

LÅN EN BIBLIOTEKAR
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Et spørsmål kan være: Hvorfor skal jeg skrive mer om noe slikt, 
spesielt med tanke på at dette er noe ganske ressurskrevende 
for bibliotek å sette i gang med? Fordi jeg håper at flere kan få 
øynene opp til hvor mye man faktisk kan gjøre med makerspaces, 
enkelt og greit. 

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

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

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

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

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

VERKSTED PÅ BIBLIOTEKET

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

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

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

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

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

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

Matthew med håndprotesen som 16-åringen Wilde for to 
år siden laget med 3D-printer på det lokale biblioteket 
i Louisburg, Kansas. Et godt eksempel på makerspace 
skriver Jan-Egil. (Foto: Kansas City Star)
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Hvis Hokksund var Ferguson 
Jeg er på Granitol bibliotekfestival sammen med 200 andre bibliotekarer. Det er en kort 
pause i programmets første dag, men alle har fått beskjed om å være tilbake i god tid, for 
NRK skal nemlig streame. ”Stjernebibliotekar til Gjøvik” er annonsert på NRK Østnytt og 
forventningene er høye.

BIBLIOTEK I TURBULENTE TIDER

Lærdommer om bibliotekbeslutninger når det koker i lokalsamfunnet 

Tekst: 
Birgithe Schumann-Olsen
Biblioteksjef
Øvre Eiker kommune

Mange har fått med seg navnet 
Scott Bonner nå. Han er biblioteksjef 
i Ferguson i Missouri, byen som ble 
scenen for store opptøyer og urolig-
heter høsten 2014. Byen har 21.000 
innbyggere, en fjerdedel lever under 
fattigdomsgrensen, og mellom 80 og 
90 % er afro-amerikanere. I biblioteket 
er Bonner eneste ansatt i full stilling, i 
tillegg kommer ti deltidsstillinger. Bon-
ner hadde bare jobbet der i noen uker 
da opptøyene begynte. Høsten 2014 
og utover vinteren holdt han biblioteket 
åpent mens alle andre stengte butik-
kene og kontorene sine, spikret igjen 
vinduene og lukket dørene. 

Mike Brown var en svart 18-åring. 
Han ble skutt og drept av en hvit politi-
mann. Brown var ubevæpnet, og vitner 
sa at de hadde sett ham holde hendene 
over hodet og si ”don’t shoot”. Andre 

vitner sa at politimannen hadde skutt i 
selvforsvar. ”Hands Up, Don’t Shoot” 
ble et slagord i protestbevegelsene som 
bredte seg over hele USA i etterkant 
av drapet.

Første etiske dilemma: 
Stenge eller holde åpent?

Den første runden med uroligheter 
varte i to uker og to dager. Brown 
ble drept lørdag kveld, den 9. august. 
Dagen etter begynte med fredelige min-
nemarkeringer, men i løpet av kvelden 
gikk de over i protester og opptøyer. 
Mandag morgen holdt de fleste butik-
kene stengt. Også biblioteket valgte å 
holde stengt denne dagen. Forvirringen 
var stor og mange var redde. Valget sto 
mellom å betjene publikum og å sikre 
personalet. 

Bonner ser ut over forsamlingen og 

• For 20 år siden: Nazikonsert og kamp mellom 
blitzere og nynazister i Hokksund. Med Svein 
Ludvig Larsen i spissen protesterte bygda med 
folkebevegelsen ”Øvre Eiker viser ansikt”.

• Oktober 2015: Hakekors malt på rådhuset i 
Øvre Eiker. - Kampen er ikke over, sier Larsen.

• Januar 2016: Biblioteksjefen i Øvre Eiker hører  
Scott Bonner om bibliotekdrift under opptøyene  
etter drapet på Michael Brown i Ferguson. 

• Vi har utfordret henne: Noe å lære?
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spør: What would you do? 
Og jeg tenker: Jeg ville holdt åpent. 

Så klart! Men samtidig kjenner jeg på 
usikkerheten, for hvem vet hvordan man 
handler når man er redd på ordentlig? 

Bonner forsto at han bare hadde ett 
valg: Å åpne biblioteket igjen.

Torsdag 14. august stengte skolene 
og åpnet ikke før tolv dager senere. 
Fredag 15. august ble navnet på poli-
tikonstabelen offentliggjort og det ble 
innført portforbud mellom midnatt og kl. 
05.00. Nasjonalgarden ble sendt til Fer-
guson for å gjenopprette ro og orden. 

Den torsdagen kom kunstlæreren 
Carrie Pace inn i biblioteket og sa at 
hun hadde noen lærere som gjerne 
ville undervise, kunne de få litt plass 
i biblioteket? Dermed satte de i gang. 
Flere gikk rundt med plakater hvor det 
sto at foreldre kunne sende barna sine 
på skole i biblioteket, og i løpet av et 
par dager kom 200 barn. Skolen kalte 
de ”School for Peace”. Media fanget 
opp hva som foregikk, og plutselig var 
lokalene fulle av journalister som ante 
en god sak.

Bonner sier: 
- The public doesn’t understand our 

mission. When the media came, people 
thought we did great stuff, but we did 
ordinary library stuff. The public think we 
are a building with books, but we are an 
institution that support our community … 
we are the mean that let individuals make 
themselves better, let communities make 
themselves better. 

Når en krise rammer, da trenger folk 
et sted å møtes. Når barna trenger skole 
og fellesskap, da stiller biblioteket opp. 
Ballen rullet videre. Flere frivillige kom 
til og ville hjelpe. Bonner bestemte seg 
for heller å angre på å ha sagt ”ja” for 
mange ganger, enn ”nei” for mange 
ganger - og svarte positivt på alle hen-
vendelser. I løpet av fredagen var 100 
lærere og frivillige på plass. Dermed 

Når en krise rammer, da trenger folk et sted 
å møtes. Når barna trenger skole og fellesskap, 
da stiller biblioteket opp. Ballen rullet videre. 
Flere frivillige kom til og ville hjelpe. Bonner be-
stemte seg for heller å angre på å ha sagt ”ja” 
for mange ganger, enn ”nei” for mange ganger - 
og svarte positivt på alle henvendelser. ”

”

Det lille stedet Ferguson ble kjent da 18 år gamle Michael Brown ble ble skutt og drept av en politibetjent 9. august 2014. Dette førte til omfattende 
protester mot politibrutalitet og rasisme, men også plyndringer. Ferguson er en forstad til St. Louis i den amerikanske delstaten Missouri, og har 
21.000 innbyggere. En fjerdedel lever under fattigdomsgrensen, og mellom 80 og 90 % er afro-amerikanere. (Foto: Jamelle Boule)
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ble det satt i gang flere aktiviteter. Det 
første var matservering tre ganger om 
dagen, fordi mange av barna får hoved-
måltidet sitt på skolen. Etter hvert kom 
det også i gang flere arrangementer 
både for barn og voksne.

Biblioteket er en nøytral arena
Noe av det mest utfordrende skjedde 

da noen kunstnere tok kontakt med 
biblioteket og ville sette opp en utstil-
ling. Bonner svarte ja, men stilte også 
krav om at kunsten måtte appellere til 
refleksjon og ikke promotere kun én 
side av saken. Da han så tittelen på 
utstillingen ble han svett: ”Hands Up, 
Don’t Shoot - Artists Respond”. 

Den politiske nøytraliteten i biblio-
teket er svært viktig. Bonner selv sier 
at han passet på ikke å uttale seg om 

politiske spørsmål fordi bibliotekets 
nøytralitet er hele grunnlaget for at alle 
skal kunne kjenne seg velkomne. Ingen 
ansatte fikk lov til å diskutere hendel-
sene i eller rundt skranken. Tittelen 
på kunstutstillingen kunne leses som 
støtte til den ene siden i konflikten, og 
for første gang måtte han argumentere 
sterkt for at han stolte på kunstnerne. 
Utstillingen ble en suksess, og også 
motstanderne opplevde at bildene 
berørte dem.

I kaos oppstår nyskapingen
Etter foredraget får Bonner spørsmål 

fra salen om hvordan det har gått med 
biblioteket hans etter at tingene har 
roet seg? Han svarer at de har fortsatt 
med mange program og aktiviteter. 
Mer ”programming” var noe han hadde 

tenkt å gjøre, men siden han var ny 
hadde han planlagt å vente et års tid. 
Da kaoset oppsto måtte han slippe alt 
han hadde i hendene og bruke all sin 
tid på å organisere alt som skjedde fra 
dag til dag. 

Dette fikk meg til å tenke på den før-
ste foredragsholderen på Granitol, Sjur 
Dagestad, og innlegget ”Hue fullt av 
gamle tanker”, om innovasjon og nyska-
ping. En historie handlet om et anbud 
som virket uoverkommelig, de manglet 
en helt nødvendig komponent. Så sier 
en av medarbeiderne: Jeg kan lage den 
dingsen på tre uker, men jeg har noen 
krav. Jeg skal ikke lese e-poster, ingen 
møter og verkstedet skal prioritere å 
teste mine ting. Han fikk ja, og klarte 
brasene. Etterpå sa han: ”Hadde vi ikke 
hatt så dårlig tid, så hadde vi ikke klart 
det”. Etter det bestemte firmaet seg for 
å redusere produksjonstiden fra ett år til 
tre uker. Det handlet om å kunne kutte 
ut noe i en periode, for å fokusere på 
det vesentlige. 

Var det dette som skjedde i Fergu-
son? Noen ting ble bare kuttet ut, som 
e-post og katalogisering. I stedet satte 
de i gang med aktiviteter. Resultatet var 
at de fikk i gang utrolig mye på kort tid, 
det ble en kick-start som fortsatte i mer 
moderate former. 

Hva kan skje i Hokksund?
Kan ”Ferguson” skje i Hokksund? 

Det virker så helt fjernt. Jeg ser for 
meg Stasjonsgata og Rådhusgata, to 
helt vanlige sentrumsgater som finnes 
i mange norske småbyer. For 20 år 
siden gikk det nynazister i disse ga-
tene. De kom også inn på biblioteket i 
uniform. Sommeren ‘95 kom oppgjøret 
på Kantumbrua, mellom blitzerne og 
nynazistene. Den slåsskampen ble et 
vendepunkt for bygda. 

Folk møtte opp og gikk i fakkeltog for 
å ta avstand fra nazistene og rasismen. 
Bevegelsen ”Øvre Eiker viser ansikt” ble 
dannet, og det ble født en bevissthet 
om at toleranse og inkludering er noe 
man må jobbe med kontinuerlig. Den 
dag i dag lever fortellingen om dette 

Hovedbudskapet hans var at alt det han 
gjorde den høsten var normalt bibliotekar-
arbeid, bare litt mer intenst. Den jobben vi 
alle gjør hver arbeidsdag er den treningen 
som skal til for å stå opp når en krise rammer 
lokalsamfunnet vårt.

”

”

 

Etter at den hvite politimannen Darren Wilson 
skjøt og drepte den svarte ungdommen Michael 
Brown, var det ukesvis med en blanding av 
fredelige demonstrasjoner og vold og plynd-
ring. De fleste butikker stengte, men det lokale 
biblioteket holdt åpent. (Foto: Jamelle Boule)

BIBLIOTEK I TURBULENTE TIDER
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videre hos befolkningen i kommunen, 
og toleransearbeidet gjenspeiles i kom-
munens visjon ”sammen skaper vi et 
livskraftig Øvre Eiker”.

”The work we do every day is good 
training for stepping up when our 
community is in crisis.”

Det utviklet seg ikke til noe ”Fergu-
son” i Hokksund. Men historien forteller 

oss at vi aldri vet hva som kan skje. 
Krisen kommer oftest uanmeldt og kan 
ramme oss alle, selv hvor utopisk det 
kan virke i rolige tider. Bonner nevnte 
selv tema som naturkatastrofer og 
flyktningestrøm. 

”Leading in Times of Crisis” var tit-
telen foredraget hadde i programmet, 
men foredraget Bonner holdt hadde 
fått tittelen ”Librarianship in Times of 

Crisis”. Hovedbudskapet hans var at alt 
det han gjorde den høsten var normalt 
bibliotekararbeid, bare litt mer intenst. 

Den jobben vi alle gjør hver arbeids-
dag er den treningen som skal til for å 
stå opp når en krise rammer lokalsam-
funnet vårt. 

Scott Bonner er biblioteksjef i Ferguson, drabantbyen som fikk verdens fokus etter at politiet skjøt og drepte Michael Brown i august 2014. 
Han valgte å holde åpent under urolighetene, han inviterte en rekke aktiviteter inn i biblioteket og opplevde at det bibliotekarer gjør hver dag 
fungerer også når det er turbulens i lokalsamfunnet. (Foto: Mashable)

BIBLIOTEK I TURBULENTE TIDER
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Nasjonalbibliotekets ebok-modell: 
To års lisens og så klikk-prising
2. mai presenterte Aslak Sira Myhre Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for utlån av e-bøker 
i norske bibliotek. – Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker, sier 
han. Men meningene om modellen vil nok være delte.

Nasjonalbiblioteket har hatt en dialog 
med Den norske Forleggerforening, 
representanter for forfatterorganisasjo-
nene og Kulturrådets administrasjon, om 
en modell for utlån av e-bøker i norske 
folkebibliotek. NB har altså ikke forhand-
let med en motpart, men utført et opp-
drag gitt dem av Kulturdepartementet.

Anbefalt modell
For i Nasjonal bibliotekstrategi som 

kom i fjor, heter det: “Departementet 
mener det vil være hensiktsmessig at 
staten tar en mer aktiv rolle for å bidra til 
å videreutvikle e-bokutlånet.” Og videre: 
“Nasjonalbiblioteket skal etter samtaler 
med Forleggerforeningen og andre rele-
vante aktører anbefale en modell for bruk 
av e-bøker i folkebibliotekene.”

De ulike innkjøperne og tilbyderne vil 
altså ikke være bundet av NBs anbefalte 
løsning. Men for bibliotek med svært 
begrensede ressurser til å forhandle fram 
gode avtaler på egen hånd, vil den nok 
sette standarden. Storbybibliotekene, 
eller de fylkesvise konsortiene, kan 
likevel velge å forsøke å forhandle fram 
andre løsning.

To års lisens 
– og så klikkmodell

NBs modell deler tilgangen til e-bøker 
i en lisensperiode og en klikkmodell. 
Lisensmodellen skal gjelde de to første 
årene etter at bøkene er kommet inn til 
biblioteket, og innebærer begrensinger 
i antall utlån og at ikke flere kan låne 
e-boken samtidig. Etter to år føres e-
bøkene over i en klikkmodell hvor de kan 
lånes ut uten begrensninger. Men det er 
viktig å merke seg: Da går bibliotekene 
over til å betale per utlån.

Tekst:
Erling Bergan

– Dette er en modell som vil gi befolk-
ningen bedre tilgang til e-bøker. Bibliote-
kene gis mulighet til å låne ut og formidle 
e-bøker med stor litterær bredde og sik-
res tilgang til litteraturarven, uavhengig 
av størrelsen på biblioteket, sier direktør 
Aslak Sira Myhre.

Ulike parters interesser
Nasjonalbiblioteket har siden høsten 

2015 hatt flere samtaler med Forleg-
gerforeningen, møter med represen-
tanter for forfatterorganisasjonene og 
med Kulturrådets administrasjon. Na-
sjonalbibliotekets strategiske råd, som 
består av representanter fra ulike typer 
bibliotek, har drøftet framlegget. Ut fra 
den kunnskapen som er innhentet, har 
Nasjonalbiblioteket bestrebet seg på å 
utvikle og anbefale en helhetlig modell 
for innkjøp og utlån av e-bøker i folkebi-
bliotekene som ivaretar de ulike partenes 

interesser.  Dette er i tråd med pålegg i 
Nasjonal bibliotekstrategi.

Ikke optimal, men…
– Vi ønsker å opprettholde en balanse 

mellom tilgang til e-bøker gjennom 
bibliotekene, rettighetshavernes mulig-
heter for inntjening og bokbransjens 
videreføring av et velfungerende marked. 
Modellen er ikke optimal sett fra verken 
folkebibliotek, forleggere eller forfat-
teres ståsted, men den gir etter vårt 
syn et godt utgangspunkt for å utvikle 
samhandlingen på dette feltet videre, sier 
Aslak Sira Myhre.

Modellen er foreslått for tre år, og skal 
evalueres av Nasjonalbiblioteket etter 
samtaler med aktørene etter ett år og 
tre år.  

Direktør Aslak Sira Myhre presenterer modellen for utlån av ebøker i bibliotekene. (Foto: Nikolaj 
Blegvad)

E-BØKER
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Nasjonalbiblioteket foreslår en 
modell som deler tilgangen til 

e-bøker i to kategorier. En lisensperi-
ode og en klikkmodell. I lisensperioden 
får bibliotekene tilgang til bøker på to 
måter, via kulturfond og via egne kjøp 
av bøker. Denne perioden varer i to år. 
Etter dette føres alle titler som er kjøpt 
inn til bibliotek over i en klikkmodell, 
sammen med eventuelle e-bok utgaver 
av bøker bibliotekene har kjøpt inn på 
papir men ikke i e-bok. Klikkmodellen 
innebærer at bibliotekene må betale 
pr utlån. Dette er et nytt prinsipp, og 
det kan utelukkende gjennomføres 
dersom prisingen av klikkene/utlånene 
oppfattes som rimelige. Modellen inne-
holder derfor også en ikke bindende 
anbefaling knytta til prismodell. De 
øvrige prinsippene for anbefalingen er 
sammenfattet under:

Lisensperiode på 2 år
I de to første årene bør tilgang kunne 

kjøpes gjennom en e-lisensmodell som 
har et begrenset antall utlån. Utlån som 
ikke er benyttet ved lisensperiodens 
utløp kan brukes senere. I lisensperio-
den foreslås det at e-bøker i utgangs-
punktet prises som en papirbok. En 
lisens gir rett til ti utlån. Det legges 
ingen begrensinger på hvem som 
kan kjøpe en lisens, enkeltbibliotek, 
fylke eller konsortier, og heller ingen 
begrensinger på fjernlån eller lignende 
i lisensperioden.    

Nasjonalbiblioteket foreslår at også 
kulturrådet endrer sine prinsipper for 
lisenser innkjøpt via kulturfond. Nasjo-
nalbiblioteket foreslår at disse håndte-
res som lisenser i en «lisensperiode» på 
to år, men uten begrensningen i antall 
utlån som ligger i kjøpsmodellen.  

Lisenser kan bare lånes ut til en 
låner av gangen. Et lån regnes utfra 
de samme prinsippene som ligger til 
grunn for avtalene mellom forleggere 
og forfattere knytta til strømming, og 
for sitering i nettbokhandler. Det vil si 

at et lån telles fra 20 prosent av sidene 
i boka er åpnet.  

Klikkmodell
En klikkmodell innebærer at et 

det betales for hvert utlån (klikk). I 
utgangspunktet bør det etter Nasjo-
nalbibliotekets oppfatning ikke legges 
begrensninger utover dette på klikk-
modellen.

Alle titler som er kjøpt i lisensmodel-
len bør være tilgjengelig for kjøperne i 
en klikkmodell etter to år. 

Alle titler som er kjøpt inn via 
innkjøpsordningen fra opprettelsen 
i 1965, og som har vært utgitt som 
e-bok i mer enn ett år, bør gjøres 
tilgjengelige i klikkmodellen. 

Alle titler som er kjøpt inn som 
papir- eller e-bok av det enkelte bi-
bliotek, eller e-lisenser kjøpt inn av 
et konsortium de tilhører, bør gjøres 
tilgjengelige for det relevante bibliotek 
i klikkmodellen etter at lisensperioden 
for e-boka er utløpt.  

Ved førstegangspublisering av en 
e-bok som tidligere er gitt ut som 
papirbok, bør tittelen legges i lisens-
modellen og så gjøres tilgjengelig i 
klikkmodellen etter maksimum ett år. 
Tidligere utgitte titler kan også overfø-
res til lisensmodell hvis tittelen aktua-
liseres, deretter bør den føres tilbake 
til klikkmodellen etter maksimum et år. 

Pris pr. klikk bør avspeile at mar-
kedsprisen for e-bøker etter to år er 
lavere enn for nye titler. En anbefaling 
kan være at klikkprisen ikke skal over-
stige 10% av veiledende utsalgspris 

for e-boka. 
Andre titler kan legges inn i klikkmo-

dellen om forlaget vil.
Bibliotekene skal kunne velge hvilke 

av de tilgjengelige bøkene i klikkmodel-
len de gir sine lånere tilgang til. 

Titler som er kjøpt inn som e-bok 
via kulturfond bør forbli tilgjengelige 
i bibliotek i hele bokas levetid, altså 
utover de fem årene som nå er avtalt. 
Dette foreslås løst ved at e-lisensene 
i innkjøpsordningen til Kulturrådet er 
tilgjengelig for biblioteket i to år og 
deretter flyttes over i klikkmodellen. 
Siden disse titlene har vært kjøpt inn 
via innkjøpsordningen bør pris pr. klikk 
være lavere enn for øvrig backlist. En 
anbefaling kan være at pris pr. klikk 
for disse titlene prises til halv pris av 
det som ville vært normalt, altså 5% 
av veiledende utsalgspris.  

Denne modellen forutsetter at det 
utvikles gode tekniske plattformer for 
sikkerhet, lån og kontroll. En slik løs-
ning må avklares mellom forleggerne 
og relevante aktører på bibliotekområ-
det.  Nasjonalbiblioteket vil ta initiativ til 
møte mellom de ulike partene.

Modellen er foreslått for tre år, og 
skal evalueres av Nasjonalbiblioteket 
etter samtaler med aktørene etter ett 
år og etter tre. Om modellen viser 
seg å ikke virke, eller en eller flere av 
aktørene ikke retter seg etter den, er 
Nasjonalbiblioteket av den oppfatning 
at Kulturrådet skal kunne gå tilbake til 
sin tidligere modell for alle e-lisenser 
distribuert via kulturfond. 

Forslag til modell for innkjøp og utlån 
av e-bøker i folkebibliotek

”

”

E-BØKER
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Uoversiktlig og kostbar 
e-bokmodell
Den foreslåtte e-bokmodellen vil gjøre e-bøkene mye dyrere for bibliotekene. 
Det er en farlig løsning når vi vet at mange kommuner kutter i mediebudsjettene, 
hevder BF.

Tekst:
Embret Rognerød

I mai presenterte Nasjonalbiblioteket 
et etterlengtet forslag til en ny modell for 
utlån av e-bøker. Biblioteksektoren har 
ventet lenge på en avklaring, og det er 
derfor gledelig at NB nå har tatt ansvaret 
for å få på plass en modell som alle par-
tene rundt forhandlingsbordet kan bygge 
videre på.

Dessverre tegner den nye modellen 
også til å bli en dyr affære for bibliotekene. 
Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for 
e-bøker, som består av bibliotekarer som 
alle har ansvar for innkjøp av e-bøker til 
daglig, har regnet på kostnadene. Deres 
klare konklusjon er at prisene vil øke. 
Særlig de nye e-bøkene vil bli betydelig 
dyrere for bibliotekene enn i dag.

Mer uoversiktlige utgifter
Som arbeidsgruppen vår har pekt på, 

fører strukturen i den anbefalte hybrid-
modellen til at innkjøpet av e-bøker blir 
mer uoversiktlig, og at bibliotekarene nå 
må bruke mer ressurser på å håndtere og 
administrere lisenser.

At de viktige kulturfondbøkene fra 
Kulturrådet nå kun skal vare i to år, mens 
bibliotekene tidligere har hatt tilgang i 
fem år, er heller ingen god løsning for 
biblioteksektoren.

Bibliotekarforbundet er særlig bekymret 
fordi dyrere e-bøker kommer på toppen 
av en allerede anstrengt bibliotekøkonomi. 
Den forrige kulturutredningen slo et-

tertrykkelig fast at folkebibliotekene over 
flere år har vært taperne i kommunenes 
kultursatsing, og at det særlig er drifts-
budsjettene som har fått unngjelde.

Trange mediebudsjetter 
Mens prisene har økt, står folkebiblio-

tekenes samlede budsjett til innkjøp av 
bøker, aviser og tidsskrifter på stedet hvil. 
Samtidig vet vi at det er en sammenheng 
mellom størrelsen på mediebudsjettene 
og hvor mye folk bruker biblioteket sitt.

I dag kan bibliotekarer formidle e-
bøker på samme måte som papirbøker, 
uten tanke for hva et utlån koster. Med 
NBs forslag vil kostnadene bli en faktor 
bibliotekarene må ha i bakhodet i formid-
lingsarbeidet.

Bibliotekarforbundet mener det er nød-
vendig å få på plass en modell der man tar 
større hensyn til bibliotekenes økonomiske 
begrensninger. Dersom de ansatte i fol-
kebibliotekene skal kunne utvikle et godt 
e-boktilbud over hele landet, må vi finne 
løsninger som bibliotekene har råd til, og 
som ikke krever mer administrasjon i en 
allerede presset sektor. 

Bibliotekarforbundet mener det er nødven-
dig å få på plass en modell der man tar større 
hensyn til bibliotekenes økonomiske begrensnin-
ger. Dersom de ansatte i folkebibliotekene skal 
kunne utvikle et godt e-boktilbud over hele lan-
det, må vi finne løsninger som bibliotekene har 
råd til, og som ikke krever mer administrasjon i 
en allerede presset sektor. ”

”
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Biblo Tøyen åpnet
31. mars åpnet dørene til den nye bibliotekavdelinga på Tøyen. Det spektakulære interiøret 
er forbeholdt de mellom 10 og 15 år.

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Ingen i bibliotekmiljøet kan ha unngått 
å få med seg at det skulle komme en ny 
bibliotekavdeling på Tøyen. Da de kreative 
på Deichman koblet seg opp mot det 
politiske behovet for satsing i en del av 
hovedstaden som sliter, var det noe på 
gang. For med et Munch-museum på vei 
vekk fra Tøyen, måtte det tas politisk grep 
i Oslo. Og ett av grepene er altså Biblo på 
Tøyen-senteret.

Den kanskje viktigste grunnen til at det 
som nå kalles Biblo ble en snakkis i bi-
bliotekmiljøet, er nok at de fem stillingene 
der ble lyst ut uten å nevne bibliotekarut-
danning som kompetanseønske. Og uten 
at det er ansatt en eneste bibliotekar på 
avdelinga.

Men prosjektleder for det hele, filial-
leder Reinhart Mithassel, har fått tumle 
med en god porsjon ressurser når Biblo 
skulle realiseres. Her er det kabelbane-
vogner å sitte og spille sjakk i, det er 
engelske telefonkioskdører mellom rom-
mene, det er lastebilmotorkasser å lese i, 
det er 3D-printer å prøve seg på, det er 
kokkeleringsarena som forventet. Under 
åpningen var det mange arkitekter, inge-
niører, osv. som måtte takkes. Åpenbart 
med god grunn.  

Greit liv uten å lese?
I åpningstalen sin tok Oslos biblioteksjef 

Kristin Danielsen utgangspunkt i at Deich-
manske bibliotek startet i 1785.

- Den gang kunne du ha et helt greit 
liv uten å kunne lese. Det fantes mange 
jobber du kunne få uten å kunne lese. I 
dag er du sjanseløs hvis du ikke kan lese. 
Hovednøkkelen til deltakelse i samfunnet 
er å kunne lese. Men jobben vår stopper 
ikke der. For vi har ikke gjort jobben vår, 
hvis vi ikke også prøver å få folk til å bruke 
denne kunnskapen i praksis. For å delta 
aktivt i samfunnet er det viktig å kunne 
uttrykke seg, sa hun.

Danielsen påpekte at dette er en av 
grunnene til at det er debatter i bibliotek. 
Hun nevnte ”Usagt” som et stolt eksem-

pel, der ungdom lærer å formulere spørs-
mål, å uttrykke seg for å delta i samfunnet.

- Å lære er å gjøre. Å lære er å lage. 
Kanskje til og med å lage mat, som man 
får muligheten til nede i Biblo, sa biblio-
teksjefen, som la vekt på å skape sammen.

- Det vi gjør da, er at vi skaper ny kunn-
skap, på toppen av den kunnskapen vi 
allerede besitter. Og det er skjønnheten 
i bibliotek. Store samlinger er vakkert, 
men de har ikke reell verdi hvis ikke vi 
klarer å skape ny kunnskap på toppen 
av dette. Men aller viktigst, og noe vi 
kjenner på nå: Bibliotekrommet er et 
sted man kan være sammen. Hvor andre 
steder kan du gå i dag uten å betale for 
noen ting. Du kan være så lenge du vil, 
du kan gjemme deg bort, og være alene 
sammen med andre.

Hvem blir inspirert?
Under åpningen var det mange voksne 

som gikk rundt i det nye bibliotektilbudet 
med smil og undring. Så flott, så spen-
nende, så kreativt laget. Bibliotekfolk 
vi snakket med hadde i tillegg en viss 
spenning knyttet til fortsettelsen. For det 
er ingen tvil om at ungdom på Tøyen vil 
strømme til dette kule tilbudet. Og ung-
dommen på Tøyen fortjener det virkelig. 
Men er det et bibliotek?

I hvilken grad kan de fem ansatte om-
danne dette interiør-kicket til noe som 
stimulerer til lesing og kunnskap? De 
har alle muligheter. Og får de det til, vil 
bibliotekfolk fra hele landet strømme til 
for å hente inspirasjon. Men dersom dette 
i hovedsak blir en ungdomsklubb med 
noen bøker, vil Tøyen-ungdommen være 
heldige, mens bibliotekfolk har mindre å 
bli inspirert av. 

Marie L. Kleve, litteraturansvarlig i 
Dagbladet, anmelder Biblo på Tøyen 2. 
april: ”Det kan fort bli Oslos kuleste ung-
domsklubb. Men funker det like bra som 
bibliotek?” Dilemmaet er altså godt synlig 
langt utenfor bibliotekarprofesjonen. 

Det er med positiv forventning jeg 
skal returnere til Biblo når de har fått 
noen måneder på baken, og se om 
hverdagen blir like oppløftende som 
åpningsdagen. 

BARNE- OG UNGDOMSBIBLIOTEK
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Ungenes eget
Da jeg vokste opp var barneavdelingen på den lokale bibliotekfilialen noen bokser og 
hyller med bøker, noen lave stoler og noen spill. På Tøyen i Oslo er det en hel verden 
skapt av ungene selv.

BARNE- OG UNGDOMSBIBLIOTEK

Sunniva Sunniva Evjen har 
bachelor- og master-
grad i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap, og tok i 2012 doktorgraden 
på politikernes visjoner for folkebibliotekene i tre euro-
peiske byer. Hun har jobbet som researcher i Dagbladet 
og som bibliotekar ved Stortingsbiblioteket. Nå er hun 
førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akerhus.

Akkurat det er selvsagt en sannhet 
med modifikasjoner. Men det er påfal-
lende mye på Biblo Tøyen som er gjort 
basert på innspill fra brukerne selv. Ikke 
minst gjelder det hvordan samlingen er 
organisert. Biblioteksystemet er lagd 
på dugnad, hylleoppstillingen er basert 
på emnekategorier ungene selv har 
vært med på å utforme, bøkene settes 
tilbake av brukerne selv – der de mener 
det hører hjemme. Jeg fant for eksempel 
”Bitching: en bok om jenter og mobbing”, 
både på hylla ”Forbudt for voksne” og 
”Sånn er det bare”. 

Hyllesignaturen er en historie for seg 
selv. Som nevnt er samlingen kategori-
sert, og mange av kategoriene kjenner 
vi igjen, som ”Fantasy”, ”Sport”, og 
”Dyr”. Men så ser vi noe annet, noe mer 
tvetydig og interessant. Nevnte ”Forbudt 
for voksne” og ”Sånn er det bare” er to 
slike kategorier. Andre er ”Superhits”, 
”Biblo spesial” og ”Gir deg gåsehud”. Litt 
avhengig av din fotballinteresse kan man 
for eksempel tenke seg at den populære 
biografien om Zlatan passer like godt 

under ”Sport”, som ”Superhits”, ”Sånn 
er det bare” eller ”Gir deg gåsehud”. 

Hvordan barn velger bøker
Spørsmålet er: finner brukerne fram? 

Det vil vise seg. Den metodiske leseren, 
som har et bestemt mål og som i større 
grad finnes blant voksne og ungdommer, 
vil kanskje finne hylleorganiseringen 
i overkant utradisjonell. Men barn ter 
seg annerledes enn voksne når de skal 
finne litteratur, og er i mye mindre grad 
metodiske. Cunningham (2011) har 

observert hvordan barn velger bøker i 
bibliotek og bokhandler. Først og fremst 
er det viktig for barna å ha det gøy – det 
er hovedmålet med besøket. Å finne en 
bestemt bok er sekundært. Hun ser også 
at barn må forholde seg til restriksjoner 
når de er på bibliotek eller i bokhandler: 
de er der gjerne med voksne, så tiden 
er begrenset. Mengden bøker de kan 
ta med seg er også ofte noe foreldrene 
bestemmer. Dette har konsekvenser 
for hvordan barn ter seg: de går dit det 
ser mest spennende ut først, tiden må 

Barn er i mindre grad enn voksne metodiske 
når de søker litteratur. De leter ikke etter en bestemt 
forfatter, ikke nødvendigvis en bestemt sjanger, og 
vil dermed også i større grad være åpne for det 
uventede. ”
”
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brukes effektivt. Dermed er presentasjon 
og interiør avgjørende for utvelgelsen. 

Barn er i mindre grad enn voksne 
metodiske når de søker litteratur. De 
leter ikke etter en bestemt forfatter, ikke 
nødvendigvis en bestemt sjanger, og vil 
dermed også i større grad være åpne 
for det uventede.

Andre formidlere
På Biblo Tøyen er det ingen foreldre, 

så allerede der er en restriksjon fjernet. 
Det er heller ingen foreldre der som an-
befaler bøker, eller gir andre innspill. Det 
øker friheten, og gjør kanskje også at 
barna større grad vil bevege seg utenfor 
en sone de ellers ville vært i. Samtidig 
er det ansatte, venner og andre som kan 
være formidlere av litteratur, og påvirke 
hva barna velger. 

Debatten om Biblo Tøyen har til nå 
dreid seg om antall bøker i samlingen 
– 3000, noe som mange mener er for 
lavt, selv om den skal utvides og utvi-
kles – og hvorvidt dette er et bibliotek 
eller en ungdomsklubb. Faglig synes 

jeg det er vel så interessant å diskutere 
hvordan ønsket om serendipitet – et 
utilsiktet funn, en overraskende oppda-
gelse – synes å være grunnleggende 
for hvordan samlingen presenteres for 
brukerne, i stedet for den mer tradisjo-
nelle hylleorganiseringen, enten det er 
basert på DDK, kategorier eller sjanger 
og alfabetisering. Det at hyllene er beve-
gelige øker naturligvis dette inntrykket. 
Hyllene endrer posisjon – noe som kan 
være med på øke antall tilfeldige møter 
mellom leser og bok, og i alle fall moti-
vere til større hyllegranskning. Det fins få 
”vanlige” utstillinger, men tilfeldige bøker 
og blad er plassert i sofaene – nok en 
formidlingsteknikk som trekker i retning 
av serendipitet.

Ulike typer leseopplevelser
Om det fungerer? Det vil vise seg. 

Viktig er det at de ansatte kjenner sam-
lingen godt, har forståelse for hva som 
gir ulike typer leseopplevelser, og at de 
greier å formidle det til barna. Uansett 
har Tøyen fått et rom som er ungenes 

eget – og akkurat det er kanskje det 
aller viktigste.

Kilder:
Cunningham, S. J. (2011). Children 

in the physical collection: Implications 
for the digital library. Proceedings of 
the American Society for Information 
Science and Technology, 48(1), 1-10.  

Hyllesignaturen er en historie for seg selv, skriver Sunniva Evjen om den kategoriserte samlingen. Mange av kategoriene kjenner vi igjen, men noen er 
mer tvetydige og interessante. Her vist ved ett eksempel:  kategorien Tull & tøys. (Foto: Erling Bergan)

BARNE- OG UNGDOMSBIBLIOTEK



Bibliotekaren - Studiestart spesial 201628   

Tekst: 
Embret Rognerød

”Jeg leser bare hvis jeg må”
God litteraturveiledning kan avgjøre hvilke lesevaner og holdninger til lesning elevene utvi-
kler i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen. Dette er en av konklusjonene i mas-
teroppgaven til skolebibliotekar Karin Bjerkås.

”Alle skolene i undersøkelsen har utdannet skolebibliotekar, 
så forskjellen i satsing går på bruk av tid til lesing på skolen, 
lærernes interesse for elevenes lesing og om elevene opp-
levde at de fikk litteraturveiledning. Jeg mener dette viser 
at det er viktig med en felles holdning på skolen og at det 
ikke holder å la satsingen være opp til hver enkelt lærer.” 

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap Karin Bjerkås

MASTER I BIBLIOTEKFAG

– Hovedfunnet i oppgaven er at hold-
ningene ikke forandrer seg så mye fra 7. 
til 10. trinn, men at elevene leser mye 
mindre på ungdomsskolen. Mens det er 40 
prosent av elevene på ungdomsskolen og 
50 prosent av elevene på barneskolen som 
uttrykker positive holdninger til lesning, 
er det bare 30 prosent av ungdomssko-
leelevene som leser ofte, mot 75 prosent 
på barneskolen.  Et annet og overraskende 
funn er at det var liten forskjell mellom gut-
tenes og jentenes lesevaner, sier Bjerkås.

– Leseferdigheter er et hett skolepo-
litisk stridstema. Samtidig sultefores 
skolebibliotekene, og skolebibliotek-
prosjektet oppnådde ikke de målset-
ningene som man ønsket seg. Var 
dette en medvirkende årsak til at du 
valgte å skrive om dette temaet? 

– Ja, jeg tror at kunnskap er viktig, og 
dette er også en grunn til at jeg har valgt 
å skrive om dette temaet. Men hovedgrun-

nen er misforholdet mellom det jeg ser på 
min arbeidsplass på Eiksmarka barneskole, 
nemlig at mange leser og er ivrige, og det 
som står i avisene om ungdom som leser 
for dårlig. Det fikk meg til å lure på hva 
som skjer på veien, og ga meg lyst til å 
sette i gang med dette masterprosjektet.  

– Hvor stor rolle spiller skolenes 
satsing? 

– Jeg hadde ventet å finne systematiske 
forskjeller mellom barne- og ungdomstrin-
net, men det jeg fant var store forskjeller 
mellom de enkelte skolene på hvert trinn.  
Av de seks skolene jeg sammenlignet i 
oppgaven, var det en ungdomsskole og 
en barneskole der lesesatsingen åpenbart 
var satt i system, og her fant jeg både mer 
positive holdninger til lesing og flere elever 
som leste ofte enn på de øvrige skolene. 
Skolenes vilje til å satse har altså stor be-

tydning. Alle skolene i undersøkelsen har 
utdannet skolebibliotekar, så forskjellen 
i satsing går på bruk av tid til lesing på 
skolen, lærernes interesse for elevenes 
lesing og om elevene opplevde at de fikk 
litteraturveiledning. Jeg mener dette viser 
at det er viktig med en felles holdning på 
skolen og at det ikke holder å la satsingen 
være opp til hver enkelt lærer. 

– Du nevnte under presentasjonen 
at mediebruken blant ungdomsskole-
elever har økt fra ti minutter til tre og 
en halv time om dagen. Men vi leser 
også mye på skjerm. I hvilken grad 
har undersøkelsen tatt høyde for en 
slik forskyvning mot mer ”uformell” 
lesing?

– Jeg har ikke tatt med det i undersø-
kelsen. Jeg vet også at mange leser mye, 
kanskje uten å være klar over det selv. 

• Karin Bjerkås presenterte masteroppgaven ved masterstudiet i bibliotek- og informa- 
sjonsvitenskap (HiOA) 9. desember i fjor. 

• Bjerkås har jobbet som skolebibliotekar på forskjellige skoler i Bærum siden 1981.
• Oppgaven heter ”Jeg leser bare hvis jeg må. En statistisk og komparativ analyse 

av lesevaner og holdning til lesing på 7. og 10. trinn”. F
A
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Jeg så nylig at bare underteksten på film 
kan tilsvare lesing av 18 romaner i året. 
Men jeg fant ikke noen måte å operasjo-
nalisere dette på, og jeg tror ikke elevene 
er i stand til å oppgi hvor mye de leser på 
denne måten. Det virker egentlig ikke som 
det leses så mye mindre enn før. De som 
liker å lese, velger å lese. De som ikke 
gjør det bruker også noe av tiden sin på 
aktiviteter som involverer lesing, men de 
får jo ikke med seg opplevelsen som god 
litteratur kan gi.

– Du sier at vi vet lite om lesevaner 
i barneskolen. Hva slags kartlegging 
gjør skolen og myndighetene på dette 
området? 

– Det jeg kjenner til er PIRLS-under-
søkelsen, som tester leseferdighet hvert 
femte år på nasjonalt nivå. Der har de 
også en del spørsmål om lesevaner. På 
ungdomsskolen finnes det, i tillegg til PISA-
undersøkelsen som de fleste kjenner, noen 
intervju-undersøkelser som går mer i dyb-
den, men jeg har ikke sett tilsvarende på 
barneskolen. Nasjonale prøver og annen 
testing av leseferdighet kobles vanligvis 
ikke opp mot fritidslesing. 

– Du har foretatt undersøkelsen 
ved å undersøke skoler i Bærum, 
der foreldrene gjennomgående kan 
antas å ha nokså høy utdanning og 
inntekt. Er det slik at det er behov for 
en undersøkelse også i et helt annet 
sosioøkonomisk sjikt for å danne et 
mer utfyllende bilde? 

– Det er helt opplagt at det er viktig 
å gjøre det siden Bærum er langt fra å 
være en gjennomsnittskommune. Likevel 
mener jeg at mine konklusjoner bør kunne 
ha overføringsverdi til andre miljøer. Selv 
er jeg mest nysgjerrig på de små kjønns-
forskjellene jeg fant. Kanskje det vil være 
annerledes i en annen type kommune. Det 
er klart at elevenes bakgrunn betyr aller 
mest for utviklingen av lesevaner og -hold-
ninger, men bakgrunnen kan ikke påvirkes 
gjennom politiske beslutninger. Hvordan 
skolen innretter seg, det kan man øve en 
innflytelse på. Derfor konsentrerte jeg meg 
om det som kan endres. Skolens holdning 
til lesing er svært viktig – at man får et 
miljø som tilsier at her leser vi. Skoler uten 
bibliotekarer kan også gjøre veldig mye. 

– Det går fram av mastergraden din 

at mye står og faller på bokvalget. 
Over halvparten av elevene synes det 
er vanskelig å finne bøker. Hvilken 
rolle kan skolebibliotekarene spille 
her?

– Vi kjenner bøkene og har mye å bidra 
med. Det viktigste en bibliotekar i skolen 
kan gjøre er å gi riktig bok til riktig elev 
på riktig tidspunkt. Og vi skal ikke bare gi 
elevene det de tror de vil ha, for de har 
ikke alltid så klare tanker om det. Jeg tror 
på samarbeidet mellom bibliotekar som 
kjenner bøkene og lærere som kjenner 
elevene. Det er en utbredt oppfatning av 
at det ikke er så nøye hva de leser, bare 
de leser. Men for å bli motivert til lesning, 
må ungdom oppleve at bøkene har noe 
å gi dem.   

– Er det sånn at mange følger 
strømmen, men at de ikke egentlig 
interesserer seg for det samme som 
alle andre? 

– Helt klart. Jeg har gode erfaringer 
med å gi unge bøker de kanskje ikke ville 
ha likt på forhånd. De tror de vil ha noe, 
og så viser det seg at de kan få bedre 
opplevelser gjennom helt andre ting. 

Skolebibliotekar Karin Bjerkås har tatt mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Privat)

MASTER I BIBLIOTEKFAG
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Fagbibliotekene i 2025 
– relevans, legitimitet og oppdrag
Vi må jobbe for å være relevante for dem omkring oss, og få satt ord på samfunnsoppdra-
get vårt, skriver Mari Serine Kannelønning om hvordan styrke fagbibliotekenes legitimitet. 
Artikkelen er basert på hennes foredrag under bibliotekmøtet i Tromsø i mars i år. 

FAGBIBLIOTEK

”Som en start på ”oppdrag relevans” må vi vite 
hva vi vil og kan. Vi må bli bedre til å sette ord på 
hva vi jobber med blant folk på alle nivåer og ikke 
minst se sammenhenger mellom vårt arbeid og 
det som ellers foregår rundt om på institusjonen.” 

veletablerte institusjoner som biblioteker? 
Hvorfor skal fagbibliotekene gjøre noe for 
å komme fremtiden i møte? 

Relevans og legitimitet
Med samfunnsutviklingen og fokuset på 

Norge som kunnskapsnasjon, er utdanning 
og forskning blitt en industri; det skal pro-
duseres studenter og forskning, og institu-
sjonene belønnes deretter. Universitets- og 
høgskolebibliotekene (UH-bibliotekene) 
er en del av dette maskineriet, men om vi 
forblir det, er en annen sak. Det vil kreve at 
omgivelsene våre: studenter, forskere, un-
dervisere, institusjonsledelse og politikere, 
oppfatter oss som relevante – først da har 
vi et eksistensgrunnlag. Det er altså ikke 
nok at vi selv synes at vi er relevante, men 
omverdenen må synes det samme.

Dagens tilstand
Sett sammen med den teknologiske ut-

viklingen har reformeringen av UH-sektoren, 
uten tvil ført til store endringer i måten å 
være student, forsker og underviser på. 
Når omgivelsene våre endrer seg, som de 
har gjort, vil dette også ha konsekvenser 
for oss. Spiller vi f.eks. en rolle i de nye 
arbeidssituasjonene som er oppstått i kjøl-
vannet av endringene? Når vi snakker om 
fremtiden og fagbibliotekene i 2025 bør vi 
derfor bl.a. fokusere på relevans og sikring 

av legitimitet. Og når vi gjør dette, må vi ta 
utgangspunkt i hva som skjer i omgivelsene 
våre. Slik kan vi bli klokere på dagens utfor-
dringer og hva det er vi har med å gjøre. Har 
vi som fagbibliotek tilpasset oss endringene 
som skjer rundt oss og oppfattes vi fortsatt 
som relevante? 

Er vi relevante? 
Så, eventuelt bare for øvelsens skyld, hva 

hvis vi gikk tettere på omgivelsene våre og 
satte opp en liste over typiske trekk ved 
studentenes, forskernes og undervisernes 
måte å jobbe på i dag. Etterpå kunne vi fylle 
på med de av tjenestene våre som vi oppfat-
ter som relevante, under de områdene hvor 
vi mener de hører hjemme. Til sist kunne 
vi undersøke om det var en sammenheng 
mellom dagens tilstand og vår oppfatning 
av egen relevans: oppfatter studentene, for-
skerne og underviserne oss som relevante 
i de samme situasjonene? Hvilke resultater 
ville en slik undersøkelse gi? 

Hvis det viste seg at biblioteket oppfattes 
så relevant for studenter, forskere og under-
visere som vi mener det er, vil fremtidens 
eksistensgrunnlag være sikret, i hvert fall 
det som bygger på omgivelsenes oppfatnin-
ger. Men er denne type uformell legitimitet 
nok? En annen måte å styrke legitimiteten 
på, er å gjøre det formelt gjennom lover 
og regler. 

Tekst:
Mari Serine Kannelønning
Spesialbibliotekar ved Læringssenter 
og bibliotek
Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mål for fremtiden
Å forutsi fremtiden er forbundet med en 

viss usikkerhet – mye uforutsett kan skje. 
Vi kan allikevel snakke om fremtiden uten at 
det behøver å handle om spådommer. For 
eksempel kan vi sette ord på hvilke mål vi 
har og legge planer for hvordan vi vil oppnå 
dem. På denne måten kan vi gjøre noe for 
å foregripe det som måtte komme. Men 
hvorfor er dette i det hele tatt nødvendig for 
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Formulert oppdrag eller ei? 
Grovt sagt handler det for bibliotekene om å være relevante 

på områder relatert til utdanning, forskning og formidling – UH-
institusjonenes primære virkeområder. Bibliotekenes oppdrag er 
med andre ord i høy grad knyttet til universitets- og høgskoleloven 
(Universitets- og høyskoleloven, 2005), på tross av at biblioteke-
nes formål eller funksjoner ikke er nevnt konkret. Det nærmeste 
vi kommer en formell beskrivelse av UH-bibliotekenes rolle er i 
Studietilsynsforskriften, hvor det står at UH-institusjonene skal «ha 
tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og 
bibliotek. Disse skal være tilpasset primærvirksomheten og utgjøre 
et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte» 
(2013). UH-bibliotekene har altså ikke et eksplisitt formulert sam-
funnsoppdrag, og spørsmålet er om det da er nok med UH-loven? 

For de større UH-bibliotekene med dype historiske røtter og tra-
disjoner, som befinner seg høyt oppe i organisasjonshierarkiet og 
som har en kapasitet det kan være vanskelig å måle seg med, er 
det kanskje det. Men for de bibliotekene som befinner seg lenger 
nede i organisasjonshierarkiet, gjerne i administrativ linje, og som 
har en størrelse som ikke nødvendigvis legger føringer for at de kan 
markere seg i samme grad som de førstnevnte, kan behovet for en 
lovfestet legitimitet være et helt annet. Og med tanke på endringer 
i omgivelsene og opprettholdelse av relevansen: kan man være så 
sikker, uansett hvor ”stor og sterk” man er, at de har samme styrke 
i 2025? Da kan det kanskje være greit med et formelt formulert 
oppdrag? 

Krav
Omvendt kan et lovfestet samfunnsoppdrag også stille krav til 

bibliotekene, hvilke oppgaver de skal løfte og hvilken kapasitet det 
er behov for. Med en egen formulering kan også UH-institusjonene 
lettere se bibliotekenes relevans og rolle og ikke minst at biblioteket 
er noe som må prioriteres. 

Et annet spørsmål ved UH-bibliotekenes oppdrag er om biblio-
tekene utelukkende skal bidra til å utdanne gode kandidater, øke 
forskningskvaliteten og støtte opp om formidlingen, eller om de 
også skal åpne seg opp for samfunnet utenfor institusjonen. På 
samme måte som folkebibliotekene argumenterer for hvor viktig 
biblioteket som debattarena er for demokratiet, når posthus og 
andre offentlige møteplasser lukkes, kunne fagbibliotekene i 2025 
også spille en rolle som en demokratisk arena? Med Open Access 
og ulike formidlingsaktiviteter er vi delvis åpne, men utover dette 
kan åpenheten være vanskelig å prioritere, særlig for de mindre 
ressurssterke bibliotekene. Et lovfestet samfunnsoppdrag som set-
ter ord på dette, kan gjøre det lettere for UH-bibliotekene å vende 
seg ut mot samfunnet; mot øvrige samfunnsborgere og deres 
kunnskapsbaserte arbeid. 

Men hvordan gjør vi? Hvordan styrker vi både den uformelle og 
den formelle legitimiteten vår? Hvordan opprettholdes og utvikles 
relevansen?

Merverdi
Som en start på ”oppdrag relevans” må vi vite hva vi vil og kan. 

Vi må bli bedre til å sette ord på hva vi jobber med blant folk på 
alle nivåer og ikke minst se sammenhenger mellom vårt arbeid og 
det som ellers foregår rundt om på institusjonen. Her må det ikke 
handle om at vi skal ”overtale” noen til å bruke oss, men derimot må 
vi bidra med noe som gir en oppfatning av merverdi, noe konkret, 
satt i relasjon til utfordringene folk står overfor. Dette konkrete kunne 

f.eks. være basert på funnene fra undersøkelsen av studentenes, 
forskernes og undervisernes relevansoppfattelse av biblioteket. Det 
er altså ikke nok å si til omgivelsene våre at ”dette jobber vi med”. 
Sammenlign det med et konsulentbyrå: de kan ikke bare si at det 
som etterspørres er noe de jobber med og at de derfor bør få job-
ben. De må vise at de kan tilføre en relevant og realistisk merverdi 
– først da får de oppdraget. 

Lobbyisme i positiv forstand
For å kunne bidra med det konkrete, merverdien, må vi gjøre alt 

vi kan for å delta i andre grupper og fora enn bare hos oss selv. Vi 
bør legge en strategi for lobbyisme i positiv forstand. Kanskje ville 
det å dyrke frem flere talspersoner for fagbibliotekene være en idé? 

Mål for 2025 
Skal vi styrke legitimiteten og ha et samfunnsoppdrag i 2025, må 

vi altså jobbe for å være relevante for dem omkring oss, men også 
med å få satt ord på oppdraget vårt. En ting er i hvert fall sikkert: 
vi må ikke bare hvile på den relevansen vi har, eller tror vi har. Det 
er omgivelsene vi må ta utgangspunkt i.

Kilder
• Studietilsynsforskriften. (2013). Forskrift om tilsyn med utdan-

ningskvaliteten i høyere utdanning. Hentet fra https://lovdata.no/
forskrift/2013-02-28-237

• Universitets- og høyskoleloven. (2005). Lov om universiteter og 
høyskoler (universitets- og høyskoleloven). Hentet fra https://
lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-1 

FAGBIBLIOTEK
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Det brede og det smale 
Boksalget og utlånet i folkebibliotekene er blitt likere og mer preget av nye, populære
titler. Debatten går på hva det skyldes og på hvordan og i hvilken grad bibliotekarene 
kan påvirke. 

Tekst: 
Embret Rognerød

KASSERING

Da Morgenbladet-kritiker Bernhard 
Ellefsen kritiserte nasjonalbibliotekar 
Aslak Sira Myhre og bibliotekstrategien 
i februar, viste han til HiOA-forskeren 
Cecilie Napers artikkel ”Fra mangfold til 
enfold”: Norsk litteraturpolitikk og norske 
lesevaner i forandring, som ble publisert 
i Nytt norsk tidsskrift, nr. 1, 2009.

I artikkelen sammenligner Naper 
topplister fra bokklubber og folkebiblio-
tekene i 1993 og 2006/2007. Blant de 
ti mest utlånte bøkene på folkebiblioteket 
i 1993 fant hun nobelprisvinner Sigrid 
Undset, klassikerforfatter Amalie Skram 
og de to kritikerbelønte forfatterne Roy 
Jacobsen og Herbjørg Wassmo. I tillegg 
var Anne Karin Elstad representert med 

”Nasjonalbibliotekaren, bibliotekstudenter, NB- 
ansatte og flere forfattere er blant dem som har  
kastet seg inn i debatten. Flere uttrykte glede over  
at kassering og samlingsutvikling nå er blitt en  
offentlig debatt.” 

fire av de historisk-romantiske bøkene 
om Innhaugfolket. 

Femten år senere mener Naper at det 
er en langt større litterær ensretting 
– både på bokklubbens liste og i folke-
bibliotekenes utlånsstatistikk.  De mest 
populære forfatterne opererer her i all 
hovedsak innenfor krim- og spennings-
sjangeren, konkluderer Naper. 

Situasjonen i dag 
Om vi ser på topplistene i vinter 

(2015/2016), går halvparten av titlene 
fra utlånstoppen igjen på Bokhandler-
foreningens bestselgerliste. (To av de 
aktuelle titlene som går igjen er oppført 
på listen både som pocket og innbundet: 
Moyes og Mytting). 

Halvparten av bøkene på utlånstoppen 
er krim- og spenningsbøker, og alle de 
ti bøkene er dessuten nyutgitte (siste to 
år). De samme karakteristikkene kan sies 

å gå igjen også lenger ned på toppstatis-
tikken fra Bibliofil, som finnes tilgjengelig 
på nettsidenes deres. Dersom man leg-
ger Napers premiss til grunn, er det altså 
mindre bredde nå enn i 1993. 

Samlet til Facebook-debatt
Bredde og tilgjengelighet er kjernen i 

debatten som har pågått de siste ukene 
rundt kassering i folkebibliotekene. Mye 
av debatten som har kommet til overfla-
ten i Morgenbladet er også blitt utviklet 
på Facebook-siden til Vagant-redaktør 
Audun Lindholm (veggen til Lindholm 
er åpent tilgjengelig). 

Lindholm inviterte her til diskusjon 22. 
februar, blant annet med utgangspunkt i 
Elisabeth Smiths reaksjon etter å ha be-
søkt biblioteket i Drammen (som også er 
publisert i sin helhet på Morgenbladets 
nettsider). 

”For et par uker siden trengte jeg både 
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Macbeth og Et vintereventyr, ingen av 
dem var i hyllen… En ansatt tok meg 
med ned i kjelleren dit magasinet var 
flyttet. Der var det heller ikke stort. Vi 
fant til slutt den riktige Macbeth, men 
Et vintereventyr måtte bestilles fra Hau-
gesund. Den kom ganske raskt, men i 
en eldre og sliten oversettelse og ikke 
André Bjerkes som jeg hadde bedt om. 
Er det virkelig mulig? Det er til og med 
Shakespeare-år, og det dreier seg ikke 
om den aller mest obskure forfatteren, 
for å si det mildt”, skriver Smith. 

Statistikk som parameter
”Dette med å bruke utlånsstatistikk 

som kasseringsparameter – hva med alle 
oss som gjerne leser på biblioteket, og 
derfor ikke etterlater elektroniske spor 
om hva vi har lest?” skriver Lindholm.

Han får svar på tiltale fra NB-bibliote-
kar Håkon Sundaune: ”Det bør ikke være 

eneste parameter nei, men definitivt ett 
av dem”.

Nasjonalbibliotekaren, bibliotekstu-
denter, NB-ansatte og flere forfattere 
er blant dem som har kastet seg inn i 
debatten. Flere uttrykte glede over at 
kassering og samlingsutvikling nå er blitt 
en offentlig debatt. 

”Endelig noen som stiller spørsmål 
om folkebibliotekenes væren og intet, 
og gjør diskusjonen allmenn. Hvem vet 
best hva folkebibliotekets eksistens bør 
være? Folket sjøl (brukerstyrt), bibliote-
karene (samlingsstyrt), litteraturviterne 
(kvalitetsstyrt), litteraturhusene (for-
midlingsstyrt), politikerne (pengestyrt)? 
Bedriver vi nå et blandings(mis)bruk 
der folkebibliotekets frie vilje kjører 
oss i grøfta? Eller er vi darwinister som 
utvikles i takt med tiden?” skriver Lene 
Romstad, rådgiver ved Trondheim fol-
kebibliotek.

Kioskvelter og kjernesamling
”Den gode bibliotekar vil selvfølge-

lig heller enn å barbere samlingen for 
sjeldne blomster til enhver tid sette 
dem i omløp, helst de mest obskure og 
upopulære, selv om disse til vanlig står i 
magasin vil de hentes opp, sendes rundt, 
settes på utstilling, sirkulere i depoter 
rundt omkring, finne nye tilhengere og 
slik utgjøre en motvekt til kioskvelterne 
som kjøpes inn i ti eksemplarer hvorav 
åtte kasseres etter et halvt år. Her bør 
innsatsen ligge, heller enn å på autopi-
lot skulle beholde flest mulig kilo med 
papir”, skriver NB-bibliotekar Håkon 
Sundaune. 

Charlotte Myrbråten, arrangementsan-
svarlig ved Bergen Offentlige Bibliotek, 
forteller at de holder på å bygge en 
kjernesamling. 

””Til kjernen” er et utviklingsprosjekt 
som har som formål å øke bevisstheten 
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om litterær kvalitet, både eksternt og 
internt i organisasjonen. I dagens medi-
ebilde møter vi et stadig mer utvannet og 
flyktig kvalitetsbegrep. Vi ønsker å stille 
spørsmål ved dette, og å tydeliggjøre 
bibliotekets rolle som formidlere av den 
gode og bevaringsverdige litteraturen. 
Underveis ønsker vi å arrangere littera-
turarrangement og debatter med kvali-
tetsbegrepet i fokus”, skriver Myrbråten. 

Sira Myhre testet Sølvberget
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre 

fastholder at NB sikrer bredden og 

mangfoldet. 
”Jeg vet altså ikke nøyaktig hva som 

kastes overalt, bare det at Nasjonal-
biblioteket sikrer at ingenting som det 
ikke finnes fire eksemplarer til utlån av 
i vårt depotbibliotek ikke kastes. Det er 
vår oppgave, og den utfører vi til punkt 
og prikke. Vi sikrer tilgang til det som 
kastes, men bestemmer ikke hva det 
er som forsvinner”, skriver Sira Myhre. 

”Jeg gjorde en test på mitt gamle 
bibliotek i Stavanger, som har gjort 
nettopp det som framstilles så negativt. 
De har åpna magasiner og laga arrange-

mentslokaler i dem. Arrangementene går 
utrolig bra, jeg snakka nettopp for 300 
mennesker klokka ett på formiddagen 
om Sigbjørn Obstfelder der, men hva 
så med bøkene. Et raskt søk viste at de 
hadde 234 titler av Shakespeare, 24 av 
Inger Elisabeth Hansen og 19 av Ole 
Robert Sunde inne i hyllene sine. Etter 
at de har kassert. Det synes ganske bra 
for meg”, skriver Sira Myhre. 

Mest kjøpte bøker i Bokklubben Nye Bøker 1992/1993

1.     Herbjørg Wassmo: Lykkens sønn
2.    Anne K. Elstad: Julie
3.    Isabel Allende: Den endeløse planen
4.    Knut Faldbakken: Ormens år
5.    Vigdis Hjorth: Fransk åpning
6.    Gunnar Staalesen: Begravde hunder biter ikke
7.    Roy Jacobsen: Fata morgana
8.    Mario Vargas Llosa: Til stemorens pris
9.    Vita Andersen: Sebastians kjærlighet 
10. Anne Holt: Blind gudinne

Tre år - tre topplister
Utlånstoppen for 1993 (etter antall utlån)

1. Sigrid Undset: Kransen
2. Anne K Elstad: Veiene møtes
3. Anne K. Elstad: Folket på Innhaug
4. Anne K. Elstad: Nytt rotfeste
5. Roy Jacobsen: Seierherrene
6. Herbjørg Wassmo: Lykkens sønn
7. Herbjørg Wassmo: Dinas bok
8. Anne K. Elstad: Maria, Maria –
9. Amalie Skram: Hellemyrsfolket
10. Anne K. Elstad: Magret

Mest solgt i Bokklubben nye Bøker 2006/2007

1. Anne B. Ragde: Ligge i grønne enger
2. Jo Nesbø: Snømannen
3. Unni Lindell: Honningfellen
4. Karin Fossum: Den som elsker …
5. Anne K. Elstad: Hjem
6. Morten Ramsland: Hundehode
7. Anne Holt: 1222
8. Herbjørg Wassmo: Et glass melk takk
9. Anne Holt: Presidentens valg
10. Stieg Larsson: Luftslottet som …

Utlånstoppen for 2007

1. Anne B. Ragde: Eremittkrepsene
2. Anne B. Ragde: Ligge i grønne enger
3. Anne B. Ragde: Berlinerpoplene
4. Jo Nesbø: Snømannen
5. Khalid Hosseini: Drageløperen
6. Stieg Larsson: Jenta som lekte med ilden
7. Anne K. Elstad: Hjem
8. Jo Nesbø: Frelseren
9. Khalid Hosseini: Tusen strålende soler
10. Stieg Larsson: Menn som hater kvinner

Bibliofils ti mest utlånte voksenbøker 
siste seks måneder (februar 2016)

1. Jørn Lier Horst: Blindgang
2. Jo Nesbø: Blod på snø
3. Jojo Moyes: Etter deg
4. Jojo Moyes: Den ene pluss en
5. Camilla Läckberg: Løvetemmeren
6. Roy Jacobsen: Hvitt hav
7. Jo Nesbø: Mere blod
8. Jussi Adler-Olsen: Den grenseløse
9. Jojo Moyes: Et helt halvt år
10. Lars Mytting: Svøm med dem som drukner

Topp 10 – salg av voksenbøker 2015 
(ifølge Bokhandlerforeningen):

1. Jojo Moyes: Den ene pluss
2. Jojo Moyes: Etter deg
3. Trine Sandberg: Trines mat: favoritter og ukemenyer
4. Jo Nesbø: Blod på snø
5. Jojo Moyes: Et helt halvt år
6. Terry Hayes: Jeg er Pilegrim (pocket)
7. Jojo Moyes: Et helt halvt år
8. Lars Mytting: Svøm med dem som drukner (pocket)
9. Lars Mytting: Svøm med dem som drukner
10. Jon Michelet: En sjøens helt: Blodige strender
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EKSTERIØR OG INTERIØR

Biblioteklokaler som stikker seg ut

Boekenberg Bibliotheek (Bokfjellet bibliotek) ligger i Spijkenisse kommune i Nederland. Det 
sto ferdig i 2012, med sine 9300 kvadratmeter under et slags osteklokke-tak. Formen gjør 
det energi-effektivt: Solenergien lagres i reversible varmepumper som gir godt inneklima som-
mer som vinter. Bokhyllene inne i bygningen er formet som et fjell. I 2014 hadde biblioteket 
168.200 besøkende.
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Tekst: 
Erling Bergan

En kraftig kasseringsbølge
Statistikken viser at folkebibliotekene hadde 3,2 millioner færre bind å tilby sine brukere i 
2014 enn ti år tidligere, en reduksjon på hele 16 %. Har en kasseringsvekkelse hjemsøkt 
vårt land? 

”Sett i forhold til befolkningsveksten i Oslo – den var på 
22 % de siste ti årene – viser bibliotekstatstikken dra-
matiske tall. Samlet bokbestand i hovedstaden har sun-
ket fra 2,74 bind pr innbygger i 1994, via 2,53 bind pr 
innbygger i 2004, til 1,77 bind pr innbygger i 2014.” 

Det heter samlingsutvikling på fagsprå-
ket. Det dreier seg om bokinnkjøp, mottak 
av kulturfondbøker, magasinering, avhen-
ding til depotbiblioteket. Og kassering. 
Denne virksomheten som bibliotekarer 
ofte frykter kan bli tatt ille opp av pressa 
og folk flest. Kaste bøker? Offentlige 
midler er brukt til omhyggelig å kjøpe 
inn bøker som en gang ble vurdert som 
verdifulle, og så kastes de?

Kritikk i Morgenbladet
Diskusjonene om kassering blusser 

opp fra tid til annen. Nå har det reduserte 
arealet til Nye Deichman i Bjørvika satt 
fart i debatten igjen. Bernhard Ellefsen 

i Morgenbladet var i forrige måned ikke 
nådig mot kasseringstrenden. 

I en annen artikkel i dette nummeret ser 
vi på om det er bestselgerne som styrker 
seg i bibliotekene på bekostning av bred-
den. Her skal vi se hva bibliotekstatistikken 
kan fortelle oss, om kasseringsbølgen har 
tiltatt og om tilveksten holder tritt med 
kasseringen.

Vi har undersøkt landsstatstikken med 
fem års mellomrom fra 1994 til 2014. I de 
første ti årene av denne 20-årsperioden lå 
samlet bokbestand i norske folkebibliotek 
relativt stabilt på i overkant av 20 millioner 
bind. Men fra 2004 til 2009 ble det ca 1 
million færre bind. Og fra 2009 til 2014 
slo bølgen inn: Antall bind ble redusert 
fra 19,3 til 17,1 millioner bind. Andre tall 
viser også at det er i løpet av de siste ti 
årene at de store endringene har skjedd.

Gjennom de tjue årene fra 1994 til 

2014 har tilveksten ligget ganske stabilt 
på rundt 5 % av bokbestanden.  Men 
avgangen – altså kasseringen – har steget 
fra 3 % av bestanden i 1994 til hele 9 % 
av bestanden i 2014. 

Oppretting?
Har kasseringsbølgen vært så kraftig i 

denne perioden, fordi den har måttet rette 
opp mange års manglende kassering? Det 
er grunn til å håpe det. For hvis bølgen 
fortsetter med uforminsket styrke i de 
neste tiårene, vil det føre til en halvering 
av bokbestanden i norske folkebibliotek i 
løpet av en generasjon. 

Om vi ser på forskjellen mellom barne-
bøker og voksenbøker, er det markante 
forskjeller. Bestanden av barnebøker steg 
helt fram til 2009, men har de siste årene 
falt merkbart. Avgangen av barnebøker 
var i 2004 4 % av bestanden, mens den 
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i 2014 var 10 % av bestanden. Det er 
likevel voksenbøkene som har merket 
kasseringsiveren mest. Mens norske 
folkebibliotek i 2014 hadde 1 % færre 
barnebøker enn i 2004, hadde de 22 % 
færre voksenbøker i 2014 enn i 2004.  

I den samme tiårsperioden har Nor-
ges befolkning økt med 12 %. Samlet 
bokbestand i norske folkebibliotek i 
2004 var 4,44 bind pr innbygger. I 
2014 var dette redusert til 3,34 bind 
pr innbygger.  

Hva med Oslo?
Ettersom debatten denne gangen 

startet med kritikk av kasseringen i Oslo 
i forbindelse med flytting av Deichman 
til redusert areal i Bjørvika, er det na-
turlig å se om hovedstaden følger de 
samme trendene som resten av landet. 
Og det gjør de, men med kraftigere ut-
slag. Deichman hadde for tjue år siden 
dobbelt så stor tilvekst som avgang av 
bøker. For ti år siden balansert tilvekst 
og avgang. Men i 2014 hadde Deich-
man en tilvekst på 59 000 bind i 2014, 
og en avgang på 108.000. 

Sett i forhold til befolkningsveksten i 
Oslo – den var på 22 % de siste ti årene 
– viser bibliotekstatstikken dramatiske 
tall. Samlet bokbestand i hovedstaden 
har sunket fra 2,74 bind pr innbygger 
i 1994, via 2,53 bind pr innbygger i 
2004, til 1,77 bind pr innbygger i 2014.

Areal
Vi har sett om det samlede areal i nor-

ske folkebibliotek har skrumpet tilsva-
rende som bokbestanden. Det har det 
ikke. Samlet areal har ligget pluss/minus 
320.000 kvm i hele tjueårsperioden.

Forbehold
Tallene  vi gjengir her er hentet fra 

den årlige nasjonale bibliotekstatistik-
ken, utgitt av Statens bibliotektilsyn, 
senere ABM-utvikling, og nå Nasjonal-
biblioteket. 

Statstikken forteller ikke om hva som 
var årsaken til kasseringen – om det var 
dubletter som ble kastet, om det var 
slitasje eller manglende etterspørsel, 
om det var innholdet som ble regnet 
som utdatert.

Tabellene til høyre viser utviklingen 
over en tjue års periode fra 1994 til 
2014. Alle kurvene viser utviklingen i 
prosent siden 1994, der startåret er 
satt til 100 %.  
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Stereotype stereotypier
Helt fra begynnelsen av 1900-tallet har bibliotekarer fulgt med på og kommentert 
hvordan de oppfattes i samfunnet. De siste 10-15 årene har denne interessen for 
bibliotekar-stereotypier bare økt på, og særlig de som gjelder klesmote, seksualitet 
og kulturell gruppetilhørighet. Men hvorfor er vi så veldig interessert i dette, hva er 
grunnen til at vi bruker vi så mye krefter på det og hvorfor drives vi til å endre 
bibliotekar-stereotypier?

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

STEREOTYPIER

Hvorfor er vi så besatt av hvordan bibliotekarer framstilles?

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

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

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

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

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

Stereotypiens røtter
Bibliotekar-stereotypier kan delvis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliotekfaget som profesjon 
Dagens bibliotekarer diskuterer de 

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

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

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

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

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

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

Tautrekking om klasse, 
kjønn og seksualitet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”
”

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

”

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

Kulturelle endringer
På 1950-tallet var bibliotekarprofe-

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

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

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

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

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

[Oversatt av Erling Bergan]

Artikkelen har stått i American Libra-
ries, tidsskriftet til American Library 
Association, og er et utdrag fra boka 
”The Librarian Stereotype: Decon-
structing Perceptions and Presenta-
tions of Information Work” (2014). 
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Nasjonalbiblioteket ansatte i fjor Monica Helvig til å lede arbeidet med å kartlegge og 
utvikle folkebibliotekene som møteplasser og kulturarenaer. Hun var tidligere nestleder på 
Litteraturhuset i Oslo siden før oppstarten i 2007. Under Norsk litteraturfestival på Lille-
hammer 24. mai snakket hun om arrangørkompetanse og publikumsutvikling til en lydhør 
forsamling.

DEBATTARENA

Tekst: 
Monica Skybakmoen
Biblioteksjef i Elverum og
Forbundsstyremedlem i BF

Biblioteket som 
profesjonell arrangør

Om debatt- og litteraturhus på Norsk litteraturfestival:

Monica Helvig fra Nasjonalbiblioteket 
holdt et engasjerende foredrag om 
arrangørkompetanse og publikumsut-
vikling i bibliotek. Hun startet med å 
ta oss med til sin egen barndom og 
hennes tidlige interesse for bøker og 
bibliotek. Hun lekte bibliotek da hun var 
lita, katalogiserte, klassifiserte, fant på 
emneord og lånte ut bøker - til seg selv. 
Dette vitner om en grunnleggende og 
dyp glede til lesning og bøker.

Bibliotek er en skattkiste, et sted for 
refleksjon og diskusjon, et sted å møte 
nye mennesker, møte innbyggere, et 
sted som fremmer læring. Men det er 
også et viktig univers for skaping og 
kreering. Aldri før har bibliotek vært så 
mangfoldig og så vidt. Aldri før har det 
vært så spennende å jobbe i bibliotek 
som nå.

Arenautviklingsmidlene som Nasjo-

nalbiblioteket deler ut skal stimulere til 
å lage arrangementer, stimulere til at 
man begynner å arrangere og bidra til 
at det blir enklere for flere bibliotek når 
utstyret er på plass. Man kan ikke gå på 
kurs for å lære å bli en god arrangør, det 
må man bare øve på. Og dermed er det 
bare å hoppe ut i det. Når man lager 
arrangementer vil man både lykkes og 
mislykkes – og erfare at ting kunne vært 
gjort annerledes og kanskje bedre. Og 
det er dette man lærer av. Det fine er at 
man kan alltid evaluere for å bli bedre 
neste gang.

Tenke publikumsutvikling
Målet med arrangementene er å skape 

gode opplevelser, engasjere eller berøre. 
Man må tenke på publikumsutvikling 
hele tida. I begrepet publikumsutvikling 
ligger det en bevissthet om hva som er 
publikums ønsker og behov, hva som 
er institusjonens (altså bibliotekets) mål 
og innhold. Det viktige er å skape en 
god relasjon til sitt publikum. Man må 
ta vare på de gode relasjoner man har, 
og gjennom dette trekke nytt publikum. 

Monica Helvig leder Nasjonalbibliotekets 
arbeid  med å kartlegge og utvikle folkebi-
bliotekene som møteplasser og kulturarenaer. 
(Foto: NB)

Man må danne nye relasjoner til nytt 
publikum, og gjennom dette øke publi-
kumsmangfoldet.

Mange ønsker seg et mangfold, men 
vet ikke helt hva de mener med det selv. 
Man må definere dette bedre. Hvilket 
mangfold er det man ønsker? Er det for 

”Selve arrangementet er et møte mellom aktører og 
publikum. Det handler om subjektive opplevelser, og 
det handler om å oppleve noe godt sammen. Publi-
kum skal også få en god relasjon til sitt bibliotek.”
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eksempel ut fra bosted, alder, kjønn, 
tro, yrke? Man får ikke bare et mang-
fold, det må man jobbe målrettet med 
kontinuerlig. 

Når man skal holde et arrangement så 
må man tenke på hva innholdet er, hva 
som er ideen bak og hvordan innholdet 
skal presenteres for publikum. Hvordan 
skal publikum få vite om det, og hvordan 
skal de bli så interessert at de ønsker 
å bruke av sin tid på nettopp dette ar-
rangementet? Det kan være lurt å tenke 
gjennom hva, hvem og hvorfor når man 
er i planleggingsfasen. Svar så konkret 
som mulig på alle spørsmålene – det vil 
gi et godt grunnlag å jobbe videre ut fra. 
Husk at det å skape forventninger til et 
arrangement er en veldig god måte å 
vekke interesse på. 

Fortell en historie
Derfor er det viktig å skrive en god 

arrangementsomtale, gjerne fortelle en 
historie. Bruk de kanaler som fins. Både 
de vanlige annonsekanaler, men også 
personlig oppmøte og det at man selv 
framsnakker arrangementet i diverse 

fora og settinger. Ofte er bibliotekarer 
forsiktige med å blande jobb og privatliv, 
men ofte vil også våre venner høre om 
hva vi driver og skal arrangere. Kanskje 
er vi så entusiastiske at flere ønsker å 
delta? Man må også bruke bibliotekrom-
met til å annonsere. Alle som til enhver 
tid er i biblioteket bør ikke kunne unngå 
å vite hva neste arrangement er. Gjør det 
stort og tydelig!

Vi som bibliotekansatte må være 
profesjonelle, også når det kommer til 
markedsføring av egne arrangementer 
og tjenester. Ikke underkommuniser! 
Lag sjekklister for at alt er på stell, hvem 
som skal gjøre hva og når. Og ta imot 
alle gjester (artist og publikum) på en 
skikkelig måte så de føler seg velkomne 
og trygge. Alle presterer bedre når de er 
i trygge og gode omgivelser. 

En tillitskontrakt
Selve arrangementet er et møte mel-

lom aktører og publikum. Det handler om 
subjektive opplevelser, og det handler 
om å oppleve noe godt sammen. Pu-
blikum skal også få en god relasjon til 

sitt bibliotek. Det er på et vis en tillits-
kontrakt som skrives hver gang, og det 
oppstår forventninger om at dette er bra. 
Man skal ha respekt for sitt publikum og 
ta det på alvor. Dersom et arrangement 
går galt, så vil et publikum med en god 
relasjon til biblioteket tilgi og godta mer, 
enn om relasjonen på forhånd er dårlig.

Og så må man aldri glemme å evaluere 
arrangementet. Hva gikk bra? Hva kunne 
vi gjort bedre? Traff vi den forventede 
målgruppa? Hadde publikum en god 
opplevelse? Dette siste kan man faktisk 
ta seg tid å sjekke ut umiddelbart etter at 
arrangementet er over. Vær til stede og 
synlig ved avslutningen, og spør gjerne 
noen om hvilken opplevelse de har hatt. 
Dette kan gi verdifulle innspill for neste 
arrangement.

Husk: Kjenn ditt publikum. Vit at ikke 
alt er relevant for alle. Øv! 

DEBATTARENA
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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

SKOLEBIBLIOTEK

Den svenske regjeringen setter av 15 
millioner til økt personale i skolebibliotek

I en pressemelding skriver den svenske regjeringen at inter-
nasjonal forskning viser at skolebibliotek med personale har 
positiv effekt på de unges lesevaner og leseferdigheter, og at 
dette er bakgrunnen for at de i år bevilger 15 millioner kroner 
for å styrke skolebibliotekenes bemanning. Regjeringen beregner 
30 millioner årlig til samme formål i de kommende årene. 

Skolene må søke om å få sin del av statsbidraget, og ved 
konkurranse skal Skolverket ”prioritera ansökningar som avser 
skolbibliotek där huvudmannen kan uppvisa en långsiktig ambi-
tion att öka skolbibliotekets möjligheter att stimulera elevernas 
läslust och främja deras språkutveckling, eller skolbibliotek 
som finns i skolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra 
förutsättningar.”

- Dette er en måte å fremme det bemannede skolebibliote-
ket som hjertet i skolens arbeid med elevers leselyst. Vi vil at 
pengene skal komme til skolene der elever trenger det aller 
mest, så vi etterpå kan vurdere hvordan vi mest effektivt styrker 
skolebibliotekene og lesingen, sier utdanningsminister Gustav 
Fridolin.  

Regjeringen i Sverige har vedtatt et statstilskudd til styrking av personale i skolebibliotek. 
Hensikten med det statlige bidraget er å øke skolebibliotekenes muligheter til å støtte elev-
enes læring, stimulere leselyst og fremme språkutvikling. 
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- Vi har over lang tid samarbeidet med 
alle hovedsammenslutningene om å få til en 
modernisering av hovedtariffavtalen, sa Jan 
Tore Sanner 30. april i år. Og han sa også: 
- Staten er godt fornøyd med en avtale med 
Akademikerne som innebærer fornyelse av 
hovedtariffavtalen. Avtalen gir arbeidsgivere 
og tillitsvalgte i de enkelte virksomhetene 
større frihet og mer handlingsrom til å for-
dele lønnsmidlene. 

Da hadde altså Akademikerne blitt enige 
med Sanner om at hele 75 % av den øko-
nomiske ramma skulle brukes på lokale 
forhandlinger. 

LO, YS og Unio brøt forhandlingene 
30.april og oppgjøret for dem (det vil si 
inkludert oss) gikk til megling. Og 26. mai 
ble det enighet også her. For oss skal 50 
% gå til lokale forhandlinger. 

- Jeg er spesielt glad for at vi er enige 
om at det er behov for et modernisert og 
forenklet lønns- og forhandlingssystem i 
staten, og for at partene i felleskap skal 
arbeide for dette, sa Jan Tore Sanner 26. 
mai. Når mer lønnsøkning tas ut lokalt, gir 
altså moderniseringsminister Sanner dette 
merkelappen: modernisering! Vi som ikke 
er moderniseringsministre bør kalle dette 
noe helt annet. Umodernisering kan være 
et forslag.

Når noen karakteriserer sin politikk med 
ord som av de fleste oppfattes som umu-
lig å være mot, er det grunn til å være på 
vakt. Robust er et godt eksempel. Det gikk 
sin seiersgang i regjeringskontorene, med 
Sanner som fanebærer. Nå er ordet blitt sin 
egen ironi. Og Sanner står robust igjen med 
en havarert kommunereform. 

Modernisering er i utgangspunktet et 
like flott ord. Det peker framover mot den 
nye tid – som vi alle er på vei inn i. Det er 
derfor nærmest umulig å være motstander 
av modernisering. Eller fornying, forbedring 
og forenkling, for den saks skyld. Ordboka 
definerer moderne som det ”som tilhører 
det nyeste på sitt område” eller det ”som 
er på moten”. 

Umodernisering
Men har sentrale lønnstillegg gått av 

moten? Selvfølgelig ikke. Det er bare Sanner 
som vil ha det slik. Vi andre kan arbeide for 
store sentrale lønnstillegg og mindre pott 
til å forsterke individuelle lønnsforskjeller. 
Dette er valg vi gjør. Hvem av oss som er 
moderne, avhenger av øynene som ser. For 
meg er Sanner umoderne.  

En gjennomgang av de statlige hovedopp-
gjørene siden 2002 forteller sitt tydelige 
språk. Bare se hvor stor prosentandel av 
den totale økonomiske rammen som er satt 
av til lokale forhandlinger i hvert av disse 
oppgjørene:  

I tidligere oppgjør 
lå lokal pott på pluss/
minus 20 % av ram-
men, med et unntak 
for 2006 da Aka-
demikerne gikk til 
streik. Etter at de blå-
blå kom inn i regje-
ringskontorene  ble 
det 40 %, stigende 
i år til 52 % for oss 
og 75 % for Akademikerne. Og Sanner 
melder at retningen er staket ut. 

Akademikerne er de høytlønnede i fagfo-
reningsfamilien. De presser på for stor lokal 
pott, fordi de tjener på det. Vanskeligere 
er det ikke. Nå har de altså fått absolutt 
gehør hos motparten i departementet. Hos 
Akademikerne heter det etter årets oppgjør 
”et gjennombrudd for vår lønnspolitikk”. I 
departementet heter det ”modernisering”.

Vi kan kalle det en politikk for økte for-
skjeller. Vi kan kalle det umodernisering. 
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2002 21 %

2004 25 %

2006 33 %

2008 16 %

2010 18 %

2012 18 %

2014 40 %

2016 52 %

Sitatet

”Guttorm Nordø punkterer oppfatningen 
av biblioteket som et kunnskapens tem-
pel og forvandler det til et laboratorium 
for fantasien.”   

Øivind Storm Bjerke i anmeldelsen 
av kunstutstillingen ”En hyllest til 
folkebibliotekene”, i Klassekam-
pen 6. april. Utstillingen står på 
Deichmanske bibliotek fram til 28. 
august.


