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Mange veier til Rom

Det heter seg at alle veier fører til 
Rom, og at mange veier fører til 
bibliotekar er det liten tvil om.

Omtrent på denne tida, for 15 år siden, satt jeg med 
høgskolens studiekatalog foran meg. Bak meg hadde jeg 
halvannet år på Universitetet i Oslo, men av forskjellige 
grunner hadde jeg behov for å tenke nytt, og en litt mer 
yrkesrettet utdannelse fristet. At en utdannelse innenfor 
bibliotek-, informasjons- og dokumentvitenskap ikke var 
det første jeg tenkte på etter endt videregående, deler jeg 
med ganske mange andre bibliotekarer. Et lite dypdykk i 
søkertallene til studiet i både Oslo og Tromsø de tre siste 
årene viser at de som tilhører kvoten for førstegangsvitnemål 
utgjorde mellom 12 og 19 prosent av de som hadde studiet 
som førstevalg. Det betyr at hovedvekten av de som søker 
seg dit, har drevet med andre ting før de finner veien til 
profesjonen. 

Hvem blir egentlig bibliotekar?
Årlig er det rundt 150 til 190 som har bibliotek- og 
informasjonsvitenskap ved OsloMet som førstevalg. Men 
hvem er det egentlig som blir bibliotekar? Khrono, en 
nyhetsavis for høyere utdanning og forskning, hadde i 
november en artikkel med tittelen Store klasseforskjeller 
også internt på høgskole. Der kommer det frem at hvilken 
utdannelse og inntektsnivå foreldrene dine har, fortsatt har 
stor betydning for utdanningsløpet og yrkesvalget ditt. I 
artikkelen vises det til at bare 50 prosent av de som har 
foreldre med utdanning på grunnskolenivå, fullfører en grad 
innen åtte år etter at de startet, mot 77 prosent blant de 
med foreldre med høyere utdanning. Men hvordan står det 
til med den sosiale mobiliteten blant de som søker seg til 
bibliotekstudiene?

Hvem som rekrutteres til profesjonen er et tema som er både 
interessant og viktig. På åpningsmøtet til Bibliotekmøtet 
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Forbundsleder Veronicha Angell Bergli

– Men når det kommer til mangfold 
utenom kjønn, er jeg rimelig sikker 
på at vi fortsatt har en jobb å gjøre.

2022, som skal avholdes i slutten av mars, skal Abid Hussein, 
Director of Diversity ved Arts Council England, snakke om 
hvorfor mangfold og inkludering er viktig for å gjøre bibliotek 
relevante for dagens borgere. Det er et foredrag jeg ser frem 
til å høre. For i tillegg til at det er viktig at man i bibliotekene 
jobber godt og grundig med mangfold og inkludering, er det vel 
så viktig at profesjonen som sådan er inkluderende og speiler 
mangfoldet i befolkningen.

Hvordan rekrutteringen til profesjonen er på tvers av etnisitet-, 
kulturell- og sosioøkonomisk bakgrunn, vet jeg ikke. Meg 
bekjent finnes det lite tallmateriale på hvem som velger å bli 
bibliotekar, utover kjønn og alder. I dag er 64,7 prosent av 
studentene på studiet i Oslo damer. Hvis man sammenligner 
det med kjønnsfordelingen blant yrkesaktive medlemmer i 
Bibliotekarforbundet, hvor damene utgjør omtrent 85 prosent, 
og mitt eget bilde av studentmassen da jeg tok studiet, kan 
det tyde på at rekrutteringen blant damer og menn er blitt noe 
jevnere. Men når det kommer til mangfold utenom kjønn, er jeg 
rimelig sikker på at vi fortsatt har en jobb å gjøre.

Et annet moment er på hvilket grunnlag rekrutteringen til 
profesjonen skjer. Undersøkelser viser at de fleste bibliotekarer 
jobber i en form for bibliotek. Akkurat det er kanskje ikke 
helt unaturlig, men i hvilken grad kjenner de mange som har 
bibliotek-, informasjons- og dokumentvitenskap som førstevalg 
til mangfoldet av bibliotekjobber, og andre jobber, som studiet 
kvalifiserer til? Og ikke minst, i hvilken grad kjenner de mange 

som ikke har studiet som førstevalg til hvilke muligheter 
profesjonen faktisk gir? Selv hadde jeg ingen kjennskap til 
hverken studiet eller profesjonen før jeg satt der med katalogen 
og lurte på hva jeg skulle bli, og fortsatt lar jeg meg overraske 
positivt over alle mulighetene utdanningen gir.

Profesjonens ambassadører
Et stort ansvar for rekrutteringen, ikke minst for å sikre at 
studiet faktisk gjennomføres, må studiet ta. Men det bærer ikke 
ansvaret alene. Den viktigste ambassadøren for profesjonen 
er oss som er ute i feltet. Dette gjelder både i møte med 
brukere, ledere, eiere, politikere, kollegaer, venner og bekjente. 
På hvilken måte kommuniserer vi egen kompetanse og profe-
sjonens allsidighet? De mange biblioteksjefsakene hvor 
kommuner enten velger å se bort fra kravet om fagutdanning 
og/eller tydelig har misforstått hva bibliotekfaglig kompetanse 
faktisk innebærer, viser at vi i aller høyeste grad fortsatt har en 
jobb å gjøre. 

Dessverre kan vi ikke skylde på kommune-Norge alene for at 
det flere steder skorter på biblioteksjefer med bibliotekfaglig 

kompetanse. Mange kommuner sliter med å rekruttere biblio-
tekarer til sjefsstillingene. Der har vi en stor utfordring. Litt 
enkelt kan man si at om du har en lederspire i magen, er 
kanskje bibliotek-, informasjons- og dokumentvitenskap noe du i 
aller høyeste grad bør vurdere. For skal vi beholde legitimiteten 
i kravet om bibliotekfaglig utdanning på ledernivå, må faktisk 
bibliotekarer søke seg til lederstillinger. Som fylkesbiblioteksjef 
Heidi Hovemoen sier i dette bladet, må vi tørre å ta sjanser. 
Syttisekstusen femhundre timer.

Hvis vi tar utgangspunkt i at vi jobber fulltid i 40 år vil vi tilbringe 
ca. 9200 dager på jobben, eller rundt 76 500 timer. Det er 
mange timer! Med så mange timer tilbrakt på jobb, må man jo 
bare håpe at jobben stort sett kjennes meningsfull og at lønna 
og arbeidsvilkårene er gode. Skulle det første føles litt trått, kan 
kanskje dette bladet være med på å gi deg noen nye idéer. For 
en stor fordel med profesjonen vår er aktualiteten og allsidigheten 
i utdannelsen vår. Det er heller ingen tvil om at kompetansen vår 
er etterspurt, så skulle du ønske å prøve noe nytt, er det i aller 
høyeste grad rom for det. Skulle du derimot ha spørsmål rundt 
det siste, håper jeg du ikke nøler med å ta kontakt! 

Foto: Ilja C
. H
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Har du sett at vi har fått ny logo? Etter mange år med 
uforandret profil, var det tid for en oppdatering. Den nye 
logoen er bedre tilpasset dagens bruk og har mange 
muligheter for variasjon. Sammen med logoen har vi også fått 
en ny visuell profil, som består av et sett med fonter, farger 
og maler. 

Profilen er designet av Marianne Lydersen, Marianne Eidal og 
Trude Raanæs, som også designer Bibliotekaren. Vi håper du 
liker den!

Vi stilte spørsmålet: «Hva er ditt beste karrieretips?» 
på Instagram og Facebook Stories. 

Her er noen av svarene.

«Den største feilen bibliotekarer gjør, er at de tenker 
for smått om samfunnsoppdraget.»

«Ikke vær redd for å flytte på deg for jobbmuligheter.»

«Forhandle lønn når du får tilbud om ny jobb.»

«Gjør det du syns er gøy og bli god på det.»

Bibliotekarforbundet 
har fått ny logo

Norsk og Dansk bibliotekhistorie har nylig fått hver sin bokutgivelse. I boken 
Dansk Bibliotekshistorie 1–2 går forfatterne igjennom danske bibliotekers 
utvikling fra middelalderen og fram til i dag. Den skulle egentlig vært utgitt 
i forbindelse med 100årsmarkeringen av bibliotekloven i Danmark i 2020, 
men ble koronaforsinket med et år.

Boken Kunnskap er makt. Norsk bibliotekhistorie – kultur, politikk og 
samfunn av Øivind Frisvold, tar for seg hovedtrekkene i de siste 250 års 
norske bibliotekhistorie. Boken kan leses gratis på nett på skriftserien.
oslomet.no.

Bibliotekhistorie  
i bokform

Ekstra tilskudd til skolebibliotek fører til at elever 
leser mer. Det konkluderer en rapport bestilt 
av Utdanningsdirektoratet som har evaluert 
tilskuddsordningen for skolebibliotek. Ordningen 
ble opprettet i 2018. Tilskuddet ble i hovedsak 
brukt til økt bemanning på bibliotekene, noe som 
har gitt lengre åpningstider, styrket nettverk og 
kompetanseheving for skolebibliotekarer og lærere. 
Blant hovedfunnene er at elevene leser mer, at flere 
elever enn tidligere tar i bruk skolebiblioteket, de blir 
kjent med ulik litteratur som kan bidra til nysgjerrighet 
og større innsikt i hva et bibliotek kan tilby av litteratur, 
og de får større eierskap til biblioteket. 

Les rapporten på Utdanningsdirektoratets 
nettsider.

Satsing på skole-
bibliotek fungerer

Bibliotekmøtet arrangeres av Norsk Bibliotekforening 
og på programmet i år står temaer som mangfold, 
viktigheten av lesing og andre spennende og relevante 
temaer for bibliotekarer. BF er til stede med egen stand 
der en av våre rådgivere er tilgjengelig for en prat, vi 
presenterer foredraget Nye stemmer og inviterer til 
minglepub. Sees vi?

Bibliotekmøtet 2022

Fra 
@bibliotekarene

23.–24. mars avholdes Bibliotekmøtet 2022 på 
Clarion Hotel The Hub / Deichman Bjørvika i Oslo. 

Foto: E
rik Thallaug
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I flunkende nyoppussede kontorer i Oslo sentrum 
ønsker Ylva Bråten velkommen inn. De luftige og 
moderne lokalene er dekorert med tydelige tegn på 
arbeidsplassens formål, der flere hyllemeter er fylt med 
årganger av Norges lover i bokform. En stor skjerm 
teller besøkende i systemene i realtid og viser hva slags 
data som oppsøkes. Vi er hos Lovdata, stiftelsen som 
har ansvar for å lage og drifte systemer for rettslig in-
formasjon. Her har Bråten hatt arbeidsplassen sin de 
siste fem årene.

– Tittelen min er kunnskapsforvalter. Og jeg jobber 
med veldig mye forskjellig, forteller hun. 

En stor del av jobben dreier seg om rettskilder, både 
nasjonale og europeiske. Hun jobber med metadata, 
med Norges traktater på oppdrag for Utenriksdepar-
tementet. Hun jobber med EØS- og EU-dokumenter 
som EØS-komitebeslutninger, rettsaker og dokumen-
ter fra EFTA- og EU-domstolen og sitter i redaksjonen 
til nettstedet europalov.no. Hun driver med kurs, bru-
kerstøtte og prosjektledelse for oppgradering av Lov-
data Pro. Ja, og så har hun ansvaret for et lite, fysisk 
bibliotek med festskrifter, traktater og tidsskrifter. Det 
mangler ikke på arbeidsoppgaver.

– Det er travelt. Men mest gøy! 

Flertallet velger tradisjonelt
Bråten var ferdig utdannet bibliotekar i 2001 og tok 
deretter en mastergrad i informasjons- og kunnskaps-
forvaltning i Australia. Etter en periode med ulike job-
ber i Norge, blant annet i Norsk Folkehjelp og Redd 
Barna, startet en internasjonal karriere som førte hen-
ne til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel og FN i 
New York. Hun har dermed valgt en annen karrierevei 
enn flertallet av bibliotekarutdannede.

Ifølge den ferske lønnsundersøkelsen i Bibliotekar-
forbundet jobber nemlig 58 prosent av medlemme-
ne i folkebibliotek, 17 prosent i skolebibliotek og 13 
prosent i UH-sektoren. Regner man sammen alle som 
oppgir en form for bibliotek som arbeidsplass, utgjør 
det hele 92 prosent av medlemsmassen. Det er tall som 
ikke avviker altfor mye fra en studie ved OsloMet utgitt 
i 2016. I Bibliotekarer blir ved sin lesti, som undersøkte 
arbeidsmarkedet til tidligere bachelorstudenter, fant de 
at 83 prosent av de spurte jobbet i en form for biblio-
tek. I en studie fra 2012, som undersøker hvor master-
studentene havner, er resultatene noe annerledes, men 
de tradisjonelle jobbene står likevel sterkt. I Hva gjør de 
videreutdannede bibliotekarene?ii finner Dahl og Tallerås 
at 51 prosent får jobb i en ABM-institusjon. 27 prosent 
havner i det private næringslivet. 

– Studentene som begynner hos oss, vet hva de vil. 
De kommer hit med et helt konkret ønske om å jobbe 
i bibliotek, forteller Tor Arne Dahl, instituttleder for 
arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet.

Studentmassen er todelt. Det er de unge som kom-
mer rett fra videregående, og så er det de litt eldre stu-
dentene som ønsker omskolering etter å ha forsøkt 

De fleste bibliotekarer jobber i bibliotek.
Men jobbmulighetene er langt flere.

Tekst: Christine Tolpinrud
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– Vi skjønner en del av det som foregår bak, og så er vi 
flinke til å forstå hva brukerne vil ha ut av det på grunn 
av den tradisjonelle formidlerrollen og det tradisjonel-
le referanseintervjuet.
 Dette er blant det som gjør at bibliotekarer kan 
være attraktive for en lang rekke jobber, mener hun, 
som tjenestedesigner, researcher, metadataekspert og 
lignende. Kombinerer man bibliotekarutdanningen 
med etter- og videreutdanning og sørger for å holde 
seg faglig oppdatert gjennom hele karrieren, vil man 
være kvalifisert for enda flere jobber. Bråtens viktigste 
råd til bibliotekarstudenter er imidlertid dette:

– Utveksling, Erasmus-programmet. Gjør det!
– Det er en helt fantastisk ordning. Man har mulig-

heten til å reise ut et semester eller et år, og nesten alt 
er ordnet for deg. Jeg mener det er en veldig, veldig fin 
mulighet til å oppleve nye ting. 
Selv tilbrakte hun andreåret av studiet i Nederland. 
Der var hun blant de første norske utvekslingsstu-
dentene, forteller hun. All undervisning foregikk på 
nederlandsk.
 – Det var, faglig sett, ikke så fantastisk. Men sosialt 
og på det personlige nivået helt … Ja, kanskje det året 
som har preget meg mest.

Hun understreker at siden den gangen, ved årtusen-
skiftet, har ordningen blitt både større og bedre. For 
henne ble dette året uansett starten på et ønske om 
en internasjonal karriere som tok henne som nevnt 
til FN i New York, der hun jobbet ved biblioteket i 
fem år. For å komme seg dit, søkte hun på FNs rekrut-
teringsprogram som i dag heter «Young Professionals 
Programme». Det var en lang prosess som tok totalt 
sju år fra søknad til hun fikk jobb, men det endte med 
en drøm som gikk i oppfyllelse. 

Behov for bibliotekarers kompetanse
Tjåland kom selv inn i jobben i Equinor via deres 
«Graduate programme» for tre år siden. Dette er en 
slags fast traineestilling man kan søke på i sisteåret 
av mastergraden. Også de med fullført mastergrad 
og mindre enn to års yrkeserfaring kan søke. De re-
krutterer også på vanlig måte, men det kan være langt 
mellom utlysningene etter bibliotekarer. Hun mener 
det er mye som er interessant med litt utradisjonelle 
jobber.
– Du jobber med helt andre folk enn det du vanligvis 
ville ha gjort og veldig mye med andre disipliner og 
andre fagområder. Du må skjønne hva de gjør for å 
kunne gjøre jobben din. Det synes jeg er utrolig spen-
nende. Og så er det jo muligheter for å jobbe inter-
nasjonalt innenfor avdelingen hvis vi har prosjekter i 
utlandet, også veldig spennende! 

– Det er mye av den samme tankegangen her som 

vi har som bibliotekarer, og det gir mye verdi til pro-
sjektene. Jeg har jo rotert rundt i Equinor og ikke alle 
jobbene har vært kjempespesifikke for min utdanning. 
Men likevel så har jeg hatt kompetanse å komme med.

Nettopp dette mener hun det er viktig å sette 
fokus på.

– Vi trenger vår kompetanse andre steder enn bare 
bibliotek! 

andre yrker og studier. Gjennomsnittsalderen hos før-
steårsstudentene er 28,2 år, som er høyere enn ved en 
del andre studier. Samtidig tyder undersøkelseriii på at 
det tar lengre tid for bibliotekarstudentene å få jobb et-
ter endt utdanning enn for studenter ved andre fag på 
samme fakultet. Instituttet selv spekulerer i om dette 
skyldes at mange først og fremst søker jobb i bibliotek 
i Oslo-området.

– Og vi oppfatter at utdanningen er bredere enn som 
så. Vi ønsker at våre studenter også skal gå i andre ret-
ninger, og de bør kunne ta mange forskjellige jobber.

Han nevner jobber som informasjonsspesialist, i ar-
kiv, forlag og hos konsulentfirmaer som trenger hjelp 
til implementering av programvare. Utdanningen er 
også et grunnlag man kan bygge på med andre fag som 
vil gjøre at man blir kvalifisert for enda flere jobber.

– Hvis du vil ha en god generalist som kan lære mye, 
skal du ansette en bibliotekar, sier han.

«Ryggmargen» er viktig
En ting er at så få velger andre typer jobber. Men er 
arbeidsgiverne enige i at det er behov for bibliotekarer 

utenfor bibliotekene? Hos Equinor er svaret på det et 
definitivt ja. Der har de lenge vært bevisst verdien av 
bibliotekarers kompetanse, forteller Runa Marie Tjå-
land. Hun jobber som Information and Data Mana-
ger i avdelingen Information and Data Management 
(IDM) i Equinor. Der er de rundt 70 ansatte over hele 
landet, hvorav en betydelig andel er bibliotekarer. De 
jobber med informasjons- og dokumenthåndtering 
i investeringsprosjekter, som vindturbinparker og 
oljeplattformer.

– Vi har ansvar for systemene som prosjektmedlem-
mene bruker for å dele informasjon internt i prosjektet 
og internt i Equinor, men også med kontraktør. Kon-
traktørene vi har i prosjektet, leverer mye dokumen-
tasjon på hva de har tenkt å bygge, og studier og litt 
sånn forskjellig. Alt det går via våre systemer, sier hun.
I dette arbeidet er det spesielt én type kompetanse bi-
bliotekarer har, som gjør dem verdifulle for jobben.

– Det er det vi kaller «ryggmargen». Det vi har i 
ryggmargen som bibliotekarer, er mye av det samme 
som vi bruker hos oss. Sporbarhet og gjenfinning er 
utrolig viktig. Vi må vite om noen har vært inne og 
editert på et dokument, og vi må kunne finne ting om 
50 år, for en plattform kan leve så lenge. Og plutselig så 
må vi kanskje vite, hva var egentlig besluttet for 50 år 
siden? Så vi har et litt annet tidsperspektiv enn mange 
andre prosjektmedlemmer. 

En annen ting hun trekker frem, er referansein-
tervjuet. Som på et bibliotek, er dette vesentlig for å 
kunne gi brukerne riktig hjelp og også sørge for at de 
får jobben gjort.

– Du må stille flere og flere spørsmål for å finne 
ut av hva det er denne personen egentlig trenger når 
vedkommende henvender seg til oss. Og de kan spørre 
et veldig enkelt spørsmål til å begynne med, og så må 
du grave for å finne fram til hva de faktisk lurer på og 
hvordan du kan hjelpe dem, forteller hun.

Det er ikke gitt at arbeidsgivere vet at bibliotekarer 
kan bidra med nettopp slike ting. Men i Tjålands avde-
ling har de en fordel. 
– Hos oss er det litt enkelt da, fordi de som ansetter, 
gjerne er bibliotekarer selv eller har annen bakgrunn 
innen data- og informasjonshåndtering. De har jobbet 
i prosjektene selv, så de vet hva prosjektene trenger og 
hva en bibliotekarutdanning kan bidra med. 

Kvalifisert for flere jobber
Både Bråten og Tjåland ble tidlig i utdanningen sikre 
på at folkebibliotek ikke var det riktige valget for dem. 
For Bråten var det muligheten til å være et slags bin-
deledd mellom det tekniske og brukerne som trakk 
henne til yrket. Her ser hun et stort bruksområde for 
bibliotekarers kompetanse. 

Ylva Bråten, kunnskapsforvalter i Lovdata.
Foto: Christine Tolpinrud

«Vår kompetanse 
trengs andre steder 
enn bare bibliotek!»

Tor Arne Dahl, instituttleder 
for arkiv, bibliotek og informasjonsfag 
ved OsloMet. Foto: Benjamin A. Ward / 
OsloMet

Runa Marie Tjåland, Information and Data Manager i 
avdelingen Information and Data Management (IDM) i 
Equinor. Foto: Karl Van Hauwermeiren

i https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/10642/2929
iihttps://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/10642/1059
iiihttps://ansatt.oslomet.no/documents /585743/142162695/Kandidat_2019_SAM.

pdf/57ce8647-d65f-ce88-daff-2253ccdc6f70
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har også ved flere anledninger lært opp andre prostesaksbe-
handlere som skal inn i lignende stilling som meg. Nylig har 
jeg hatt stilling som kommunikasjonsrådgiver, hvor jeg var 
prosjektleder for en stor kommunikasjonssatsing med fokus 
på å lære opp alle ansatte i Asker, Bærum og Oslo.

Hvorfor valgte du å begynne i denne jobben?
Mange tilfeldigheter og anbefalinger. Det er en utrolig fleksi-
bel, utfordrende og dynamisk jobb. Det er et godt faglig felle-
skap og stor takhøyde. 

Hvordan kommer bibliotekarkompetansen til nytte?
Den bruker jeg for alt den er verdt, hver dag. Spesielt når det 
kommer til brukeropplevelser og tankegang samt forståelse 
av digitale plattformer og systemer i sammenheng med orga-
nisering og gjenfinning. Jeg bruker også mye av studiet når 
jeg underviser i CMSet Episerver, hvor jeg legger stor vekt på 
universell utforming, da jeg brenner litt ekstra for alles rett til 
tilgang på den samme informasjonen. Og opphavsrett, stjele 
gjør vi ikke.

Jeg «valgte bort» bøkene da jeg studerte og tok fordypning 
i kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, samt nettsidepro-
duksjon. Jeg har også tatt kommunikasjon i digitale medier 
i etterkant. Dette merker jeg nytten av i samarbeid med utvi-
klere til programmene vi bruker. Jeg blir fort den som tester 
nye programmer og gir tydelige tilbakemeldinger på dårlig 
funksjonalitet og manglende universell utforming. Det mer-
kes at utviklere ikke har tenkt på kravene vi har til universell 
utforming, og da er det en stor fordel å kunne mye av det 
som ligger bak programmene også. Da vet jeg hva jeg faktisk 
kan kreve og at det ikke er så komplisert som de vil ha det til 
og for eksempel gjøre en «knapp» litt tydeligere eller endre 
størrelse på tekst.

Hva liker du spesielt godt med jobben?
Jeg elsker variasjonen, utfordringene, og at jeg er den eneste 
med min bakgrunn. Det er spennende hvordan mange med 
forskjellig kompetanse spiller hverandre gode. Jeg var en peri-
ode webmaster i Norwegian, for å jobbe med Episerver, men 
det ble for ensidig. Jeg stortrives med brukerveiledning, både 
på telefon, undervisning i grupper og én-til-én; forstå den 
enkeltes informasjonsbehov og tilpasse undervisningen eller 
veiledningen deretter.

Det er et veldig godt arbeidsmiljø og fleksibilitet.

Har du noen karriereråd til andre bibliotekarer?
Tenk utenfor boksen, eller for å si det på en annen måte, ikke 
begrens deg. Jeg tør å påstå at alle bedrifter og organisasjoner 
trenger en med vår kompetanse til å tenke struktur, opplæ-
ring og kommunikasjon. Da jeg gikk på studiet, lærte vi å 
tenke som den som er informasjonssøker; den kunnskapen 
er unik.

Ellen Sofie Enge
Kurskoordinator hos Axiell Norge AS

Hva går jobben din ut på?
Min jobb utføres først og fremst i kontakt med mennesker. 
Kunnskap om bibliotekfaglige spørsmål og om våre systemer 
står sentralt. Våre kunder trenger opplæring og kurs, det er sen-
tralt når man skal benytte et fagsystem. I tillegg endrer behove-
ne og fagkunnskapen seg hele tiden. Dette gjør at jobben min 
er spennende og utfordrende. Det er alltid et nytt mysterium å 
løse i brukerstøtten til kundene og godt å kunne gi en hjelpende 
hånd gjennom nye funksjoner og løsninger i opplæringsbiten. 
Jeg setter stor pris på å hjelpe kundene våre, slik at de får mest 
mulig ut av verktøyet sitt. Det kan være utfordrende å holde 
kurs for så mange forskjellige kunder; fra fag-, folke-, arkiv- og 
skolebibliotek, men samtidig er mennesker så forskjellige i 
seg selv, noe som alltid gjør det interessant. Det krever mye 
til enhver tid å ligge foran kundene med så mange forskjellige 
systemer, og det er utfordrende å finne ut hvordan jeg skal pre-
sentere nye moduler eller endringer i funksjonalitet. 

Hvorfor valgte du å begynne i denne jobben?
Da jeg valgte denne jobben, var det fordi jeg ønsket å jobbe 
med systemer og samtidig ha kontakt med mennesker. Jeg kom 
fra et bibliotek hvor jeg hadde systemansvaret for servere og 
lokalt ansvar for biblio tekbasen. Å være tett på utviklingen av 
et biblioteksystem syntes jeg var spennende. Det systemet vi 
hadde på min tidligere arbeidsplass, var det systemet som ble 
utviklet på den «nye» arbeidsplassen min.

Hvordan kommer bibliotekarkompetansen  
til nytte?
Fagkompetansen min benytter jeg daglig i og med at jeg kurser 
bibliotekansatte i systemene våre. Da er det viktig med kom-
petanse ned på mikronivå, fordi det er viktig å vite hvorfor 
for eksempel postene ser ut slik de gjør, men også å tenke 
praktisk: «Hva kan dette brukes til?». Gjennom arbeidet med 
Quria og MARC21 har jeg brukt tid på RDA. Det er en stor 
endring at bibliotekverden går fra MARC-baserte poster til 
verk-uttrykk-manifestasjoner, det er spennende og utfordrende. 

Fire bibliotekarer 
om sitt jobbvalg

Jonas Svartberg Arntzen
Produkteier, Biblioteksentralen

Hva går jobben din ut på?
Jeg jobber med utvikling av digitale tjenester/produkter til 
biblioteksektoren. Jeg jobber i et utviklingsteam, bestående 
av utviklere, designere og produkteiere, og vi jobber med bru-
kerinnsikt, design, utvikling, test og utrulling. Og masse mer!

Min rolle går ut på å koordinere de andre fagpersonene i 
teamet, sette retning for de produktene vi utvikler, priorite-
re funksjonalitet og delta i innsikt og utviklingsarbeid. Mye 
av arbeidet skjer i tett samarbeid med bibliotekene og deres 
brukere.
 
Hvorfor valgte du å begynne i denne jobben?
Biblioteksentralen er inne i en spennende periode, hvor vi går 
fra å selge produkter til selv å utvikle produkter sammen med 
bibliotekene. Dette krever helt nye måter å jobbe på og nye 
kompetanser. Vi må jobbe tett med bibliotekene for å skjønne 
deres behov, og vi må bygge opp kompetanse på design, pro-
gramvareutvikling m.m. Dette skiftet er kjempespennende, og 
det hadde jeg veldig lyst til å være med på. I tillegg var det en 
stilling som liknet en del på det jeg gjorde i min forrige jobb 
(på Deichman).
 
Hvordan kommer bibliotekarkompetansen  
til nytte?
Først og fremst er det min kjennskap til bibliotekene etter å 
ha jobbet i folkebibliotek i 15 år, som jeg tar med meg inn 
i arbeidet med å utvikle gode digitale tjenester til bibliote-
kene. Kjennskap til hva bibliotekbrukerne forventer, hvilke 
utfordringer bibliotekarene sliter med og hvilke aktører og 
systemer som finnes i bransjen.

I tillegg er det en stor fordel å kjenne til de mer bibliotekspe-
sifikke standardene som finnes i bibliotek, som for eksempel 
hvordan metadata er strukturert.

Hva liker du spesielt godt med jobben?
Jeg liker at vi jobber med å utvikle produkter og tjenester som 
er viktige for bibliotekene. At vi prøver å løse konkrete proble-
mer som bibliotekene sliter med og at vi jobber i partnerskap 
med bibliotekene.  Og så liker jeg at Biblioteksentralen er eid 
av kommunene/fylkeskommunene og at alle inntekter går 
tilbake i drift og utvikling av nye produkter/tjenester. Vi er 
ikke en hyperkommersiell aktør som kun tenker på bunnlinja.
 
Har du noen karriereråd til andre bibliotekarer?
Len deg frem og bland deg i ting du ikke har noe med dersom 
du tror at det kan føre til endringer som gjør bibliotek-tje-
nestene bedre. Bytt jobb oftere, så du får prøvd litt forskjellig 
og utvikler deg. Hold deg oppdatert på de fagområdene du er 
interessert i og prøv å lære deg noen nye fagområder også. Bli 
komfortabel med å spørre låneren om hva de sliter med og 
drømmer om at biblioteket skal gjøre bedre. Lær deg gjerne 
litt om tjenestedesign.

Anne Marie Guldahl  
Jernquist
Rådgiver/prostesaksbehandler og kommunikasjonsrådgiver i 
Oslo bispedømme

Hva går jobben din ut på?
Jeg er prostens rådgiver og utgjør sammen med prosten det 
administrative nivået som «passer på» prestene i ett prosti. Jeg 

Jonas Svartberg 
Arntzen, Produkteier, 
Biblioteksentralen
Foto: Nikolaj Blegvad

Ellen Sofie Enge
Kurskoordinator hos Axiell 
Norge AS 
Foto: Privat

Anne Marie Guldahl Jernquist
Rådgiver/prostesaksbehandler 
og kommunikasjonsrådgiver i 
Oslo bispedømme
Foto: Privat
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Plutselig kan strukturen over et verk knyttes sammen med 
mange forskjellige utgivelser og oversettelser. Jeg synes det er 
bra at vi utvikler oss videre. 

Hva liker du spesielt godt med jobben?
Jeg er glad i jobben min som kurskoordinator. Undervisning 
synes jeg er veldig givende. Jeg møter så mange hyggelige bibli-
otekansatte, ofte med helt annen bakgrunn enn meg selv. Og jeg 
liker å strukturere og få system i tingene. Når jeg er så heldig å 
få lage både kursmateriell, oppgaver, holde orden i kursbasene 
og også mange ganger får gjennomføre kursene, opplever jeg 
virkelig at jeg har den beste jobben. 

Har du noen karriereråd til andre bibliotekarer?
Karriereråd til andre er jo ikke så lett å gi, men ta noen sjan-
ser! Kanskje er det du velger, noe som du vil trives supergodt 
med. Jeg gruet meg veldig til det første kurset jeg holdt, men 
samtidig tenkte jeg at dette vil jeg like etter hvert. Nå er det 
det viktigste og beste, alltid det jeg holder på med. Lykke til!

Bjørnar Bruket
Musikkbibliotekar på Rockheim – Det nasjonale museet for 
populærmusikk (tilhører Museene i Sør-Trøndelag AS)

Hva går jobben din ut på?
Det korte svaret er å sørge for en best mulig katalog over sam-
lingene og alt det innebærer. Det lange svaret ville nok dreiet 
innom noe administrativt arbeid (inngåelse av kontrakter, kla-
rering av rettigheter etc.), arbeid med nye inntak til samlingen, 
research til formidlings- eller utstillingsprosjekter, videreut-
vikling av informasjonssystemer, museumsfaglig planarbeid, 
behandle henvendelser og så videre.

Hvorfor valgte du å begynne i denne jobben?
Dette var jo en ny og helt unik stilling som heldigvis for meg 
ble lyst ut den våren jeg leverte masteroppgaven. Det opprettes 
sjelden nye museer i dette landet, og med ønsket om å kombi-
nere musikkfaglig bakgrunn i tillegg var dette helt åpenbart 
en gyllen mulighet.

Hvordan kommer bibliotekarkompetansen  
til nytte?
Kunnskapsorgansering er jo helt essensielt i museene også, for 
å forvalte samlingene, selv om den nok er litt friere enn i bibli-
otekene, på godt og vondt. (Museumskatalogene ville kanskje 
vært mer velorganiserte dersom flere bibliotekarer jobbet i 
feltet?). Det gjøres hele tiden research i forbindelse med både 
innsamling og utstillingsproduksjon. Her kommer selvfølgelig 
søkeferdigheter, kjennskap til ulike databaser eller kunnskaps-
kilder og kildekritikk veldig godt med. En grunnleggende kom-
petanse i programmering og forståelse av webteknologier er 
også svært nyttig i arbeid med utvikling av utstillingsteknologi 
eller videreutvikling av informasjonssystemer.

Hva liker du spesielt godt med jobben?
Det er en veldig variert jobb. Og med mye frihet til å forme 
egen stilling, men med påfølgende stort ansvar. I perioder 
svært hektisk, men ikke hele tiden heldigvis. Som museer flest 
er kollegiet bredt sammensatt med masse spennende kompe-
tanse. Lærerikt og utviklende. Og så er man jo til tider tett på 
musikkens kraft. Det er vel jobby det heter!

Har du noen karriereråd til andre bibliotekarer?
Nei! Har aldri tenkt karriere som sådan, bare drevet med det 
jeg er interessert i. Så rådet må kanskje bli å følge interessen, 
aldri slutte å være nysgjerrig.

Bjørnar Bruket
Musikkbibliotekar på 
Rockheim 
Foto: Christine Tolpinrud
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“Erasmus Montanus 

speiler det moderne 

samfunnet godt. 

I klasserommet 

opplever jeg at stykket 

åpner for en rekke 

diskusjoner, og denne 

gjendiktninga gjør at 

humoren i stykket 

virkelig kommer til sin 

rett, både for meg  

og for elevene.”

Anita Melvold,  

lektor og fagbok-

forfatter

“ Holt din Mund 

Audacissime Juvenis”

Endelig er det mulig å skjønne hva Holberg mente. 

Opplev klassikeren med nytt og moderne språk,  

gjendiktet slik den ble forstått for 300 år siden. 

Bibliotekaren



Tips til  
jobbsøkerprosessen 

1. Gjør en kartlegging av dine  
personlige egenskaper 
Personlige egenskaper kan være snill, fleksibel, ærlig, 
kreativ osv. Bibliotekaryrket er et serviceyrke hvor 
man ofte bistår andre. Eksempler på relevante egen-
skaper kan da være utadvendt og serviceorientert. 
Dersom hovedvekten av arbeidsoppgavene er regis-
trering og katalogisering, kan det være en fordel at 
du er systematisk. 

2. Gjør en kartlegging av din kompetanse
Formalkompetanse er alt du har papirer på (ut-
danning, kurs osv.). Realkompetanse er det du har 
opparbeidet deg av tidligere erfaring fra arbeidslivet, 
gjennom hobbyer og andre arenaer. Denne kompe-
tansen kan være svært relevant, og faktisk skille deg 
fra andre kandidater. 

Husk at alle arenaer kan være viktig. Har du 
oppnådd gode resultater innen idrett, f.eks. ved 
deltakelse i mesterskap eller lignende, kan det 
fortelle noe om din evne til måloppnåelse og fer-
digheter. Har du vært instruktør i et skolekorps, 
viser det at du har pedagogisk innsikt og kunnskap 
om noter. Har du spilt i rockeband og holdt mange 
konserter, kan det bety at du har teknisk innsikt og 
liker å stå foran et publikum. 

NB! Det er viktig å begrense seg til realkom-
petanse som kan være verdifull for arbeidsgiver og 
relevant for stillingen.

3. Gjør en kartlegging av dine ønsker
I stedet for å slenge ut mengder med søknader, kan 
du spisse det litt ved å ta stilling til følgende:

Geografi. Er du villig til å flytte på deg eller er dine 
muligheter begrenset til en plass. Det vil i så fall ha 
innvirkning på hvor i landet du bør søke jobb.

Karrieremuligheter. Er det viktig for deg å jobbe et 
sted med muligheter for å klatre eller er det spesielle 
steder du vil jobbe for å komme dit du egentlig vil? 
Da bør du søke mot dit du faktisk vil.

Arbeidsmiljø. Trives du best i et stort eller lite ar-
beidsmiljø? Størrelse på institusjon eller virksomhet 
kan være av betydning for arbeidsmiljøet og opp-
gavene. Generelt sett kan man si at ved små arbeids-
plasser må en gjøre mange ulike oppgaver, mens ved 
større arbeidsplasser er det mer rom for fordypning 
og spesialisering.

Fleksibilitet. Har du behov for større eller mindre 
grad av fleksibilitet i jobben? På noen arbeidsplas-
ser er det større rom for fleksibel arbeidstid enn an-
dre. Her vil forhold knyttet til livssituasjonen være 
avgjørende.

Lønn. Hvor viktig er lønnsnivå for deg kontra f.eks. 
spesifikke arbeidsoppgaver? 

Tekst: Hege Bergravf Johnsen

Tips!

Les utlysningsteksten nøye. Hvilke av 
dine egenskaper er arbeidsgiver på jakt 
etter?

Tips!

Se hvilken kompetanse som ikke etter-
spørres i utlysningsteksten, men som 
allikevel kan være relevant for arbeids-
giver. 

Det er ingen fasit for hva en god CV skal inneholde, 
men det er noen elementer som de fleste forventer at 
er med. En god CV bør inneholde et minimum det 
som beskriver din kompetanse. Ettersom kompetanse 
er mer enn skolegang og yrkeserfaring, bør også din CV 
inneholde mer enn dette. Ta gjerne med for eksempel 
interesser, hobbyer, tillitsverv, språk, ferdigheter og pu-
blisering, men vær kritisk med tanke på relevans.

En CV benyttes i sammenligningssituasjoner og er 
et verktøy for vurdering. Tenk på dette når du skriver. 

Elementer som bør med
Personalia: Navn og adresse, e-post og telefon.

Yrkeserfaring: Skal være utfyllende. Unngå hull! 
Husk å liste det siste først. Siste jobben er ofte mest 
relevant.

Utdanning: Formalkompetanse. 

Annet: Sertifiseringer, språkkompetanse, instrument-
ferdigheter o.l.

Tenk over følgende:
Bilde. Skal man ha bilde i CV? I så fall må du sør-
ge for at det fremstiller deg i en profesjonell setting. 
Unngå partyhatt- og feriebilder!

Skrifttype. Tenk lettlest, ikke for kreativ.

E-postadresse. Tenk over at partygirl91@hotmail 
kan gi feil signaler. Det er anbefalt å bruke en nøytral 
adresse med fornavn.etternavn.

Unngå forkortelser og stammespråk. Skriv helt ut 
hva du har studert, slik at de som leser søknadene 
slipper å gjette eller være i tvil. Skriv helt ut hvilke 
arbeidsoppgaver du har hatt.

Oppdater institusjonsnavn. F.eks. HiO/HiOA har 
endret navn til OsloMet. 

Referanser oppgis på forespørsel. Husk å gi be-
skjed til de referansene du skal bruke. Spør gjerne 
på forhånd, så du unngår ubehagelige overraskelser.

Foto: U
nsplash

Tre tips til forberedelse

Hva kjennetegner en god CV? 
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I et jobbintervju har dere mulighet til å bli bedre 
kjent med hverandre. Du har nå muligheten til å 
vise arbeidsgiver at du er den beste for jobben. 

Det anbefales å bruke god tid på forberedelsene. 
Finn ut av hvem du er, hva du kan og hva du vil før 
du kommer til intervjuet. Bruk også tid på å inn-
hente kunnskap om arbeidsstedet i forkant. Å være 
godt forberedt, vil gi deg trygghet under intervjuet.

Når du er innkalt til intervju 
•  Prioriter tidspunktet du blir innkalt. 
•  Kom til tiden.
•  Vær en god versjon av deg selv. Velg klær du 

føler deg komfortabel i. 
•  Skaff deg kunnskap om arbeidsstedet. Les nett-

sider, Facebook og artikler som forberedelse. 
•  Ha med attester du kan gi fra deg (kopier).
•  Nervøsitet er helt ok. Tenk at alle vil deg vel, 

men det er forventet at du presterer.
•  Vær forberedt på å si noe om deg selv og din 

motivasjon for å søke. 
•  Vær forberedt på at intervjuet kan være mer 

enn en samtale. Ulike tester og øvelser / op-
pgaver kan forekomme.

•  Vær ærlig!
•  Ikke opptre som verdensmester, men vær så sik-

ker som du klarer. 

Lønnsnivå avtales gjerne ut fra stillingens lønnsinn-
plassering og din ansiennitet. Men det er legitimt å 
stille krav om ytterligere lønn enn det som oppgis 
ved utlysning. Ved tilbud om stilling er du i en po-
sisjon til å forhandle om høyere lønn. Arbeidsgiver 
kan ikke trekke tilbake jobbtilbudet, fordi du ber 
om mer i lønn. Det er viktig at eventuelle krav frem-
settes før man inngår avtale. Etter signering kan det 
være vanskelig å få igjennom individuelle krav, etter-
som man allerede har akseptert vilkårene.

Kontakt BFs sekretariat dersom om du trenger 
opplysninger om lønn. Vi kan gi deg en orientering 
om hva du kan forvente deg å få og hvordan du skal 
gå frem for å be om mer. 

Forbigåelse

Dersom du ikke har fått tilbud om jobben, og du lu-
rer på hvorfor, kan du ringe i etterkant for å spørre. 
Men vær forberedt på at du ikke får noe godt svar 
eller at du får et svar du ikke ønsker.

Husk at du som søker er part i saken og kan be 
om innsyn dersom du mener at du er bedre kvalifi-
sert enn den som fikk jobben. Husk da på at kvali-
fikasjoner er mer enn formalkompetanse og at mest 
eller lengst utdanning ikke alltid betyr bedre kvali-
fisert. Kvalifikasjonene vurderes opp mot kravene i 
utlysningen. Kontakt Bibliotekarforbundet dersom 
du opplever å bli forbigått!

Tips!

Sjekk deg selv på nettet! 

Arbeidsgiver kommer garantert til å 
google deg. Benytt slettmeg.no for 
hjelp til å fjerne negative ting om deg på 
nettet. 

Vi ønsker deg lykke til med din 
neste jobbsøknad! Ikke nøl med å ta 
kontakt med Bibliotekarforbundet for 
veiledning og gode råd.

Kontaktinfo:

bf@bibforb.no

Mange arbeidsgivere benytter egne skjema/rekrutte-
ringsverktøy for CV og søknad. Bruk disse! Og ikke 
bruk eksakt samme søknad til flere stillinger. Det 
skinner igjennom.

Jobbsøknaden er arbeidsgivers første møte 
med deg, og det er viktig å skape et godt 
førsteinntrykk.
1.  Jobbsøknaden skal svære kort, oversiktlig og lett-
lest. Ta utgangspunkt i én side, men bruk den plassen 
du trenger. Unngå slang og vanskelige faguttrykk. 
Husk korrektur! Få gjerne noen du stoler på til å 
lese igjennom.

2. Jobbsøknaden skal svare på utlysningen, men 
bruk dine egne ord, så det ikke blir ren avskrift. Følg 
instruksene i utlysningen og svar på oppgavene. Det 
kan være lurt å skaffe seg god informasjon om ar-
beidsgiver/arbeidsstedet utover det som står i utlys-
ningsteksten. Denne kunnskapen vil kunne reflek-
teres i dine svar.

3. Oppgi din motivasjon for å søke stillingen og svar 
på hvorfor du søker akkurat denne stillingen. 

4. Pass på at dine viktigste kvalifikasjoner kommer 
frem. Viktigst i denne sammenheng betyr mest relevant 
for den konkrete stillingen. En søknad er ikke en CV.

5. Fortell hvorfor du mener du passer til jobben 
med utgangspunkt i din kunnskap, relevant erfaring 
og personlige egenskaper. Vær ærlig og gi korrekt 
informasjon.

Det kan være lurt å føre en oversikt over hvilke job-
ber du har søkt og når søknadene ble sendt. Noen 
ganger tar slike prosesser lang tid.

Tips!

Oppdater alltid din CV når du har gjort 
noe nytt. F.eks. bestått et kurs, eller er 
ferdig med et vikariat/ekstrajobb o.l. Da 
har du mulighet for å sende en oppda-
tert CV på kort varsel. 

«Curriculum vitae  
– en oppsummering av livet!»

«Jobbsøking handler om å vise seg 
frem. Hvordan kan du synes dersom 
du selv ikke vet hvem du er?»

Jobbsøknaden 
– tips til en god søknad

Jobbintervjuet  
– tips og råd

Forhandling av lønn  
i ny stilling
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– Jeg er ikke så engstelig 
for å trå feil. Og de 
gangene jeg trår feil, er 
jeg veldig god på å si at 
der dumma jeg meg ut.

– En arbeidshverdag hos meg består av 
veldig mange møter, hvor jeg snakker 
med folk og forsøker å trekke i de trå-
dene jeg kan for å spille inn biblioteket 
i ulike sammenhenger, forteller Heidi 
Hovemoen. 

Vi møtes i Viken fylkeskommunes ho-
vedkontorer i Galleri Oslo for å snakke 
om hennes jobb som fylkesbiblioteksjef. 
For hva gjør egentlig en fylkesbibliotek-
sjef – og hvordan kommer man seg dit?

Fylkesbibliotekets viktigste rolle er å 
jobbe for utvikling av bibliotekene og bi-
bliotekarene. De jobber blant annet med 
ulike prosjekter for å øke kompetansen 
til bibliotekansatte, for å samordne digi-
tale løsninger mellom bibliotekene og 
med strategier for bibliotekutvikling. I 
Viken er fylkesbiblioteksjefen plassert 
i rådsområdet for kultur og mangfold, 
som en av fire avdelingssjefer, likestilt 
med blant annet kunst og kultur. I stil-
lingen jobber hun tett opp mot politisk 
ledelse, og blant arbeidsoppgavene er 
budsjettprosesser, økonomi, strategi og 
rapportering. Under seg har hun to sek-
sjonsledere, og avdelingen har for tiden 
28 ansatte. 

– Jobben min handler primært om 
å lede. Den viktigste oppgaven jeg har i 
posisjonen nå, er å legge til rette for at de 
som jobber hos oss får de beste rammene 
rundt seg for å gjøre den jobben de skal, 
sier hun.

Hadde ingen lederplaner
Planen var aldri å bli leder. Hun startet 
på bibliotekarutdanningen med et ønske 
om å jobbe i skole- eller folkebibliotek. 

– Men da jeg var ferdig i 1996, sånn 
passe halvgod student, på ingen måte 
noen stjerne – så var det ingen ledige 
jobber.

Hun søkte på bibliotekjobber i Os-
lo-området, men fant ingenting. Etter 
hvert fikk hun et engasjement i kirke- 
og kulturdepartementet, der hun hadde 
en bekjent som var arkivleder. Da enga-
sjementet var over, registrerte hun seg 
som arbeidssøker og ble kontaktet av 
Siemens. De så for seg at de trengte en bi-
bliotekar til å innføre et nytt arkivsystem.

– Det var ting jeg egentlig ikke kun-
ne. Ikke hadde jeg særlig interesse for det 
heller. Men jeg tenkte, jeg må jo bare ta 
sjansen. Og stortrivdes!

Det gikk bra og hun fikk nye arbeids-
oppgaver. Men savnet etter bibliotekver-
denen begynte å melde seg. Så da det 

var en ledig jobb som barne- og ung-
domsbibliotekar på Deichman Furuset, 
søkte hun. Og fikk den. Noen år sene-
re var det igjen tid for å skifte jobb, og 
i 2007 begynte hun på fylkesbiblioteket 
i Akershus.

– Jeg skulle ha ansvar for barne- og 
ungdomslitteratur, og så skulle de ha 
noen til å lage nettsider. Jeg hadde av og 
til publisert på nettsiden til Deichman, 
men jeg hadde ikke jobbet med å lage 
nettsider. Så det var litt flaks og at jeg fikk 
den jobben. Og jeg ante ikke heller hva 
et fylkesbibliotek var, innrømmer hun.

Men også dette gikk bra, og snart be-
gynte ferden oppover. Hun fikk lederan-
svar for et team som skulle jobbe med 
kompetansehevende tiltak og markedsfø-
ring. Det var en lederjobb uten personal- 
og budsjettansvar, men med et krav om 
resultater. Hun likte arbeidet såpass godt, 
at da stillingen som fylkesbiblioteksjef i 
Akershus ble ledig, søkte hun på den. 

– Jeg tenkte at denne sjansen får jeg 

Fra bibliotekar til toppleder

– Tør å ta sjanser! oppfordrer fylkesbiblioteksjef Heidi 
Hovemoen. Selv har hun tatt flere sjanser gjennom 
yrkeslivet – og i dag er hun leder på toppnivå.

Tekst og foto: Christine Tolpinrud

«En arbeidshverdag hos meg består av veldig mange 
møter, hvor jeg snakker med folk og forsøker å 
trekke i de trådene jeg kan for å spille inn biblioteket 
i ulike sammenhenger»

Heidi Hovemoen
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«Tør å ta sjanser. Stikk det hodet fram og ikke vær så engstelig for alt som 
kan gå gærent, for det meste går veldig bra. »

Heidi Hovemoen

sannsynligvis bare én gang. Jeg hadde ikke noe per-
sonalansvar å skilte med, men jeg hadde en genuin 
interesse av å jobbe for å utvikle fylkesbiblioteket. Det 
tror jeg kanskje var det som veide tyngst i den vekt-
skåla akkurat da.

Strategisk og tøff
Hun beskriver seg selv som heldig som har fått de 
mulighetene hun har ønsket. Samtidig opplevde hun 
at det ikke er bare lett å rykke opp.

– Ja, og det vil jeg understreke, det å gå fra å være 
en kollega til å bli en leder, det skal du ha tenkt litt på. 
Det må på ett eller annet vis skapes en distanse som 
ikke var der tidligere. 

I slike tilfeller tror hun det er viktig å være åpen 
og ærlig om hvordan man opplever det.

– Nettopp det å tørre å snakke om det og å tørre 
å si at «nå er jeg usikker på den rollen jeg skal innta 
overfor deg, som går fra å være min kollega til å bli 
min medarbeider», det tror jeg er viktig. Fordi per-
spektivet skifter, og maktbalansen forskyves. 

– Og det må jeg bare skynde meg å si, jeg har ingen 
formell lederutdanning. Men jeg har hatt ledere hele 
veien som jeg har lært utrolig mye av, sier hun og 
kaller det en usagt lederskole, der hennes ledere har 
utsatt henne for oppgaver som skulle gjøre henne klar 
for å bli leder.

Etter hvert rykket hun opp enda et hakk. Da Vi-
ken ble opprettet og tre fylkesbibliotek ble til ett, fikk 
hun en ny rolle. Nå ble hun i større grad en strategisk 
leder, samtidig som personalansvaret ble overført til 
to seksjonsledere. Som leder på dette nivået stilles det 
andre krav.

– På mitt nivå, må du evne å se de strategiske, store, 
lange og sammenhengende linjene. Det tror jeg kan-
skje er det aller, aller viktigste. Du må forstå systemet 
du er en del av og være tøff nok til å gå inn og kreve 
en plass i organisasjonen. Du kan ikke å sitte stille 
og beskjedent og vente på at noen skal se deg. Det er 
viktig å bygge nettverk og samarbeidspartnere. Og du 

må helst ha litt forståelse for budsjett og økonomi-
oppfølging og være litt framoverlent og ikke sitte og 
vente på at du blir tildelt et budsjett.

– Og så må du tåle å jobbe mye. Dette er ikke en 
8 til 16-jobb.

For å komme seg dit hun er, er det også en fordel 
å være uredd.

– Jeg er ikke så engstelig for å trå feil. Og de gange-
ne jeg trår feil, er jeg veldig god på å si at der dumma 
jeg meg ut. Jeg er ikke engstelig fordi jeg vet at her har 
vi en gjeng med fantastisk dedikerte medarbeidere 
som har lyst til å få til ting. Vi jobber jo med hjertene 
våre. Vi er i disse jobbene fordi vi virkelig vil det, sier 
hun, og forteller at det er spesielt én ting hun selv 
liker godt med jobben.

– Det jeg liker best, er muligheten jeg har for å 
kunne påvirke, og for å framsnakke bibliotek i alle 
mulige sammenhenger. Og jeg vet at vi som et fylkes-
bibliotek gjør en forskjell. Det synes jeg er en veldig 
stor motivasjon.

– Tør å ta sjanser
Det er flere måter å opparbeide seg kompetanse og 
kunnskap som kan komme til nytte i en stilling som 
leder. Hovemoen er også nestleder i Norsk Biblio-
tekforening og mener det å engasjere seg i organisa-
sjoner er nyttig.

– For en plattform for å skape relasjoner og nye be-
kjentskaper! Hvis du velger å engasjere deg som tillits-
valgt i en forening, får du så mye verdifullt med deg 
på veien som du kan bruke i en eventuell lederrolle.

Hun har flere råd til andre som ønsker å bli leder.
– Tør å ta sjanser. Stikk det hodet fram og ikke vær 

så engstelig for alt som kan gå gærent, for det meste 
går veldig bra. Og ikke prøv å late som du kan noe du 
ikke kan, vær heller åpen om det, for det er nok av 
folk som vil hjelpe deg og bidra til at du får det til. Ja, 
og vær nysgjerrig og litt glad i å jobbe også. Og vær 
genuint engasjert!
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– Faglig oppdatering er aldri dumt, sier Celine Wil-
berg Refsnes. 

Vi sitter i skolebiblioteket ved Bjerke videregåen-
de skole i Oslo, der det syder av liv. Ungdommene 
står i kø for å låne bøker, de fyller sittegruppene og 
praten går. Biblioteket er vel så mye en sosial arena 
og en møteplass, som et sted for læring. For tiden er 
sjakk en av de mest populære aktivitetene i biblio-
teket, etter et kurs med en profesjonell sjakkspiller 
i fjor høst. Det går også mye i romantikkbøker på 
engelsk, blant ungdommene som følger med på 
#Booktok. Refsnes har vært skolebibliotekar her 
siden august 2021 og har en variert arbeidshverdag.

– Jeg er en potet som brukes til alt. Rydder opp 
etter lunsjen, lager arrangementer og kurs, er inne i 
alle klassene og snakker om kildekritikk, kildelister 
og referanser, og veileder i fordypningsemne i norsk. 
Men jeg har lyst til å gjøre veldig mye mer!

For å øke kompetansen og sikre at hun er faglig opp-
datert slik at hun kan tilby riktig hjelp til elever og 
lærere, skal hun dette året ta en videreutdanning på 
15 studiepoeng kalt Skolebiblioteket i Fagfornyelsen. 
Studiet er et tilbud fra Oslo kommune i samarbeid 
med Universitetet i Agder, og alle skolebibliotekarer 
i kommunen har fått muligheten til å søke. Refsnes 
er én av 34 som har kommet inn.

– Jeg gleder meg til å begynne og håper å få kon-
krete ideer til prosjekter å dra i gang med lærerne. 
Det blir spennende å se hva vi kan gjøre der, sier 
Refsnes.

Vil øke kompetansen hos ansatte
Studietilbudet er et resultat av planer som Oslo kom-
mune har utarbeidet. Etter at Bibliotekplan for Oslo 
kommune 2019–2022 ble vedtatt, ble det laget en 
kvalitetsutviklingsplan og en skolebibliotekstandard 
for Oslo. 

– Der vil de at skolebibliotektilbudet for Oslo-sko-
lens elever skal utjevnes. De skal få et likeverdig til-
bud, uavhengig av hvilken skole de går på. I tillegg 
vil de ha kompetente ansatte på skolebiblioteket 
og at biblioteket skal brukes i og være en del av 
undervisningen. I standarden beskriver vi at vi vil 
ha skolebibliotekarer som har kompetanse i både 

Etter- og videreutdanning:
Hold deg oppdatert gjennom 
hele karrieren

Derfor skal du vurdere etter- og videreutdanning: Både arbeidsgivere, 
ansatte og brukere tjener på økt kompetanse i bibliotekene. 

Tekst: Christine Tolpinrud

Marthe Andersen Snekkerhaugen jobber som 
barne og ungdomsbibliotekar ved Jevnaker 
bibliotek. Her under en lesestund for en barnehage. 
Foto: Fotograf BT Stokke As
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Snekkerhaugen forteller at hun har mye frihet i 
jobben og at det er opp til henne selv hvordan hun 
bruker utdanningen. 

– Hvordan jeg tilbyr tjenestene våre, er veldig 
opp til meg selv og min egen kreativitet. I sommer 
tok jeg for eksempel på meg et stort prosjekt med 
Sommerles, hvor jeg engasjerte Sommerles-agenter, 
altså barn fra første til syvende klasse, og vi hadde 
et digitalt opplegg hvor jeg var med og filmet med 
dem gjennom hele sommeren. Så postet vi en video 
på Facebook og YouTube hver uke i hele sommer. 

Hun er mener det er viktig for bibliotekarer å 
lære seg nye ting og øke kompetansen sin.

– Verden utvikler seg så fort. Jeg var ferdig utdannet 
i 2016, og det har jo skjedd enormt mye bare på den 
tiden. Så jeg tror det er veldig viktig at vi følger med i 
tida og utvikler oss etter samfunnets behov, samtidig 
som vi ivaretar og husker kjerneoppgavene våre. 

Utvalgte tips til relevant etter- og videreutdanning

• Flere emner i Masterutdanningene i Bibliotek- og 
informasjonsvitenskap på OsloMet og medie- og 
dokumentasjonsvitenskap på UiT kan tas som 
enkeltemner.

• UiA tilbyr emner innen skolebibliotekkunnskap

• Aktiv formidling i folkebibliotek, 20 studiepoeng, 
OsloMet

• Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer,  
15 studiepoeng, Høgskolen i Innlandet

• Nettstudie i samtidslitteratur for barn og unge,  
30 studiepoeng, Norsk barnebokinstitutt

skolebibliotek og pedagogikk, og for å øke kompe-
tansen hos skolebibliotekarene er videreutdannin-
gen én av de tingene vi gjør, forteller Cathrine Ber-
gan, fagansvarlig for skolebibliotek i Oslo kommune.
Studiet er dekket av midler fra Utdanningsdirektora-
tet, som retter seg spesifikt mot skolebibliotekutvik-
ling. Dette er midler som alle kommuner kan søke 
på, og noe av grunnen til at Oslo fikk tilskuddet, tror 
Bergan er at de har vedtatte planer å støtte seg på. 

– Og det er viktig når byrådet ber om en kvalitets-
utviklingsplan og en standard, at man ser at det kom-
mer en oppfølging, at det ikke er bare et dokument 
som legges i skuffen. Her følger vi opp intensjonene 
ved å gi mulighet til en videreutdanning, forteller 
Bergan, som selv har jobbet 24 år som lærer og skole-
bibliotekar og er aktiv i Skolebibliotekarforeningen.

Hun er ikke i tvil om at arbeidsgiverne og elevene 
tjener på å tilby de ansatte dette studiet.

– Nå er alle skoler i gang med den nye lærepla-
nen, LK20. Og med den måten å jobbe på, med 
forskning, dybdelæring og elevaktive læringsformer, 
er skolebiblioteket en naturlig kilde til å jobbe godt 
med de ulike arbeidsformene. At skolebibliotekaren 
får en videreutdanning på dette området, vil være en 
solid hjelp til innføringen av den nye læreplanen. Og 
når de kommer med en ny giv på noe som er nytt for 
alle på skolen, tror jeg at det vil være veldig positivt.

– Må utvikle oss etter samfunnets behov
Kurs og etter- og videreutdanninger som tilbys av 
arbeidsgiver gjør kanskje at terskelen for å delta blir 
lavere. Men det er også mange muligheter for å ta 
initiativ på egen hånd. Det har Marthe Andersen 
Snekkerhaugen gjort. Mens hun var i mammaper-
misjon fra jobben som barne- og ungdomsbibliote-
kar ved Jevnaker Folkebibliotek, tok hun et studie 
i prosjektledelse. 

– Det beste jeg vet, er egentlig å jobbe prosjektba-
sert og med større arrangementer eller utvikling av 
nye tjenestetilbud. Det begynte med at jeg utviklet 
noe som heter Teknoverkstedet, som er realfag- og 
teknologi-satsingen til biblioteket. Jeg begynte på 
det i 2016, og det var et ganske omfattende prosjekt 
som strakte seg over flere år med både eksterne og 
interne kursholdere.  

Under arbeidet begynte hun å interessere seg for 
prosjektledelse og valgte å ta en utdannelse i emnet. 
Det har absolutt vært nyttig i jobben, mener hun.

– Egentlig til alt fra å gjennomføre helt små ting 
til større prosjekter. Det gir en del nyttige verktøy 
som er veldig lurt å ha med seg. Alt fra å utforme en 
liten dreiebok til et klassebesøk, til å kunne bruke 
prosjektledelse i større prosjekter hvor du ikke job-
ber alene, men  samarbeider med mange andre. Man 
kan jobbe mye mer målrettet mot et ønsket resultat. 

«Hvordan jeg tilbyr tjenestene 
våre, er veldig opp til 
meg selv og min egen 
kreativitet.»

Marthe Andersen Snekkerhaugen

• IT: Informasjonsarkitektur, semantisk web, metadata 
og interaksjonsdesign. 

• IKT, prosjektledelse, pedagogisk kompetanse, digital 
kommunikasjon, litteraturkunnskap, arrangørkompe-
tanse og lederutvikling.

• Sjekk hva ulike høgskoler og universiteter  
tilbyr av emner.

Andre relevante emner: 

«Jeg er en potet som brukes til alt. Rydder 
opp etter lunsjen, 
lager arrangementer 
og kurs, er inne i alle 
klassene og snakker om 
kildekritikk, kildelister og 
referanser, og veileder i 
fordypningsemne i norsk. 

Celine Wilberg Refsnes

Foto: C
hristine Tolpinrud
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på under seks måneder, gjelder kortere svarfris-
ter. Eventuelle tvister om permisjon avgjøres av 
tvisteløsningsnemnda.

Uttelling for økt kompetanse
Det er ingen automatikk i at økt kompetanse gir 
økt lønn. Du må derfor gå i dialog med arbeids-
giver om hvordan din økte kompetanse vil påvir-
ke din lønn og arbeidsoppgaver. Benytt gjerne en 
lønnssamtale som utgangspunkt og ta samtalen i 
forkant av en påbegynt etter- og videreutdanning.  
Det er viktig at du som arbeidstaker fremmer krav 
overfor arbeidsgiver om uttelling for din økte kom-
petanse. Noen kommuner har ordninger med 
kompetansetillegg i forbindelse med gjennomført 
relevant utdanning. Slike bestemmelser fremgår 
gjerne av lønnspolitisk plan eller andre personal-
planer. Ta kontakt med din leder eller tillitsvalgt 
for å få mer informasjon om dette. Dersom det 
ikke gis kompetansetillegg ved din arbeidsplass, har 
alle tariffavtalene i offentlig sektor bestemmelser 
om mulighet for særskilte forhandlinger. Dette er 
individuelle forhandlinger som kan kreves i for-
bindelse med for eksempel gjennomført etter- og 
videreutdanning eller endring i arbeidsoppgaver 
som følge av økt kompetanse. 

For å kreve forhandlinger må det fremsettes et 
begrunnet krav. Argumentasjonen bør ta utgangs-
punkt i hvilken betydning din økte kompetanse vil 
komme brukerne og virksomheten til gode. Lokale 
forhandlinger skal foregå mellom lokale parter, så 
det er i utgangspunktet tillitsvalgt som skal for-
handle på din vegne. Ta kontakt med sekretariatet 
dersom du ikke har tillitsvalgt og trenger bistand 
eller bare ønsker generell rådgiving rundt temaet. 

Hege Bergravf Johnsen er en av 
rådgiverne i Bibliotekarforbundet som 
hjelper deg med spørsmål om dine 
rettigheter. Foto: Ilja C. Hendel

– Det er ingen automatikk i at økt 
kompetanse gir økt lønn. Du må 
derfor gå i dialog med arbeidsgiver 
om hvordan din økte kompetanse vil 
påvirke din lønn og arbeidsoppgaver.
Hege Bergravf Johnsen

Utdanningspermisjon
Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett til ut-
danningspermisjon innenfor visse rammer. Retten 
omfatter både fast og midlertidig ansatte, ansatte i 
heltid og deltid, og ansatte i offentlig og privat virk-
somhet. Utgangspunktet er at dersom du har vært 
i arbeidslivet i minst tre år, har du rett til hel eller 
delvis utdanningspermisjon i inntil tre år, hvis du 
har vært ansatt hos arbeidsgiveren du søker permi-
sjon fra i de siste to årene. Videre er det noen vilkår 
som skal oppfylles, blant annet må utdanningen 
være yrkesrelatert, og permisjonen må ikke være 
til hinder for arbeidsgivers planlegging av drift og 
personaldisponeringer.

Bestemmelsene om utdanningspermisjon er å 
finne i arbeidsmiljøloven § 12-11. Bestemmelsene 
her sier ikke noe om rett til lønn under permisjon. 
En må derfor se til tariffavtalene for utvidete ret-
tigheter. For ansatte i kommunal sektor heter det i 
fellesbestemmelsene § 14.2 at det skal gis permisjon 
med lønn og dekning av legitimerte utgifter når virk-
somheten finner det nødvendig å heve kunnskap-
snivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte 
arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner. I staten finnes 
en egen særavtale om permisjon og økonomiske 
vilkår ved etter- og videreutdanning. Den sier blant 
annet at du kan få permisjon med full lønn i inntil 

ett år når etter- og videreutdanning er nødvendig 
for virksomheten.

I tariffavtalene er det altså virksomhetens behov 
som er styrende for hvorvidt du har krav på lønnet 
utdanningspermisjon. Både stats- og kommune-
ansatte har rett til betalt eksamensfri og lesedager. 
Antall og beregning er noe ulikt i de ulike avtalene, 
men også her er fagets betydning for virksomheten 
avgjørende. Vær oppmerksom på at ved permisjon 
med lønn kan det forekomme en bindingstid. Flere 
detaljer finner du i tariffavtalen som gjelder for din 
arbeidsplass.

Hvordan går jeg frem for å be om utdan-
ningspermisjon?
Arbeidstaker som ønsker å benytte seg av retten 
til utdanningspermisjon, må varsle arbeidsgiver 
skriftlig. 
I teksten må det opplyses om:

• utdanningens faglige innhold og varighet
•  generell yrkesrelevans 
•  eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon

Dersom arbeidsgiver mener vilkårene for utdan-
ningspermisjon ikke er oppfylt, skal arbeidsgiver 
snarest mulig, og senest innen seks måneder, gi 
deg skriftlig melding om dette. Ved permisjoner 

Rettigheter og muligheter 
ved etter- og videreutdanning

Riktig kompetanse er nødvendig for å møte arbeidslivets og sam-
funnets behov. For å være attraktiv og relevant i jobbmarkedet er 
ny og oppdatert kompetanse også et fortrinn for arbeidstaker, i 
tillegg til ønsker om egenutvikling og høyere lønn. Både lov- og 
avtaleverk inneholder bestemmelser som sikrer dine rettigheter  
på området. 

Tekst: Hege Bergravf Johnsen 
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H V A  S K J E R 
M E D 
R O M A N E N ?

Mange har spådd romanens død. Jules Verne mente 
at den var unødvendig og kom til å bli erstattet av 
avisen. I fjor dukket artikkelen «Romanens død» 1 

opp på forskning.no, skrevet av Per Bjørnar Gran-
de, dosent ved Høgskolen på Vestlandet. I denne 
artikkelen sammenlikner han dagens roman med 
fallende løv og ser utviklingen av romanen som et 
forfall. Romanen sier nemlig ikke lenger noe grunn-
leggende nytt, hevder han. I hvert sitt Zoom-møte 
fikk Grande og professor Kjell Ivar Skjerdingstad fra 
bibliotekarutdanningen ved OsloMet ordet omkring 
hva som skjer med romanen. 

Klassikerne best
– Romanen lever jo sosiologisk sett i beste velgåen-
de. Poenget med tittelen «Romanens død» er at de 

innsiktene man fikk av store klassiske romanforfat-
tere på 1800-tallet, var unike og ikke til å finne andre 
steder enn i de beste romanene. Romanens styrke er 
at den går inn i sjelslivet og forteller hva som driver 
oss, sa han. Og da ikke bare i erotisk forstand, men 
alt som driver oss. Romanforfatterne tiltrekkes av 
tidligere forfattere og imiterer deres begjær. 

– Veldig mye av det som skrives i dag er repetisjon 
av det man finner for eksempel hos Honoré de Bal-
zac, Gustave Flaubert, Fjodor Dostojevskij og Marcel 
Proust. I dag er det mye repetering av det samme, 
selv om settingen er forskjellig, sa han, og viste til 
tenkeren René Girard som sier at vi ser hva andre 
ønsker og ønsker da det samme selv.

– Romanen er ikke passé. Men den har ikke den 
samme avantgardefunksjonen som den har hatt, sa 

Har romanen som sjanger virkelig stagnert? Inneholder 
romanen for mye etterlikning fra en forgangen gullalder? 
Eller har den fortsatt noe grunnleggende nytt å si til leserne?

Tekst: Aud Gjersdal  Foto: Unsplash
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speiler livsløpet på andre vis. Den er i vekselvirkning 
med livsforhold og mediale muligheter, sa han og 
hevdet videre at den også kan sies å emigrere til for 
eksempel dokumentarfilmen. 

– Romanen eksisterer kanskje til og med i serie-
form på Netflix. Er det mulig at en gren av den har 
forlatt skriftmediet, og hva gjør det i så fall med roma-
nen? Skriftmediet gir kanskje likevel en annen mu-
lighet for fordypning og refleksjon. Men noen tv-do-
kumentarer eller serier gir med sin episodiske form 
også tid til å tenke underveis. Kanskje kan man si at 
det er en av de formene romanen har i dag, sa han. 

Leserens perspektiv
Skjerdingstad er enig i at romanen skal fremstille 
noe nytt og annerledes. Men dette blir problematisk 
når vi som formidlere ser det fra leserens perspektiv. 

– For hvem er det nytt for? Hvem sine virkelig-
heter er det romanen representerer? Hvem er det 
som ser, og hva er det de ser, spurte han, og henviste 
til sosiologen Dag Østerberg sin artikkel «Norske 
romaner 1979». I denne artikkelen reflekterer han 
over skjønnlitteraturen – nærmere bestemt romaner 
støttet av staten gjennom innkjøpsordningen. Disse 
forsøker han å beskrive fra en litteratursosiologisk 
synsvinkel.

– Her kom det frem at alle romanene bekreftet 
middelklassens selvtilfredse syn på seg selv. Hvor er 

det samtidsromanen ser i dag? spør han. Samtidig er 
Skjerdingstad enig i at begjæret og livsløpet er vikti-
ge tema i romanen, men at begjæret og avsløringen 
får for stor betydning hos Grande. 

– Like mye som den avslører begjæret, fremfø-
rer den en forførelse der leseren forføres inn i en 
helt annen verden og fornyer vår måte å tenke på 
ved at vi møter andre utfordringer enn det vi har 
som vanlige mennesker, sa han, og viste til romanen 
«Drømmefakultetet» av Sara Stridsberg, som har fått 
Nordisk råds litteraturpris. Den bygger på livet til 
den virkelige Valerie Solanas som levde som tigger, 
forfatter og prostituert i New York. I 1968 skjøt hun 
og såret popkunstneren Andy Warhol. Til slutt døde 
hun i 1988 på et hospits i San Francisco. 

– Det er en roman som radikalt forandrer mitt 
blikk både på hvordan tilværelsen er og som gir inn-
syn og forståelse for en karakter i et livsløp, samtidig 
som den representerer utrolig mange andre sitt livs-
løp. Dersom en ser det fra leserblikket, ser en hele 
tiden noe nytt i en roman, avsluttet Skjerdingstad.

1 https://blogg.forskning.no/kultur-litteratur-re-
ligion-og-kulturmoter/romanens-dod-roma-
nen-gir-ikke-lenger-grunnleggende-ny-inn-
sikt/1896727

«Romanen har hatt bedre tider. Den som har lest 

Dostojevskij og Flaubert har vært inne i den samme forståelses-

horisonten. Det var så enormt mye innovativt

som kom på 1800-tallet og frem til tidlig 1900-tall».

Per Bjørnar Grande

«Romanen eksisterer kanskje til og med 

i serieform på Netflix. Er det mulig at en gren av den

har forlatt skriftmediet, og hva gjør det i så fall med romanen?» 

Kjell Ivar Skjerdingstad

Grande, og fortalte videre at romanforfatterne si-
den Miguel de Cervantes’ «Don Quijote» har vært 
oppdagelsesreisende i begjær. Don Quijote forleser 
seg på ridderromaner og bestemmer seg for å bli 
ridder. Idealet hans er Amadis av Gallien, som levde 
på 1100-tallet og var hovedpersonen i en populær 
ridderroman skrevet på 1590-tallet.

– Problemet er bare at det har gått 400 år. Det 
blir komisk. Hans begjær etter å etterlikne denne 
ridderen setter ham bare i et utall pinlige situasjoner. 
Don Quijotes ønske om å være en annen, er så sterkt 
at han mister realitetssansen, sa Grande, og under-
streket at økt imitasjon er typisk for romansjangeren. 

– En henter kanskje så mye fra andre at det blir 
ren repetisjon av det som har vært, sa han, og me-
ner at skal lesere velge en bok, bør de kanskje heller 
velge klassikerne.

– Da er man ganske sikker på å få ekte vare.

Stagnert sjanger?
– Kriminalromanen har blitt en trussel mot den mer 
seriøse litteraturen, sa han, uenig med dem som me-
ner at så lenge folk leser, er det bra, selv om de leser 
litteratur av lav kvalitet. Han fremholder at det i dag 

i møte med «bokmassen» er en fordel å ha kanon.
– All god litteratur har evne til å fordype virke-

ligheten. Her kommer kriminalromanen litt til kort. 
Det er veldig synd at den i så stor grad har tatt over, 
sa han, og påpekte at selv om vaskeseddelen hevder 
at verket er en storstilt fornyelse, oppdager leseren 
snart at det neppe er slik. Romanen har ikke den 
privilegerte status lenger. Det blir vanskeligere og 
vanskeligere å si noe nytt. Vi har lest det før. 

– Romanen har hatt bedre tider. Den som har 
lest Dostojevskij og Flaubert har vært inne i den 
samme forståelseshorisonten. Det var så enormt mye 
innovativt som kom på 1800-tallet og frem til tidlig 
1900-tall. Så har det stagnert litt etter det, avslutter 
Grande.

– Kriminalromanen er viktig på sitt vis. Den kan 
være samfunnskritisk og peke på ting vi helst ikke vil 
vite finnes: Korrupsjon, nettverk og barneporno for 
eksempel, svarer professor Kjell Ivar Skjerdingstad. 
Han tror ikke at en før i ettertidens lys kan si noe 
om romanens død, høst eller gullalder.

– Mer enn at romanen blir født som noe radikalt 
nytt på 1600-tallet, er den en pulserende, bevegelig 
form som hele tiden tar opp i seg nye emner og 
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Bibliotekarforbundets
mentorordning

Er du 
bibliotekleder?

Bibliotekarforbundets mentorordning er et tilbud både
til deg som er fersk som leder og til mer erfarne bibliotek-
ledere. Her legger vi til rette for samtaler mellom to ledere 
på ulikt trinn i yrkeskarrieren, som møtes på jevnlig basis i 
løpet av året.

Bibliotekledere i alle deler av sektoren kan delta, om du for 
eksempel er skolebibliotekar i videregående skole, jobber i 
fagbibliotek eller i folkebibliotek.

Vil du være med på årets mentorordning? Fristen for å 
søke om deltakelse i årets runde av ordningen er 25. 
mars 2022. 
Alle bibliotekledere kan delta, uavhengig av medlemskap i 
BF. Det er mulig å delta både som leder og mentor, og man 
kan være med i flere runder. Ledere kan selv ønske seg en 
mentor, og vi vil ta hensyn til disse ønskene når vi kobler 
leder og mentor.

Mer info og påmelding her
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