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Sammendrag 
Dette er en kvalitativ, empirisk studie av folkebibliotekene. Gjennom seks dybdeintervjuer 

med seks informanter – tre bibliotekarer og tre bibliotekansatte med formidlingsoppgaver – 

søker oppgaven å gi svar på følgende problemstilling: Hvordan forstår og forvalter unge 

bibliotekarer og bibliotekansatte utfordringene og mulighetene folkebiblioteket står overfor i 

samtiden? Bakgrunnen for studien er endringer i folkebibliotekloven og nye kulturpolitiske 

føringer for folkebibliotekene (Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018). Med utgangspunkt i 

statsvitenskapelig teori belyser oppgaven hvordan en ny institusjonell "myte" er en del av 

informantenes refleksjoner og praksis. Videre undersøker oppgaven i hvilken grad 

lovendringene og et mulig skifte i forståelsen av folkebiblioteket som institusjon har påvirket 

formidlingen i bibliotekene. Oppgaven drøfter også hvilken plass folkeopplysning og 

dannelse har i dagens folkebibliotek.  
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1 Innledning 
"Bibliotekenes eksistens er det beste beviset på at det finnes håp for menneskeheten"1 skal 

forfatteren T. S. Eliot engang ha sagt. Sitatet illustrerer bibliotekets symbolverdi og sterke 

appell. Som åpne kunnskapsinstitusjoner har folkebibliotekene forvaltet opplysningstidens 

idealer og vært en viktig del av demokratiet. Mye tyder imidlertid på at digitaliseringen har 

gjort internett til vår foretrukne informasjonskanal. Betyr det at folkebibliotekene har utspilt 

sin rolle? 

 Spørsmålet er spissformulert, men relevant: Kulturdepartementets Nasjonal 

bibliotekstrategi 2015–2018 og endringer i folkebibliotekloven tyder på at folkebibliotekene 

skal redefinere sitt mandat i det norske samfunnet. Fra å være en kunnskaps- og 

kulturinstitusjoner med hovedvirksomhet knyttet til utlån av papirbøker, skal 

folkebibliotekene bli litteraturhus med vekt på debatt, arrangementer og bibliotekrommet som 

møteplass. Samtidig kan det synes som bibliotekarens rolle er i endring. Oppfatningen av 

hvem som er best egnet til jobbe med kultur- og kunnskapsformidling i bibliotekene blir 

utfordret ved at Deichmanske bibliotek – som siden folkebibliotekenes etablering i Norge har 

vært en foregangsinstitusjon – i en stillingsutlysning fra 20152 ikke etterspør søkere med 

bibliotekarutdanning. Er folkebiblioteket i ferd med å bli en institusjon fri for både bøker og 

bibliotekarer? 

 Denne oppgaven tar ikke sikte på å komme med et endelig svar på det, men 

spørsmålene og utviklingstrekkene skissert ovenfor danner bakgrunnen for undersøkelsens 

mål og metode. Ved å gjøre kvalitative intervjuer med seks informanter fra folkebibliotekene 

– tre bibliotekansatte med formidlingsoppgaver og tre bibliotekarer – har jeg forsøkt å nærme 

meg et svar på følgende problemstilling: Hvordan forstår og forvalter unge bibliotekarer og 

bibliotekansatte utfordringene og mulighetene folkebiblioteket står overfor i samtiden? En 

ambisjon med undersøkelsen er å belyse forholdet mellom de diskusjonene folkebiblioteket er 

gjenstand for i samtiden, og erfaringer og kunnskap fra praksisfeltet. 

 Oppgaven har to deler. Første del har tre kapitler: Innledning, gjennomgang av 

tidligere bibliotekforskning og metode. I innledningen vil jeg – foruten å presentere 

oppgavens deler – drøfte sentrale begreper i undersøkelsen, og se nærmere på endringene 

folkebibliotekene er inne i. Hensikten med dette er å kontekstualisere problemstillingen og 

																																																								
1 "The very existence of libraries affords the best evidence that we may yet have hope for the future of man" 
2 Se for eksempel "Bibliotek søker kokker", artikkel i Klassekampen 30.09.2015.  
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undersøkelsen. Jeg vil diskutere folkebibliotekloven og Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018, 

og peke på sammenhengen mellom den norske bibliotekutviklingen og det som blir kalt 

opplevelsesøkonomien. Dette er relevant for å forstå utviklingen i folkebibliotekene, og er 

samtidig et viktig referansepunkt for analysen av intervjumaterialet. Videre vil jeg redegjøre 

for bibliotekdebatten som har fulgt i kjølvannet av Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Til 

slutt i innledningen vil jeg drøfte bibliotekutviklingen i lys av det som innen statsvitenskapen 

kalles myteperspektivet. Denne organisasjonsteoretiske innfallsvinkelen kan bidra til å 

begrepsliggjøre hvordan nye ideer og normer får innpass – eller møter motstand – i 

folkebibliotekene, og vil være et viktig analyseverktøy i behandlingen av datamaterialet mitt. 

 Der innledningen belyser problemstillingens aktualitet, vil kapittel to vise hvordan 

oppgaven går i dialog med tidligere bibliotekforskning. Det gjøres mye bibliotekforskning i 

Norge, i hovedsak ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag på Høgskolen i Oslo 

og Akershus (HiOA), som er landets viktigste bibliotekfaglige utdanningsinstitusjon. 

Oppgavens begrensninger har gjort det nødvendig å gjøre et lite utvalg. Jeg vil trekke frem de 

bibliotekfaglige artiklene, og den avhandlingen, som i størst grad nærmer seg min egen 

oppgave tematisk og metodisk, og som utgjør et viktig sammenligningsgrunnlag for analysen 

av datamaterialet.   

 I kapittel tre vil jeg begrunne valget av det kvalitative forskningsintervjuet som 

metode, og kort drøfte det komparative perspektivet på bibliotekansatte med og uten 

bibliotekarutdanning. Her vil jeg også gjøre rede for forskningsspørsmålene i undersøkelsen, 

samt gi en kort presentasjon av informantene. 

 Oppgavens andre del består av kapittel fire og fem. Kapittel fire utgjør oppgavens 

hoveddel, nemlig presentasjonen og analysen av datamaterialet fra intervjuene. Jeg vil benytte 

myteperspektivet for å belyse materialet, og diskutere min egen empiri opp mot forskningen 

jeg redegjør for i kapittel to. I kapittel fem avslutter jeg oppgaven ved å drøfte hvordan mitt 

eget forskningsmateriale svarer på problemstillingen. I oppgavens siste kapittel vil jeg også 

løfte frem noen avsluttende refleksjoner om folkebiblioteket som arena for integrering.  

   

1.1 Folkebibliotekloven og biblioteket som møteplass  
Folkebibliotekene i Norge er offentlige institusjoner som ligger under den kommunale 

forvaltningen. Alle kommuner i Norge er lovpålagt å ha et folkebibliotek, men de har selv 

ansvar for å bevilge ressurser til bibliotekdrift. Dette betyr at folkebibliotekene er avhengig av 

kommuneøkonomien, og må tilpasse tjenester og tilbud etter lokalpolitikernes bevilgninger. 
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Kulturdepartementet forvalter det statlige bibliotekansvaret gjennom Nasjonalbiblioteket. 

Som jeg allerede har vært inne på, er folkebibliotekene forankret i demokratiske idealer: De er 

kunnskaps- og kulturinstitusjoner som er gratis og åpen for alle, et lavterskeltilbud som skal 

tilby både bredde og kvalitet. Bibliotekforskerne Ellen-Merete Duvold og Gunnar Sæbø 

trekker frem tre mulige forståelser av folkebiblioteket: (a) et fysisk offentlig rom i samfunnet, 

(b) en dokumentsamling og (c) en sosial og kulturell institusjon. De fremehever forståelse (b) 

som den vanligste, både i forskning og "common sense-oppfatning" (Duvold og Sæbø 

2001:172).  

 I følge litteratursosiolog Cecilie Naper består folkebibliotekenes kjerneoppgaver av 

referansearbeid, kunnskapsorganisering og gjenfinning, vedlikehold av samlingen, 

litteraturformidling og funksjonen som ikke-kommersiell møteplass (Naper 2011:206). I 

folkebibliotekslovens paragraf én, som beskriver folkebibliotekenes målsetting, heter det at 

"[f]olkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 

virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 

disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og 

arena for offentlig samtale og debatt" (folkebibliotekloven § 1). Loven ble endret i 2013, da 

"aktiv formidling" og "biblioteket som uavhengig møteplass og arena for debatt" ble lagt til. 

Endringene trådte i kraft fra 2014. Det presiseres ikke hva som menes med "uavhengig 

møteplass", men ser man på høringsuttalelsene i forkant av stortingsvedtaket, kommer det 

frem at "uavhengig" ble lagt til for å understreke bibliotekets rolle "som åpen og demokratisk 

arena for offentlig samtale og debatt" (Kulturdepartementet 2013:Prop. 135:3.2). De nye 

bibliotekoppgavene er dermed en del av idealet om folkebiblioteket som 

demokratifremmende institusjon.   

 At loven slår fast at biblioteket3 skal være en møteplass, må ses i sammenheng med at 

flere bibliotekforskere de siste årene har fremhevet nettopp denne siden av folkebibliotekene. 

En sentral artikkel her er "How do public libraries function as meeting places?" (2010), hvor 

bibliotekforskerne Svanhild Aabø, Ragnar Audunson og Andreas Vårheim undersøker 

folkebiblioteket som møteplass i tre bydeler i Oslo. For å beskrive de ulike møtene i 

biblioteket, bruker artikkelforfatterne begrepene lav-intensive og høy-intensive møteplasser. 

Biblioteket er en typisk lav-intensiv møteplass, fordi det er et offentlig rom hvor mennesker 

med ulik sosial og kulturell bakgrunn omgås og blir eksponert for hverandres ulikhet uten å 

nødvendigvis være i direkte kontakt med hverandre. En høy-intensiv møteplass er et sted hvor 

																																																								
3 Jeg bruker "bibliotek" og "folkebibliotek" om hverandre i oppgaven, for den språklige variasjonens skyld.  
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mennesker med felles interesser – det være seg politiske, sportslige eller kulturelle – finner 

sammen. En høy-intensiv møteplass blir et sted for bekreftelse, mens en lav-intensiv 

møteplass, ihvertfall ideelt sett, skaper aksept på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. 

Aabø, Audunson og Vårheim mener lav-intensive møteplasser er avgjørende hvis 

multikulturelle og høyteknologiske samfunn skal kunne utnytte potensialet som ligger i 

kulturell utveksling og digitale kommuniskasjonsformer (Aabø m.fl. 2010:16–17).  

 I ABM-skriftet Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid undersøker 

bibliotekforsker Hilde Ljødal biblioteket som møteplass, i lys av blant annet Habermas' 

offentlighetsteori. Som et åpent, ikke-kommersielt møtested hvor man kan hente kunnskap og 

erfaring, har biblioteket potensiale til å være en offentlighetens arena i Habermas' forstand: et 

sosialt rom som blir skapt når publikum handler kommunikativt, et sted for fri 

meningsutveksling og kritisk diskusjon (Ljødal 2005:13, 16–17). Ved å lage en modell for 

ulike "rom" i biblioteket, beskriver Ljødal hvordan folkebiblioteket brukes som møteplass i 

forskjellige sammenhenger. Modellen består av det verdibaserte rommet, det sosiale rommet, 

det politologiske rommet og læringsrommet. Jeg ville komme tilbake til Ljødals modell i 

analysedelen av oppgaven.  

  Geir Vestheims historisk-sosiologiske studie av norsk bibliotekpolitikk, Fornuft, 

kultur, velferd (1997) – som Ljødal også refererer til – beskriver hvordan folkebibliotekets 

offentlighetsfunksjon har endret seg, ved at biblioteket i tillegg til å være en kunnskapsressurs 

også skal være et sted for underholdning. Samtidig har biblioteket som oppholdssted blitt 

stadig viktigere: "[...] retten til berre å vera i det fysiske, offentlige rommet som biblioteket er, 

speglar av ei ny offentligheitsinteresse som nesten berre folkebiblioteket kan ivareta" 

(Vestheim 1997:95). Vestheim påpeker at folkebiblioteket skal verne om flere behov og 

rettigheter enn før, ved at både retten til opplysning og informasjon, og retten til å oppholde 

seg "fritt og uten vilkår" i det offentlige rommet, skal ivaretas av biblioteket. I et historisk 

perspektiv handler dette om at "[r]etten til å veta er eit klassisk demokratisk krav frå 

opplysningstida, mens retten til å opphalde seg fritt i det offentlige rommet er skapt av det 

seinmoderne samfunnet" (Vestheim 1997:95).  

 At folkebiblioteket som møteplass nå er blitt lovfestet, kan dermed forstås på flere 

måter. På den ene siden påpeker loven en selvfølgelig side av bibliotekrommet – at 

mennesker møtes – som kanskje har vært lite påaktet tidligere. På den annen side lager den et 

idealbilde av bibliotekrommet som offentlig arena, et sted for debatt og fri meningsutveksling. 

I begge tilfeller blir møteplassfunksjonen en del av folkebibliotekenes betydning for 

demokratiet. Videre speiler loven en historisk utvikling, hvor folkebibliotekene skal forvalte 



	 5 

en ny offentlighetsinteresse: retten til å oppholde seg i et ikke-kommersielt, offentlig rom.  

 

1.2 Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018 
Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018 (heretter NBS) kom i 2015 og er en rapport utgitt av 

Kulturdepartementet. NBS redegjør for statens og Nasjonalbibliotekets bibliotekpolitiske 

ansvar overfor de kommunale folkebibliotekene. For å "styrke folkebibliotekenes 

samfunnsoppdrag" – et samfunnsoppdrag som er presisert i den reviderte folkebibliotekloven 

– skal Nasjonalbiblioteket dele ut 48,5 millioner kroner til prosjekt- og utviklingstilskudd i 

perioden 2015–2018 (Kulturdepartementet 2015:8). Strategien legger føringer for hva som 

skal være folkebibliotekenes kjerneoppgaver i tiden fremover.  

 Som tekst er NBS retorisk interessant: Formuleringene gir uttrykk for en sosial og 

teknologisk utviklingsoptimisme på bibliotekenes vegne. Å gjøre en fullstendig retorisk 

analyse av NBS ligger utenfor denne oppgavens rammer. Jeg vil likevel peke på noen trekk 

ved strategien, som har betydning for min egen undersøkelse. Det gjelder særlig forståelsen 

av begrepene jeg bruker i problemstillingen, nemlig folkebibliotekets utfordringer og 

muligheter. Her er innledningen til nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, og daværende 

kulturminister Thorhild Widveys forord, av spesiell interesse. Myhre og Widvey representerer 

viktige og toneangivende aktører i bibliotekfeltet, som den høyeste faglige kompetanse og 

bevilgende myndighet. Dermed har de en viss definisjonsmakt hva angår mål og midler i 

bibliotekutviklingen. 

 Både Widvey og Myhre gir uttrykk for at en hovedutfordring for folkebibliotekene er 

å utvikle seg i takt med omgivelsene. Bibliotekene må bli en "tidsriktig" aktør, som svarer på 

et behov i befolkningen. Widvey skriver at "[b]ibliotekene må konkurrere om vår tid og 

oppmerksomhet", og legger vekt på at bibliotekene må bli "kulturarenaer for fremtiden" 

(Widvey 2015:4). Dette innebærer at folkebibliotekene skal gå fra å være "lukkede rom til 

åpne, levende landskap [...] et sted å møtes, reflektere og utvikle vår dannelse" (Widvey 

2015:4). Nasjonalbibliotekaren slår fast at "[f]remtidas bibliotek er en møteplass. En 

kulturinstitusjon som lager arrangement for publikum, en debattarena som utvikler og utvider 

demokratiet og en læringsarena som sprer og deler kunnskap" (Myhre 2015:5). Widvey og 

Myhre knytter møteplassfunksjonen til det som tradisjonelt har vært et viktig ideal og prosjekt 

for folkebibliotekene, nemlig dannelse og folkeopplysning.  

 NBS kan tolkes som et forsøk på å befeste folkebibliotekenes samfunnsmessige 

betydning. Siden vi i mindre grad nå enn tidligere bruker bibliotekenes boksamling som 



	 6 

kunnskapsressurs og kilde til rekrekasjon, noe fall i både utlån og besøkstall vitner om 

(Lagerstrøm og Revold 2015:10, 24), skal folkebiblioteket redefineres som institusjon. Man 

forlater ikke de tradisjonelle idealene, men vil finne en annen vei for å oppnå dem. 

Folkeopplysningen og dannelsesidealet skal forvaltes gjennom møter, arrangementer og 

debatt i bibliotekene. Folkebibliotekloven legger også opp til dette, ved å pålegge bibliotekene 

å drive "aktiv formidling", og ved å definere biblioteket som møtested og debattarena. På 

denne måten kan man si at NBS – og folkebibliotekloven – skaper en kontinuitet mellom 

tradisjon og fornyelse.    

 Myhre understreker videre at "[e]n moderne bibliotekar vil ikke kunne erstattes av 

Google, men kunne gi deg som bruker hjelp Google ikke klarer", og at "[d]et moderne 

biblioteket må være en digital kunnskapsressurs" (Myhre 2015:5). Dette utdypes i kapittel 

seks i strategien, hvor det står at "[b]ibliotekene skal gi tilgang til digitalt innhold, tilby 

digitale bibliotektjenester og drive aktiv formidling på nett" (Kulturdepartementet 2015:23). 

Ambisjonene knyttet til folkebibliotekenes digitale utforming og kompetanse vitner om et 

ønske om å fastholde biblioteket som en aktuell kunnskapsressurs. Å skulle veilede folk i det 

digitale informasjonssamfunnet kan synes som et naturlig prosjekt for bibliotekene som 

kunnskapsinstitusjoner. Ikke desto mindre er det en krevende – noen vil kanskje si umulig – 

oppgave. Dette vil jeg utdype nærmere i analysen av intervjumaterialet.  

 

1.3 Kritikk av utviklingen i folkebibliotekene – bibliotekdebatten 2015–16 
Endringene i folkebibliotekene som folkebibliotekloven og NBS legger opp til, har skapt 

debatt. Både i bibliotekfaglige tidsskrifter som Bok og Bibliotek og Bibliotekaren, og i en 

bredere norsk offentlighet gjennom riksdekkende presse. Spørsmålene som er blitt diskutert er 

hvilken kompetanse som behøves i  "fremtidens bibliotek", hva folkebiblioteket skal være og 

hvilke oppgaver det skal utføre. Jeg vil her konsentrere meg om debatten som fant sted høsten 

og vinteren/våren 2015–16, med utgangspunkt i det som ble ytret i riksdekkende presse.  

 Diskusjonen om bibliotekfaglig kompetanse foregikk høsten 2015, i kjølvannet av den 

nevnte stillingsutlysningen fra Deichmanske bibliotek Tøyen, hvor bibliotekfaglig 

kompetanse ikke ble særlig etterspurt. Margunn Haugland, forbundsleder i 

Bibliotekarforbundet, uttalte at "[f]remtidens bibliotek blir ikke mer nytenkende av å helle 

bibliotekaren ut med badevannet" (Haugland 2015), og to studenter ved bibliotek- og 

informasjonsvitenskap, Ida Corneliussen Moe og Toril Åbotnes Iversen, uttrykte bekymring 

overfor sin egen og andre ferske bibliotekarers posisjon på et fremtidig arbeidsmarked (Moe 
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og Iversen 2015). Sjefen ved Deichmanske bibliotek, Kristin Danielsen, svarte med å påpeke 

at "[s]kal bibliotekene ha en fremtid må bibliotekansatte gjenspeile brukerne og deres behov. 

Her trenger vi en bred sammensetning av kompetanser" (Danielsen 2015). Danielsen fulgte 

opp med en kommentar i Aftenposten, hvor hun slo fast at "[b]iblioteket handler ikke om 

bøker. Vi er til for mennesker" (Danielsen 2015). Danielsens forståelse av bibliotekenes 

funksjon og oppgaver er spissformulert, men korresponderer samtidig med endringene i 

folkebibliotekloven og med ideen om biblioteket som møteplass.  

 I kjølvannet av debatten fremmet Niels Windfeld Lund, professor emeritus i 

dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, forslag om at "bibliotekar" blir en 

stillingsbeskrivelse ved folkebibliotekene, løsrevet fra en bestemt utdanning. I artikkelen 

"(Folke-)bibliotekaren ved en korsvei" skriver han at "der er behov for at man tager "Tøyen-

sagen" som en god anledning til å tænke nyt omkring hvad for kompetence og uddannelser 

som biblioteker har brug for i dag" (Windfeld Lund 2015:7). Dette er et interessant perspektiv 

på bibliotekarprofesjonen, som gir grunn til å undersøke om bibliotekarene og de 

bibliotekansatte fremstår som én, samlet profesjon.  

 Vinteren og våren 2015–16 handlet den offentlige bibliotekdebatten om hva som 

forsvinner når bibliotekrommet skal fylles med mennesker, arrangementer og debatt. 

Redaktøren i litteraturtidsskriftet Vagant, Audun Lindholm, kritiserte det han kalte for 

"eventifiseringen" av litteraturen, nemlig at stadig flere arrangementer, debatter og festivaler 

dominerer offentligheten i litteraturfeltet (Lindholm 2015). Bernhard Ellefsen, 

litteraturkritiker i Morgenbladet, skrev en kommentar hvor han diskuterte ideen om å gjøre 

litteraturhus av folkebibliotekene. Ellefsen var kritisk til det han kalte for 

"samlingsavvikling", nemlig at boksamlingene i norske folkebibliotek reduseres kraftig 

(såkalt kassering) for å frigjøre plass til nye aktiviteter. Ellefsen hadde også innvendinger mot 

at folkebibliotekene skal inngå i en nasjonal fjernlånsordning, hvor man bestiller eksemplarer 

fra Nasjonalbibliotekets depot i Mo i Rana heller enn å ha bøkene tilgjengelig i biblioteket 

(Ellefsen 2016). Nasjonalbibliotekaren svarte Ellefsen med å argumentere for at kasseringen 

er en del av den nødvendige samlingspleien i bibliotekene, og at fjernlånsordningen ville 

"frigjøre ressurser" i folkebibliotekene (Myhre 2016). Senere fikk Ellefsen støtte fra 

bibliotekar Ørjan Persen, som fra et bibliotekfaglig perspektiv avviste at den økte kasseringen 

kunne kalles vanlig samlingspleie. Persen påpekte også at Nasjonalbibliotekets økonomiske 

bevilgninger til prosjekter som er i tråd med NBS' føringer for flere arrangementer, 

nødvendigvis vil gå på bekostning av andre bibliotekoppgaver: "Når det blir flere stoler, 

scener og kafeer blir det nødvendigvis mindre plass til bøker" (Persen 2016).  
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 Debatten viser at folkebibliotekenes utfordringer og muligheter omfatter en rekke 

problemstillinger. Hva som er den "riktige" beskrivelsen avhenger av hvilket perspektiv man 

legger til grunn. På den ene siden forstår man endringer i folkebibliotekenes oppgaver som 

nødvendige for å sikre fortsatt legitimitet, og for å gjøre folkebibliotekene i stand til å møte 

nye behov i befolkningen. På den annen side kan man oppfatte endringsviljen som en ukritisk 

utviklingsoptimisme, som ikke ivaretar det som tradisjonelt har vært bibliotekenes fremste 

oppgave: å stille en oppdatert boksamling til disposisjon for publikum, forvaltet og formidlet 

av en fagutdannet bibliotekar.  

 Hvordan forholder de unge bibliotekarene og bibliotekansatte seg til disse ulike 

perspektivene? Et mål med denne undersøkelsen er å tilføre både bibliotekfeltet og 

bibliotekdebatten kunnskap og praksisnære erfaringer. 

 

1.4 Opplevelser i folkebiblioteket 
Det Lindholm beskriver som "eventifiseringen" av litteraturen er del av en generell 

samfunnstrend. I artikkelen "Ej blot til opplysning – Biblioteket i oplevelsessamfundet" 

(2008) skriver de danske bibliotekforskerne Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik 

Jochumsen om opplevelsesøkonomien,4 og om hvordan opplevelser og opplysning flettes 

sammen i folkebibliotekene. Opplevelsesøkonomien handler om at det ligger stadig mer 

penger i å selge opplevelser – for eksempel ferier og reiser – men også om at man for å selge 

en vare må knytte den til ekstra, opplevelsesbasert verdi (Rasmussen og Jochumsen 

2008:163–64).  

 Veksten i antall litteraturfestivaler som årlig arrangeres i Norge – Store norske 

leksikon anslår at det er over 70 (Huvenes 2016) – er et eksempel på hvordan norsk kulturliv 

er en del av opplevelsessøkonomien. Også opprettelsen av Litteraturhuset i Oslo må ses i 

sammenheng med denne utviklingen. Widveys formulering om at bibliotekene må konkurrere 

med andre aktører og medier om å vekke interesse (Widvey 2015:4), antyder at 

opplevelsesøkonomien også har fått betydning for kulturpolitikken. Forholdet mellom 

folkebibliotekene og andre opplevesesbaserte aktører i samfunnet vil jeg komme tilbake til, 

når jeg tar for meg hvordan bibliotekutviklingen kan forstås i lys av perspektiver fra 

organisasjonsteorien.  

 Rasmussen og Jochumsen påpeker hvordan opplevelsesøkonomien har fått 

																																																								
4 Begrepet har sin opprinnelse hos to amerikanske økonomer, Joseph Pine og James Gilmore, som skrev boken 
The experience economy (1999). 
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innvirkning på bibliotektilbudet: "bibliotekerne [skal] ikke længere kun være steder, hvor man 

henter eller afleverer materialer, biblioteksbesøget skal i stigende grad også være en oplevelse 

i sig selv" (Rasmussen og Jochumsen 2008:160). De understreker imidlertid at 

opplevelsesdimensjonen i folkebibliotekene ikke er noe nytt. Boksamlingens potensial for 

leseropplevelser har alltid vært en sentral del av bibliotekene. Rasmussen og Jochumsen 

trekker et skille mellom det de kaller for indirekte og direkte formidling av opplevelser, der 

førstnevnte betegner det potensialet for opplevelser som ligger i bøkenes innhold, mens 

sistnevnte handler om selve bibliotekbesøket (Rasmussen og Jochumsen 2008:171). Siden 

folkebibliotekene ble etablert har det vært en gradvis økning av den direkte formidlingen av 

opplevelser i bibliotekene: Fra å gjøre bokhyllene åpent tilgjengelig for publikum, til et stadig 

større fokus på arrangementer, utstillinger og aktiv formidling (Rasmussen og Jochumsen 

2008:172). I lys av dette kan NBS og endringene i folkebibliotekloven tolkes som et foreløpig 

siste ledd i en lang utvikling, hvor endringer ellers i samfunnet har hatt stor betydning. 

Utviklingen mot en økende grad av direkte formidling av opplevelser er ikke nødvendigvis 

negativ for folkebibliotekenes opplysningsprosjekt, hevder artikkelforfatterne. Hvis 

opplevelsene knyttes opp mot aktiviteter hvor bibliotekbrukerne deltar aktivt og får en 

erfaring ut av opplevelsen, kan det tvert imot være en produktiv måte å tilegne seg både ny 

kunnskap og estetisk forståelse (Rasmussen og Jochumsen 2008:166–67).  

 

1.5 Folkebiblioteket – tradisjon og fornyelse 
En ambisjon med denne oppgaven er å belyse forholdet mellom praksisfeltet og de 

diskusjonene folkebiblioteket er gjenstand for i samtiden. Før jeg redegjør for perspektivene 

fra organisasjonsteorien, vil jeg derfor kort oppsummere hvordan man kan lese 

folkebibliotekloven og NBS som en vurdering av folkebibliotekenes utfordringer og 

muligheter.  

 Som jeg allerede har vært inne på, fremhever Widvey, Myhre og NBS for øvrig at en 

viktig utfordring for folkebibliotekene er å utvikle bibliotektilbudet slik at folkebiblioteket 

fremstår som en fremstidsrettet institusjon som svarer på et behov i befolkningen. Dette kan 

synes som en riktig vurdering. Selv om folkebibliotekene er en del av den kommunale 

forvaltningen – og dermed ikke er avhengig av høye besøkstall for å overleve – er det en 

utfordring at stadig færre besøker biblioteket. Hvorfor bevilge offentlige midler til noe som 

kun et mindretall av befolkningen benytter seg av? Svaret på denne utfordringen blir å 

aktualisere folkebibliotekene ved å skape nye prosjekter – arrangementer og debatt – og 
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fremheve funksjoner ved bibliotekene som ikke har vært tydelig kommunisert tidligere. Et 

eksempel på dette er at man lovfester biblioteket som "uavhengig møteplass", selv om møter i 

bibliotekrommet ikke er et nytt fenomen. Et sentralt element ved fornyelsen er videre at 

folkebibliotekene løftes frem som en ressurs både for enkeltindividet og for demokratiet, og at 

bibliotekutviklingen er forankret i tradisjonelle bibliotekpolitiske idealer som folkeopplysning 

og dannelse. Som offentlig møteplass og debattarena kan folkebibliotekene både forvalte 

opplysningsoppdraget, og samtidig være et unikt ikke-kommersielt rom hvor man blir 

utfordret som menneske og samfunnsborger. Som veileder i informasjonssamfunnet fyller 

bibliotekene sin funksjon som kunnskapsressurs, og går samtidig inn i en aktuell 

problemstilling: Hvordan orientere seg i mylderet av sikre og usikre kilder, og hvordan mestre 

den digitale hverdagen? Og ved å utvide bibliotektilbudet med arrangementer og aktiviteter, 

kan folkebibliotekene ivareta dannelsesidealet, forsterke funksjonen som kulturhus, og bli en 

konkurransedyktig aktør i opplevelsesøkonomien.  

 Selv om det er en tydelig forbindelse mellom folkbibliotekloven, bibliotekstrategien 

og folkebibliotekene, kan man få inntrykk av at visjonen i NBS om å gjøre bibliotekene til 

arenaer for opplevelser og offentlig debatt forholder seg til folkebiblioteket som en abstrakt 

idé. Jeg har derfor vært interessert i å undersøke hvordan bibliotekarene og de bibliotekansatte 

forstår og forvalter kunnskapsidealet og litteraturformidlingen. Har formidlingspraksisen 

endret seg i løpet av den tiden de har arbeidet i biblioteket? Oppfattes endringene som noe 

udelt positivt? Disse spørsmålene vil jeg belyse i tolkningen av datamaterialet mitt.  

 

1.6 Myteperspektivet 
Folkebibliotekene er offentlige institusjoner i den kommunale forvaltningen. De tilhører 

samtidig en større organisasjon, et nasjonalt biblioteksystem hvor Nasjonalbiblioteket er 

øverste ledd. For å forstå endringene i folkebibliotekene kan det derfor være interessant å 

hente perspektiver fra statsvitenskapelig teori. I Organisasjonsteori for offentlig sektor (2013) 

redegjør statsviter Tom Christensen m.fl. for myteperspektivet, som kan være relevant for å 

belyse bibliotekutviklingen. Myteperspektivet beskriver og begrepsliggjør hvordan 

organisasjoner påvirkes av sine omgivelser – ideologier og trender i samfunnet. Christensen 

m.fl. hevder at perspektivet er velegnet for å forstå hvordan offentlig sektor i stadig større 

grad inkorporerer ideer fra privat sektor (Christensen m.fl. 2013:78). At folkebibliotekene 

skal utvikle seg i retning av Litteraturhuset i Oslo, med hjelp fra Nasjonalbiblioteket hvor den 

tidligere lederen for Litteraturhuset i Oslo (Aslak Sira Myhre) er sjef, kan tolkes som et 
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eksempel på dette. Christensen m.fl. påpeker at organisasjoner "befinner seg i institusjonelle 

omgivelser, hvor de konfronteres med sosialt skapte normer [...]", normer som inkorporeres i 

organisasjonen og reflekteres utad (Christensen m.fl. 2013:75). Disse normene kalles myter. 

De kan ta form som oppskrifter på hvordan en organisasjon bør utformes, og er ofte basert på 

modernitetsidealer om kontinuerlig framskritt og fornyelse. De er også gjerne 

institusjonaliserte, i den forstand at de tas for gitt som tidsriktige og "naturlige". En oppskrift 

kan bidra til å gi organisasjonen legitimitet (Christensen m.fl. 2013:76–77). De institusjonelle 

omgivelsene er sammensatte og skiftende, avhengig av hva slags organisasjon det er snakk 

om, og hvor den søker legitimitet fra.  

 I biblioteksystemets tilfelle kan opplevelsessøkonomien generelt, og den norske 

trenden med litteraturhus spesielt, utgjøre slike institusjonelle omgivelser. Litteraturhuset i 

Oslo har siden åpningen i 2007 blitt Europas største litteraturhus (Litteraturhuset i Oslo 2016), 

og har inspirert etablering av litteraturhus i en rekke andre norske byer. Hvis det legges til 

grunn at folkebiblioteket som institusjon er i en form for krise – det svarer ikke lenger på et 

reelt behov i befolkningen – kan Litteraturhuset i Oslo forstås som en populær 

organisasjonsoppskrift,5 noe som kan gi folkebibliotekene fornyet aktualitet. En slik tolkning 

er også blitt fremmet i bibliotekfeltet: Lovendringen som pålegger folkebibliotekene å være 

arenaer for offenlig debatt, ble allerede før stortingsvedtaket kalt "litteraturhus-paragrafen" av 

redaktøren i Bok og Bibliotek, Odd Letnes (5/2012).6 Christensen m.fl. beskriver dette som 

mimetisk adoptering: "organisasjoner i situasjoner preget av stor usikkerhet prøver å etterlikne 

andre som man oppfatter har suksess og anseelse" (Christensen m.fl. 2013:91). Samtidig kan 

det også være snakk om tvangsmessig adoptering, all den tid endringene i folkebibliotekloven 

pålegger bibliotekene å drive aktiv formidling, være en møteplass og arena for debatt. 

Tvangsmessig adoptering innebærer at lov eller forskrifter pålegger organisasjonen å innføre 

en bestemt oppskrift (Christensen m.fl. 2013:91). Ut i fra myteperspektivet kan NBS 

oppfattes som et forsøk på å implementere en slik oppskrift i biblioteksystemet: Strategien 

beskriver en institusjonalisert myte om hva folkebiblioteket skal være, og viderefører idealet 

om biblioteket som kunnskapsressurs med stor demokratisk betydning. Samtidig 

argumenterer NBS for ideen om "det nye": biblioteket som litteraturhus og arena for debatt. 

Modernitetsidealene er eksplisitte gjennom formuleringer som "fremtidens bibliotek", "den 

																																																								
5 Å beskrive noe som en "oppskrift" kan virke forenklende, og jeg vil derfor understreke at bruken av dette 
begrepet er i tråd med myteperspektivet.  
6 Kommentaren "Biblioteket skal bli litteraturhus – mister vi da biblioteket?" av Idun Knutsdatter Østerdal er en 
annen interessant drøfting av likhetene og forskjellene ved bibliotek og litteraturhus. Kommentaren stod på trykk 
i Bok og Bibliotek 2/2014.  
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moderne bibliotekar" og "fra lukkede rom til åpne, levende landskap".  

 Christensen m.fl. bruker begrepene rask tilkobling, frastøting og frikobling for å 

beskrive prosessen hvor oppskriftene forsøkes iverksatt. Rask tilkobling er det mest positive 

scenarioet, som innebærer at oppskriften rask blir implementert i organisasjonen, ved hjelp av 

strategisk planlegging. Frastøting skjer i tilfeller hvor oppskriften står i motsetning til viktige 

verdier i organisasjonen, eller hvis endringene ikke er forenlig med organisasjonens 

tradisjoner. Frikobling betyr at organisasjonen tilsynelatende adopterer det nye konseptet, 

men i liten grad lar det få styrende virkninger (Christensen m.fl. 2013:91–92). Man kan også 

beskrive implementeringen av myter eller oppskrifter gjennom virusteorien. Som navnet 

tilsier handler dette om en form for språksmitte, det vil si at oppskriftens inntog i 

organisasjonen merkes ved at det oppstår nye begreper, resonnementer og argumenter. Som 

Christensen m.fl. skriver, er "[p]opulære organisasjonsoppskrifter [...] nemlig meget godt 

språkliggjorte ideer" (Christensen m.fl. 2013:93). Oversettelsesteorien betegner en prosess 

hvor oppskriften blir oversatt og tilpasset organisasjonens virkelighet.7 Slik jeg tolker 

Christensen m.fl. trenger ikke disse beskrivelsene utelukke hverandre, siden 

implementeringen av en ny oppskrift i store organisasjoner er en komplisert prosess hvor 

mange ulike faktorer spiller inn.  

 Min undersøkelse er kvalitativ og baserer seg på intervjuer med et lite utvalg 

informanter. Den kan dermed ikke gi et entydig svar på hvordan oppskriften eventuelt blir 

implementert i folkebibliotekene; det ville kreve en undersøkelse med større omfang. Ikke 

desto mindre er det interessant å undersøke i hvor stor grad myten om "fremtidens bibliotek" 

– eller oppskriften om folkebibliotekene som litteraturhus – reflekteres i informantenes 

forståelse av folkebiblioteket som institusjon. Her fremstår virusteorien og 

oversettelsesteorien som spesielt nyttige. Førstnevnte vil kunne beskrive hvordan endringene i 

folkebibliotekloven og retorikken i NBS nedfeller seg i informantenes refleksjoner. Sistnevnte 

kan bidra til å anskueliggjøre hvordan informantene forvalter de nye bibliotekoppgavene. 

Også de andre begrepene om implementering kan være nyttige i tolkningen av datamaterialet. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at bruken av et slikt analytisk verktøy ikke er et forsøk på å 

redusere informantenes resonnementer til ren retorikk. Heller er det måte å forstå hvordan 

visse formuleringer og begreper kan være del av en bestemt diskurs. 

 

																																																								
7 Jeg presiserer at det ikke er snakk om komplementære teorier til myteperspektivet. Virusteorien og 
oversettelsesteorien er begreper på lik linje med rask tilkobling, frastøting og frikobling.  
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2  Tidligere forskning 
I dette kapitlet vil jeg gjennomgå den bibliotekfaglige forskningen som utgjør 

sammenligningsgrunnlaget for analysen av datamaterialet mitt. Jeg starter med å gjengi funn 

fra Statistisk sentralbyrås undersøkelse om bibliotekbruk fra 2015. Deretter drøfter jeg 

hvordan bibliotekforskningen har belyst litteraturformidlingen i folkebibliotekene. Til slutt i 

kapitlet redegjør jeg for hva en tidligere undersøkelse har vist om bibliotekarenes 

oppfatninger av folkebiblioteket som institusjon, før jeg diskuterer en mulig endring i hvordan 

bibliotekfeltet vurderer tilbudet til minoritetsspråklige i bibliotekene.  

 

2.1 Statistisk sentralbyrås undersøkelse om bibliotekbruk i 2015 
Statistisk sentralbyrå (heretter SSB) gjennomfører med jevne mellomrom undersøkelser om 

bibliotekbruk i Norge. Den siste undersøkelsen er fra 2015, og gir statistiske analyser av hvem 

som bruker biblioteket, hvor ofte det er besøkt, hvordan det brukes og hva slags holdninger 

man har til folkebiblioteket. Noen av funnene er relevante for min undersøkelse.  

 Til tross for at bibliotekbrukerne er like tilfreds med folkebibliotekenes tilbud nå som 

før, er det færre enn tidligere som bruker bibliotekene. Rundt 40 prosent av befolkningen har 

besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. De yngste og eldste bruker biblioteket omtrent 

som før, mens det er nedgang blant de mellom 16 og 44 år. Bibliotekbrukere med 

innvandrerbakgrunn bruker folkebiblioteket hyppigere enn bibliotekbrukere uten 

innvandrerbakgrunn (Lagerstrøm og Revold 2015:10,13).  

 Det har vært en nedgang i lån av bøker, lydbøker, musikk og film fra 2005 til 2015, 

men fremdeles oppgir 85 prosent av bibliotekbrukerne at de har lånt noe på biblioteket. 

Andelen som har fått hjelp av personalet til anbefaling av bøker, det man kan kalle 

tradisjonell litteraturformidling, er på nærmere 40 prosent, et tall som har stått stille siden 

2005. Litt over 20 prosent har deltatt på møter, forestillinger, kurs, debatter og 

litteraturarrangementer (en økning fra 2005), mens under ti prosent har fått veiledning av 

personalet i bruk av data og internett (Lagerstrøm og Revold 2015:24–25). I undersøkelsen 

ble folk også spurt om hvorfor de ikke oppsøker folkebiblioteket. Et flertall (to av tre) av dem 

som ikke bruker biblioteket forklarer at de foretrekker å finne den informasjonen de trenger 

på internett. Omtrent halvparten vil heller kjøpe bøker enn å låne dem på biblioteket 

(Lagerstrøm og Revold 2015:40).   

 Undersøkelsen viser altså at det man kan kalle den tradisjonelle litteraturformidlingen, 

nemlig bokanbefaling fra bibliotekansatt til låner, står sterkere enn den  arrangementbaserte 
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formidlingen,8 selv om sistnevnte er i fremvekst. At så få har fått veiledning av 

bibliotekpersonalet i bruk av internett, samtidig som nettopp internett oppgis som den 

foretrukne informasjonskilden blant de som ikke bruker biblioteket, antyder at 

folkebibliotekene har en utfordring når det gjelder å realisere seg selv som digital 

kunnskapsressurs. Det vil være interessant å finne ut om disse funnene gjenspeiles i svarene 

fra mine informanter.  

 

2.2 Litteraturformidling i folkebibliotekene 
Som nevnt innledningsvis, heter det i folkebibliotekloven at "[f]olkebibliotekene skal ha til 

oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv 

formidling [...]" (folkebibliotekloven § 1). I loven er formidlingen dermed ikke knyttet 

særskilt opp mot litteratur, men siden hoveddelen av bibliotekenes materiale er bøker, blir 

litteraturformidlingen en sentral del av formidlingsarbeidet. I sin doktoravhandling fra 2002, 

Mellom elite og publikum, fant litteratursosiolog Jofrid Karner Smidt at et stort flertall av 

bibliotekarene i en spørreundersøkelse sa seg enig i utsagnet "formidling av skjønnlitteratur er 

en viktig oppgave for folkebibliotekene" (Smidt 2002:127). En stor del av boksamlingene i 

folkebibliotekene består av skjønnlitteratur, noe Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk 

skjønnlitteratur bidrar til. Skjønnlitteraturen er også den kategorien bøker som lånes mest av 

alt tilgjengelig lånemateriale i biblioteket (Lagerstrøm og Revold 2015:25). Skjønnlitteraturen 

har historisk sett vært knyttet til folkebibliotekenes dannelsesprosjekt. Dannelse er imidlertid 

et flertydig begrep. En sosial betydning kan være "formingen av menneskets personlighet, 

oppførsel og moralsk holdning" (Store norske leksikon 2016), mens man i en humanistisk 

tradisjon har forstått dannelse som kjennskap til klassisk litteratur, kunst og filosofi. I 

bibliotekhistorisk sammenheng er det imidlertid bygget bro mellom den sosiale og kulturelle 

– humanistiske – forståelsen, det Geir Vestheim kaller "ein verdiorientert, dannande og 

humanistisk fornuftstradisjon som hadde det enkelte menneskes velferd og lykke som mål" 

(Vestheim 1997:405). Lesing av – og kjennskap til – den riktige litteraturen og vår kulturarv 

skulle bidra til personlig utvikling, både moralsk og estetisk. Dette har hatt betydning for både 

boksamlingen og formidlingen i bibliotekene, noe bibliotekforsker Gunhild Salvesen viser i 

artikkelen "Hva kjennetegner kvalitetsarbeidet i norske folkebibliotek?" (2001).  

																																																								
8 Et forbehold i sammenligningen er at undersøkelsen ikke skiller mellom litteraturarrangementer og andre typer 
arrangementer. 
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  Dannelsesaspektet ved litteraturformidlingen har endret seg i takt med endringer i 

oppfatningen om hva litterær kvalitet innebærer. Bibliotekene er fremdeles lovpålagt å 

vektlegge kvalitet i sine tilbud, men der dette tidligere dreide seg om hva boksamlingen skulle 

inneholde, og hvilke bøker man fremmet i formidlingen, er kvalitet i dag et mindre entydig 

begrep. I norsk kontekst er Jofrid Karner Smidt den som har undersøkt dette mest utførlig. I 

sin doktoravhandling viser hun hvordan forståelsen av kvalitet og dannelse utgjør en 

ambivalens i folkebibliotekarenes formidlingspraksis.9 Smidts undersøkelse er basert på 

dybdeintervjuer med ni bibliotekarer på slutten av 1990-tallet. Gjennom intervjuene viser 

bibliotekarene seg som kompetente og trenede lesere, som er bevisste på at det finnes god og 

mindre god litteratur. De vil imidlertid unngå å gi uttrykk for dette overfor lånere i 

biblioteket. Respekt for lånerne og deres egenart innebærer å ikke pådytte bibliotekbrukerne 

egne litterære preferanser (Smidt 2002:271). Å lytte til låneren for så å finne det 

vedkommende ønsker, samt å kunne tilby bredde og allsidighet i boksamlingen, er like viktig 

som å formidle den litterære kanon og "oppbyggelig litteratur". Smidt knytter denne 

holdningen hos informantene opp mot folkebibliotekenes lovpålagte målsetting om å gi et 

tilbud til alle innbyggere (Smidt 2002:262).  

  Smidt beskriver et skille mellom det hun kaller for den opplysende og påvirkende, og 

den etterspørselstyrte litteraturformidlingen. Hun ser dette i et historisk perspektiv og foreslår 

at det kan være snakk om en "eldre og nyere trosforestilling, som eksisterer side om side, i 

blant konkurrerende, i blant samvirkende" (Smidt 2002:260). Det er altså ikke slik at et ideal, 

og en praksis, har blitt erstattet av en annen. Selv om enkelte av informantene heller mer mot 

det ene enn det andre, kan de fleste bibliotekarene i undersøkelsen se fordeler ved begge 

trosforestillinger. I tråd med vekslingen mellom etterspørsel og påvirkning, er 

folkeopplysningstanken gjenstand for forhandling og ambivalens. For informantene i Smidts 

undersøkelse kan folkeopplysning innebære å gi informasjon om de ulike delene av 

bibliotekets boksamling, men også bare det å oppmuntre til lesing i seg selv. Smidt 

konkluderer likevel med at "[b]lant mine informanter kan det se ut som 

folkeopplysningstanken er på vikende front" (Smidt 2002:272).   

 Informantene i Smidts avhandling fremhever litteraturen og litteraturformidlingens 

betydning i folkebibliotekene – selvfølgelig for brukerne, men også for dem selv som 

bibliotekarer. Ikke desto mindre gir informantene uttrykk for at det ikke er litteraturkunnskap, 

																																																								
9 Smidt undersøker både litterær smak og holdninger og praksis i litteraturformidlingen hos folkebibliotekarene. 
Siden det er litteraturformidlingen som er interessant i denne sammenheng, vil jeg konsentrere meg om det 
avhandlingen forteller om formidlingspraksisen i folkebibliotekene. 
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men IT-kompetanse som blir forbundet med høyest status i profesjonsfeltet (Smidt 2002:270). 

Dette forteller kanskje noe om at folkebibliotekene justerer seg etter samfunnsmessige 

trender, slik jeg var inne på i innledningen. På slutten av 1990-tallet – da Smidt gjennomførte 

undersøkelsen – hadde IT-optimismen sitt absolutte høydepunkt, som kulminerte med det som 

er blitt kalt "dot com-boblen" i 2001. I og med endringsprosessen folkebibliotekene nå er inne 

i, hvor en ny institusjonalisert myte kanskje er i ferd med å etableres, vil det være interessant 

å undersøke om dette nedfeller seg i opplevelsene mine informanter har av kompetanse og 

status i bibliotekfeltet.10 

 I artikkelen "Verdier i bevegelse – litteraturformidlingen, bibliotekarprofesjonen og 

utdanningen" (2010) diskuterer Knut Oterholm og Åse Kristine Tveit bibliotekarenes 

oppfatninger om litteraturformidling. Artikkelen er basert på kvalitative intervjuer med 

biblioteksjefer, bibliotekarer i praksisfeltet, og ansatte ved bibliotekarutdanningen på HiOA.11 

Mens Smidts avhandling tar for seg forholdet mellom litteraturformidlingen og 

bibliotekarenes litterære smak, undersøker Oterholm og Tveit om litteraturformidling blir 

forstått som en egen praksis i bibliotekene, i den forstand at den har en tydelig definisjon og et 

klart legitimeringsgrunnlag.  

 I likhet med Smidts avhandling, viser Oterholm og Tveits undersøkelse at 

bibliotekarene står i et spenningsfelt når det gjelder oppfatningen av dannelse, opplysning og 

etterspørselstyrt formidling. Ambivalensen – å både ville utfordre og tilfredsstille lånernes 

smak – er tydelig tilstede også her. Spenningen mellom disse to trosforestillingene synes 

imidlertid å bli mindre, jo yngre biblitoekarene er: "Hos den yngste gruppa av informanter (de 

under 40 år), gis det ikke uttrykk for noen spenning på dette feltet, de synes å ha en avslappet 

holdning til kvalitetsformidling og etterspørselstyring, men de er heller ikke redde for å 

påvirke leserne med sin smak" (Oterholm og Tveit 2010:9). Samtidig formidler alle 

bibliotekarene at det er et viktig prinsipp å ikke fortelle bibliotekbrukerne at det de leser "ikke 

er bra nok". Oterholm og Tveit setter dette prinsippet, og ambivalensen i kvalitetsspørsmålet, 

i sammenheng med større kulturelle endringer. De ser en forskyvning av kvalitetsbegrepet, og 

påpeker at enigheten om at folkebiblioteket skal formidle høykultur i form av litterær kanon, 

har slått sprekker siden 70-tallet. Mens kvalitet tidligere betydde at verkene i samlingen måtte 

leve opp til en viss litterær standard, innebærer det nå at samlingen skal være allsidig, bred og 

																																																								
10 Med bibliotekfeltet mener jeg folkebibliotekene som et felles fagmiljø. 
11 Oterholm og Tveit ser bibliotekenes litteraturformidling i lys av opplevelsessamfunnet og 
opplevelsesøkonomien, et perspektiv jeg også har valgt å anvende i min undersøkelse. Jeg konsentrerer meg 
først og fremst om det artikkelen sier om bibliotekarene i praksisfeltet.  
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aktuell. Undersøkelsen viser også at bibliotekarene i praksisfeltet i liten grad knytter 

formidlingen til et samfunnsoppdrag (som for eksempel folkeopplysningstanken). Dette er 

særlig tydelig hos den unge generasjonen av bibliotekarer (Oterholm og Tveit 2010:10).   

 Informantene i Oterholm og Tveits undersøkelse ble spurt om de forstår 

litteraturformidling som et eget fagområde. Noen svarer bekreftende på dette, mens andre 

ikke ser på denne delen av folkebibliotekenes virksomhet som et eget fag. Blant 

bibliotekarene i praksisfeltet knyttes ikke formidlingen opp mot en teoretisk, akademisk 

kunnskap. Flere av informantene – både ledere og bibliotekansatte i praksisfeltet – mener at 

formidlingskompetanse krever personlig egnethet i form av medfødte evner (Oterholm og 

Tveit 2010:8). Dette er påfallende, med tanke på at litteraturformidling er en av tre hoveddeler 

i bibliotekarutdanningen ved HiOA.12 Litteraturhus-utviklingen i folkebibliotekene forusetter 

en økende og mer aktiv formidling. Noe av det jeg har villet få svar på i undersøkelsen min, er 

hvordan bibliotekarene og de bibliotekansatte forstår litteraturformidling som fag.  

 Ser man på bibliotekarenes oppfatninger om hva litteraturformidling innebærer, er det 

tydelig at dette er en grunnleggende del av bibliotekararbeidet, men at formidlingen samtidig 

er vagt definert (Oterholm og Tveit 2010:7–8). Det er kanskje ikke så overraskende, i og med 

at en rekke bibliotekfaglige oppgaver kan betraktes som formidling. De fleste av 

bibliotekarene i undersøkelsen sier at de oppfatter formidling som en muntlig praksis, selv om 

det var den skriftlige formidlingen som ble vektlagt og prioritert i utdanningen (Oterholm og 

Tveit 2010:12).  

 Artikkelforfatterne peker på at det kan synes som om bibliotekarutdanningen på noen 

områder er i utakt med praksisfeltet (Oterholm og Tveit 2010:13). Tatt i betraktning at 

folkebibliotekene skal betjene mange ulike grupper av brukere, og fylle en rekke funksjoner, 

er det kanskje ikke så rart om bibliotekarene opplever utdanningen som utilstrekkelig på noen 

områder. Jeg har villet undersøke hvordan bibliotekarene og de bibliotekansatte opplever 

forholdet mellom egen utdanning og praksis i biblioteket.  

 Både avhandlingen til Smidt og undersøkelsen til Oterholm og Tveit beskriver 

kvalitetsspørsmålet i formidlingen som et spenningsfelt mellom det tradisjonelle, 

dannelsesorienterte og det mer moderne, etterspørselsstyrte. De er opptatt av hvordan 

oppfatningen om litterær kvalitet påvirker formidlingspraksisen. I min undersøkelse har jeg 

villet gå litt bort fra denne problemstillingen, og heller konsentrere meg om hvordan 

																																																								
12 Oterholm og Tveit viser til at denne tredelingen er beskrevet i bachelorutdanningens studieplan fra 2009. 
Utdanningen har en slik tredeling også i dag (Programplan for Bachelorstudium i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap 2016).  
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bibliotekarene og de bibliotekansatte forstår kvaliteten på selve formidlingen.13 Jeg har også 

vært interessert i hvordan informantene forholder seg til mulige endringer i 

formidlingspraksisen. Som jeg har redegjort for i innledningen, og som Oterholm og Tveit 

påpeker, er utviklingen i folkebibliotekene en del av en større trend i samfunnet, hvor 

opplevelsesdimensjonen ved produkter og tjenester blir stadig viktigere. NBS legger opp til at 

arrangementer og debatt skal være en sentral del av bibliotetilbudet, noe som kanskje vil gå på 

bekostning av stille lesning i bibliotekrommet. Endringer i opplevelsesdimensjonen ved 

litteraturformidlingen gjør det interessant å undersøke hvordan bibliotekarene og de 

bibliotekansatte forstår og forvalter denne kjerneoppgaven.  

 Aslak Sira Myhre understreker at folkeopplysning fremdeles er et hovedprosjekt for 

folkebibliotekene (Myhre 2015:5), og folkebibliotekloven beskriver dette som en av 

folkebibliotekenes viktigste oppgaver. Dette er interessant, med tanke på at forskningen peker 

i retning av at folkopplysningen – i likhet med dannelsesidealet – har en mindre fremtredende 

plass i dagens folkebibliotek. I artikkelen "Er folkeopplysningen død?" skriver 

bibliotekforsker Ole Martin Hylland at man må skille mellom folkeopplysning som 

idé/ideologi og fenomen, og at disse to aspektene ved folkeopplysningen ikke nødvendigvis 

forutsetter hverandre: "Ideen (evt. ideologien) er å forstå som den tanke at kunnskap skal og 

bør spres [...] særlig til voksne mennesker. Fenomenet er å forstå som den faktiske 

spredningen av kunnskap" (Hylland 2003). Som tittelen på artikkelen tilsier, diskuterer 

Hylland om folkeopplysningen fremdeles kan ha en funksjon i kulturpolitikken og i 

folkebibliotekene. Han påpeker at selv om flere mener folkeopplysning er et umulig begrep å 

bruke fordi det er forbundet med en paternalistisk idé om at "folket" skal "opplyses", har 

kjernen i folkeopplysningstanken likefullt en sentral plass i informasjonssamfunnet. 

Formidling av kunnskap er ikke mindre viktig og relevant i dag enn tidligere. På bakgrunn av 

dette, og undersøkelsene til Smidt og Oterholm og Tveit, har jeg vært interessert i å undersøke 

om folkeopplysning er et fremtredende ideal hos mine informanter, og om de ser på sitt eget 

virke i biblioteket som folkeopplysning.  

  I artikkelen " 'Gjør døren høy, gjør porten vid' – folkebibliotekaren og formidingen" 

(2011) undersøker Cecilie Naper hvilke målsettinger folkebibliotekene i tre store byer – 

Trondheim, Bergen og Stavanger – har med formidlingen, og om bibliotekene gjennom 

formidlingen har en selvstendig litteraturpolitisk rolle overfor bokbransjen. Undersøkelsen 

viser at fokus i formidlingen avspeiles i hvilke bøker som lånes. Slik kan man si at 

																																																								
13 Jeg vil ikke skille mellom formidling av skjønnlitteratur og sakprosa. 
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formidlingen "virker", dersom utlån av bøker er formidlingens mål. Dette gjelder imidlertid 

ikke for den nye norske skjønnlitteraturen som bibliotekene får gjennom Kulturrådets 

innkjøpsordning, de såkalte kulturfondbøkene. Naper hevder dette henger sammen med at for 

mange bøker skal formidles til et lite språksamfunn, men utdyper ikke dette nærmere (Naper 

2011:217). Jeg tolker henne dit hen at formidling av kulturfondbøkene er en utfordring for 

bibliotekene fordi det kommer en stor mengde nye titler hvert år. Formidling av 

kulturfondbøkene er imidlertid en viktig oppgave for bibliotekene. Folkebibliotekene forvalter 

en sentral del av litteraturpolitikken ved å oppfylle noe av intensjonen bak innkjøpsordningen, 

nemlig å sikre fri tilgang til den nye norske litteraturen (Freihow 2001:18). 

 Intervjuene med biblioteksjefene i Napers undersøkelse gir noen interessante 

perspektiver på hva slags funksjon folkebibliotekene skal fylle. Biblioteksjefen i Trondheim 

trekker frem referansearbeid som noe helt sentralt i "fremtidens bibliotek", i den forstand at 

bibliotekbrukerne vil trenge veiledning i bruk av Google og databaser (Naper 2011:212). 

Sjefen for Stavanger bibliotek mener at litteraturformidling er det viktigste arbeidet i 

biblioteket, og at "den gammeldagse referansebibliotekaren" ikke lenger trengs (Naper 

2011:213), mens biblioteksjefen i Bergen mener at folkeopplysningsarbeidet "trengs like mye 

som før" (Naper 2011:210).  

 Napers undersøkelse er noen år gammel, og baserer seg på intervjuer med 

biblioteksjefer. Jeg har ønsket å finne ut om de unge bibliotekarene og bibliotekansatte deler 

synspunktene som kommer frem i denne artikkelen. Jeg har også villet undersøke om 

folkebibliotekenes litteraturpolitiske ansvar er noe de opplever som viktig i 

litteraturformidlingen.  

 

2.3 Bibliotekarenes oppfatninger av folkebibliotekets funksjon og prioriteringer 
I artikkelen "Folkebibliotekets rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og 

bibliotekarenes bilder" (2001) undersøker Ragnar Audunson hvordan kulturelle og 

teknologiske endringer i samfunnet påvirker forståelsen av folkebiblioteket som institusjon. I 

Audunsons undersøkelse ble et representativt utvalg av befolkningen og lokalpolitikere, og 

alle fagutdannede bibliotekarer i norske folkebibliotek, stilt de samme spørsmålene om 

økonomiske, faglige og verdimessige prioriteringer i folkebiblioteket.14 Jeg vil her redegjøre 

																																																								
14 Siden det er bibliotekarene som er interessante for min undersøkelse, vil jeg konsentrere meg om funnene 
knyttet til denne gruppen. 
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kort for noen av Audunsons funn; de utgjør et viktig sammenligningsgrunnlag for min egen 

undersøkelse. 

 Audunson presenterer flere overordnede, prinsipielle begrunnelser for å bruke 

offentlige midler på folkebibliotekene. Biblioteket kan være et redskap for utvikle dannelse 

og formidle felleskulturen, det kan være med på å fremme demokrati og likhet, og det kan 

være nyttig i instrumentell problemløsning (ved å for eksempel være en ressurs i utdanning, 

næringsliv og forvaltning). Biblioteket kan også bidra til en meningsfull fritid, og samtidig 

være en møteplass i lokalsamfunnet (Audunson 2001:211). Disse prinsipielle begrunnelsene 

danner grunnlaget for de ulike "bildene" respondentene i undersøkelsen ble bedt om å 

forholde seg til.  

 Tilsammen svarte et flertall av bibliotekarene at det viktigste ved biblioteket er at det 

fremmer demokrati og likhet (39 prosent) og at det formidler felleskultur og dannelse (35 

prosent). 17 prosent mente at biblioteket er nyttig i konkret problemløsning, mens kun fire 

prosent sa seg enige i alternativet om at biblioteket bidrar til en meningsfylt fritid og kun to 

prosent mente at bibliotekets funksjon som møteplass er det viktigste (Audunson 2001:216). 

Med tanke på utviklingen folkebibliotekene nå er inne i, hvor bibliotekrommet fremheves 

som et møtested, vil det være interessant å finne ut om disse perspektivene har endret seg hos 

bibliotekarene, og om deres oppfatninger skiller seg fra oppfatningene til de bibliotekansatte 

uten bibliotekarutdanning.   

 I artikkelen spør Audunson om "instrumentelle begrunnelser [overtar] for 

bibliotekenes tradisjonelle dannelsesfunksjon" (Audunson 2001:212). Spørsmålet om 

dannelse er relevant for min undersøkelse. Opplever unge bibliotekarer og bibliotekansatte at 

folkebiblioteket er et sted for å utvikle dannelse, slik Widvey beskriver biblioteket (Widvey 

2015:4)? Og er det man kan kalle litteraturhus-utviklingen med på å forsterke 

folkebibliotekene som kulturinstitusjoner? Disse spørsmålene har jeg ønsket å belyse ved å 

undersøke hvordan informantene forstår og forvalter dannelsesidealet.  

  Et lite mindretall av bibliotekarene i Audunsons undersøkelse mente at tjenester 

tilpasset fremmedspråklige er en viktig prioritering i biblioteket (Audunson 2001:214). Dette 

er overraskende, siden innvandrere er storbrukere av folkebibliotekene, noe SSBs 

undersøkelser om bibliotekbruk fra både 1998 og 2015 viser15. Man kunne kanskje forvente at 

dette ville reflekteres i bibliotekarenes prioriteringer. Den siste tiden har folkebiblioteket ved 

flere anledninger blitt løftet frem som en viktig arena for integrering. I NBS skriver Widvey at 

																																																								
15 Dette ble ikke målt i SSBs undersøkelse om bibliotekbruk fra 2006.  
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"[b]ibliotekene må [...] fortsette å stimulere til integrering" (Widvey 2015:4). I artikkelen 

"Bibliotekarene bidrar til integreringen" understreker forbundsleder i Bibliotekarforbundet, 

Margunn Haugland, og rådgiver i samme forbund, Embret Rognerød, at "[d]e ansatte på 

norske folkebibliotek gjør en betydelig innsats for å forberede flyktninger og asylsøkere på 

det norske samfunnet" (Rognerød og Haugland 2015). En spørreundersøkelse av 

folkebibliotekenes tilbud til moritetsspråklige, Nøkkel til Norge (2016)16, kan bekrefte dette: 

Halvparten av bibliotekene samarbeider med asylmottak, hvis det finnes i kommunen, og en 

av tre bibliotek har ukentlig arrangementer og aktiviteter tilpasset minoritetsspråklige (Norsk 

bibliotekforening 2016). 

 En svensk kvalitativ studie med tittelen "Biblioteket hjälper mig att komma in i 

samhället" (2015) viser at bibliotekene og bibliotekpersonalet er en viktig ressurs for de som 

bor på asylmottak. For asylsøkere – som ofte er uten nettverk og økonomiske midler – 

fungerer biblioteket som både læringsarena, råd- og veiledningssted, fritidstilbud og 

møteplass. Samtidig er det et tydelig ønske fra asylsøkerne om mer kulturell og språklig 

forståelse hos bibliotekpersonalet, og at de som arbeider i biblioteket har kjennskap til den 

spesielle livssituasjonen asylsøkere er i. Flere etterlyser også et kulturtilbud tilpasset 

minoritetsspråklige (Rojas 2015:5–7). Bibliotekarene som ble intervjuet forteller om en 

følelse av å være delvis utilstrekkelig overfor asylsøkernes behov. Det er ressurskrevende å 

skulle hjelpe med praktisk og byråkratisk veiledning, man har liten kunnskap om litteraturen 

fra asylsøkernes hjemland, og språkopplæringen i biblioteket er mangelfull. Flere 

bibliotekarer gir uttrykk for et ønske om å ha flere kultur- og litteraturarrangementer på andre 

språk enn svensk (Rojas m.fl. 2015:7–9).  

 Kanskje det har skjedd en endring i oppfatningen av hvordan minoritetsspråklige bør 

prioriteres i norske folkebibliotek? Utviklingen i folkebibliotekene skaper nye utfordringer og 

muligheter for arbeidet med å tilrettelegge biblioteket som arena for integrering. I oppgavens 

siste kapittel vil jeg løfte frem noen avsluttende refleksjoner om denne siden av 

folkebibliotekene.  

																																																								
16 Spørreundersøkelse foretatt av Norsk bibliotekforening. Resultatene er basert på svar fra halvparten av 
hovedbibliotekene, samt én av ti bibliotekfilialer (Norsk bibliotekforening 2016).  
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3 Metode og begrepsavklaring 
I dette kapitlet vil jeg diskutere problemstillingen, redegjøre for de metodiske valgene jeg har 

tatt i arbeidet med undersøkelsen, og legge frem forskningsspørsmålene som vil danne 

rammen rundt analysen. Jeg vil også gi en kort presentasjon av informantene.  

 

3.1 Problemstilling og metodevalg 
Undersøkelsen min er en kvalitativ, litteratursosiologisk studie. Det empiriske grunnlaget for 

undersøkelsen er transkriberte intervjuer med seks informanter. Jeg henter inspirasjon fra 

tolkende samfunnsvitenskap som kjennetegnes av en ambisjon om å forstå og fortolke sosiale 

prosesser. Denne vitenskapelige tradisjonen setter aktørenes egne erfaringer sentralt i 

analysen. Med tanke på oppgavens problemstilling, fremstod kvalitative intervjuer som et 

nødvendig metodevalg. Slike intervjuer skaper rom for nyanserte beskrivelser, dybde og 

refleksjon, noe som var viktig for å kunne undersøke informantenes forståelse av 

folkebibliotekets utfordringer og muligheter i samtiden.Valget av kvalitativ metode gir meg 

mulighet til å belyse bibliotekarenes og de bibliotekansattes opplevelser og erfaringer, men 

gir ikke som kvantitative metoder svar på representativitet og omfang. Man kunne tenke seg 

at informasjon om informantenes yrkespraksis – som begrepet forvalter innebærer – ville 

kreve observasjon og feltarbeid. Dette har ligget utenfor oppgavens rammer. Forvalter 

omfatter dessuten mer enn det utøvende arbeidet, i betydningen skjøtte om handler det også 

om informantenes kunnskap og erfaring. Legger man til grunn en slik betydning av begrepet 

forvalte, er kvalitative intervjuer en velegnet vei til informasjon. Jeg har brukt grunnboken 

Det kvalitative forskningsintervju av Steinar Kvale og Svend Brinkmann som metodisk 

veiledning for oppgaven. Fem forskningsspørsmål er utledet fra problemstillingen. 

Spørsmålene avgrenser problemstillingen og er samtidig en måte å strukturere oppgaven på: 

 

(1) Hvordan forstår unge bibliotekarer og bibliotekansatte folkebiblioteket som 

 institusjon? 

(2) Hva slags kompetanse, og hvilke egenskaper, kreves av unge bibliotekarer og 

 bibliotekansatte? 

(3) Hvordan forvalter unge bibliotekarer og bibliotekansatte rollen som 

 litteraturformidler? 

(4) Hvilken plass har ny teknologi og digitale kunnskapsressurser i 

 informasjonsveiledningen og litteraturformidlingen? 
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(5) Hvordan forstår unge bibliotekarer og bibliotekansatte folkebibliotekenes 

 utfordringer og muligheter i samtiden?  

 

Intervjuene var seminstrukturerte: De ble gjort på grunnlag av en intervjuguide,17 og var 

hverken en åpen samtale eller lukket ufravikelig rundt et spørreskjema. På denne måten ble 

svarene jeg fikk sammenlignbare, samtidig som intervjusituasjonen åpnet opp for 

oppfølgingsspørsmål og spontane resonnementer fra informantene.  

 Intervjuene har har gitt meg et større datamateriale enn det har vært plass til å 

bearbeide i denne oppgaven. Jeg har derfor måttet velge ut deler av materialet til analysen. 

Forskningsspørsmål (4) vil ikke bli behandlet direkte, men svarene jeg fikk på 

intervjuspørsmålene som er tilknyttet dette forskningsspørmålet i intervjuguiden, vil likevel 

bli diskutert i delkapittel 4.1.  

 

3.2 Valg av informanter 
Undersøkelsen er komparativ, i den forstand at jeg har intervjuet tre bibliotekarer og tre 

bibliotekansatte som ikke har bibliotekfaglig utdanning.18 Ved å anlegge et komparativt 

perspektiv håper jeg at undersøkelsen kan bidra med nyttig kunnskap i spørsmålet om 

kompetanse i folkebibliotekene. Så vidt jeg vet har det ikke tidligere blitt utført lignende, 

komparative studier i Norge. Flere artikler har imidlertid påpekt bibliotekarens selvfølgelige 

plass i biblioteket. Duvold og Sæbø skriver for eksempel at "[u]ansett om vi forstår 

biblioteket som et rom med bøker, som dokumentsamling eller som en samfunnsinstitusjon, 

blir biblioteket meningsløst uten en bibliotekar" (2001:172). I artikkelen "From collections to 

connections: building a revised platform for library and information science" (2013) 

argumenterer Audunson og Aabø for at bibliotekaren som profesjonell formidler forvalter 

målet med folkebibliotekene, nemlig å skape sosiale prosesser, kunnskap og læring 

(Audunson og Aabø 2013).19 Folkebibliotekloven pålegger bibliotekene å ha bibliotekfaglig 

kompetanse. 

 Med utgangspunkt i bibliotekdebatten høsten 2015, kan det synes som om 

bibliotekarenes "profesjonsmonopol" er blitt mindre selvfølgelig. At de øverste lederne for 

Norges kanskje viktigste bibliotekfaglige institusjoner – Kristin Danielsen i Deichmanske 

																																																								
17 Intervjuguiden ligger som vedlegg til oppgaven. 
18 Når jeg bruker betegnelsen bibliotekansatte viser jeg altså til de tre informantene som ikke har 
bibliotekarutdanning. 
19 Artikkelen er tilgjengelig digitalt og er uten sidetall, derfor er dette utelatt fra kildehenvisningen. 
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bibliotek og Aslak Sira Myhre i Nasjonalbiblioteket – ikke er bibliotekarer, er verdt å merke 

seg. Folkebibliotekloven slår fast at alle kommuner skal ha en fagutdannet biblioteksjef, men 

sier samtidig at Kulturdepartementet kan gi dispensasjon fra dette kravet, hvis det er bred 

bibliotekfaglig komptanse ellers i biblioteket (folkebibliotekloven § 3). Statistikk fra 

Nasjonalbiblioteket viser at 471 bibliotekansatte (ikke administrative stillinger) og 1110 

bibliotekarer jobbet i norske folkebibliotek i 2014.20  

  Jeg har villet undersøke erfaringer og praksis hos unge og nyutdannede bibliotekarer 

og bibliotekansatte. "Ung" er imidlertid en vag betegnelse, som trenger presisering. Mine 

informanter er i alderen 27 til 43 år. Jeg har tenkt at aldersavgrensingen skaper et bedre 

grunnlag for å sammenligne informantenes refleksjoner og forståelse, hvis man legger til 

grunn at generasjonstilhørighet gir en slags felles referanseramme. "Nyutdannet" betyr at 

informantene har arbeidet i folkebibliotek i to til fem år, og at det var relativt kort tid mellom 

endt utdanning og arbeid. På denne måten har de arbeidserfaring, samtidig som perioden med 

utdanning ikke ligger for langt tilbake i tid. En slik avgrensning var ønskelig for at 

informantene best mulig skulle kunne vurdere forholdet mellom yrkespraksis og utdanning. 

Informantene som er bibliotekarer har alle bibliotekarutdanning fra HiOA, mens de som ikke 

er bibliotekarer har utdanning fra forskjellig læringsinstitusjoner.  

 Undersøkelsen har ikke vært tenkt som en Oslo-spesifikk studie. Økonomiske og 

tidsmessige begrensninger har imidlertid gjort at fire av seks informanter arbeider i 

Deichmanske bibliotek. Deichman-systemet har atten filialer i hele Oslo-området, i tillegg til 

hovedbiblioteket, og betjener en sammensatt befolkning. Bibliotekpersonalet ved filialen på 

Stovner vil ha andre erfaringer enn bibliotekpersonalet ved filialen på Røa.21 De fire 

informantene i Deichmanske bibliotek kan dermed representere en viss geografisk spredning. 

Alle informantene blir fremstilt anonymt, og jeg oppgir derfor ikke hvilken Deichman-filial 

disse fire tilhører. For de to øvrige informantene har jeg også anonymisert folkebiblioteket de 

arbeider i.  

 Som en avslutning på første del av oppgaven vil jeg nå gi en kort presentasjon av 

informantene. For enkelhets skyld har jeg valgt å gi dem navn.   

 Kristin er 33 år gammel og har en mastergrad i nordiske studier. Hun arbeider som 

konsulent i Deichmanske bibliotek, hvor hun også har vikariert som barne- og 

ungdomsbibliotekar. Som konsulent har hun ansvar for formidling, og da særlig 

arrangementer og aktiviteter i biblioteket.  
																																																								
20 Jeg fikk statistikken fra Nasjonalbiblioteket som excel-ark. Den er derfor ikke oppført i litteraturlisten.  
21 Mine informanter arbeider ikke i disse filialene. 
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 Karianne er 36 år gammel og har en bachelorgrad i kulturfag og samfunnsvitenskap. 

Hun er ansatt som litteraturformidler i et folkebibliotek som ligger i en mellomstor 

bykommune i Møre og Romsdal. Karianne har hovedansvar for barneavdelingen i biblioteket. 

Dette innebærer både formidling til barn og ungdom, bokinnkjøp og leksehjelp for elever fra 

grunnskole til videregående.  

 Ingrid er 31 år gammel og har en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap. Hun er 

ansatt som konsulent i Deichmanske bibliotek. Stillingen innebærer at hun jobber med 

formidling, både i biblioteket og på Deichmans litteraturblogg. I tillegg lager hun utstillinger i 

biblioteket, og er med på å arrangere boksamtaler, festivaler og debatter.  

 Tom er 34 år gammel og jobber som spesialbibliotekar i Deichmanske bibliotek. I 

tillegg til bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap har han en mastergrad i 

informasjonsvitenskap, og holder på med videreutdanning innen bibliotekfaglig styring og 

ledelse. Som spesialbibliotekar er han en ressursperson innen IKT, men jobber også med 

formidling og generell veiledning.  

 Solveig er 27 år gammel, og jobber som barnebibliotekar i Deichmanske bibliotek. En 

stor del av stillingen hennes består i formidling til klasser og barnehager. I tillegg til 

bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap har Solveig et årsstudium i allmenn 

litteraturvitenskap. Hun har også studert muntlig formidling, som er et halvårsbasert 

utdanningstilbud ved HiOA.  

 Birgitte er 43 år gammel og jobber som bibliotekar i en liten kommune i Hedmark. 

Hun jobber både med formidling og andre bibliotekfaglige oppgaver. Birgitte har en 

bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og er i ferd med å fullføre en mastergrad i 

samme studieretning ved HiOA.  

 Alle unntatt Karianne ble intervjuet på sin egen arbeidsplass. Dette var både av 

praktiske hensyn – det var lettest for meg å komme til dem – men også fordi jeg ønsket å 

snakke med dem i omgivelser de ville føle seg komfortable i. Intervjuet med Karianne ble 

gjort via Skype. Dette var nødvendig, siden hverken hun eller jeg hadde anledning til å reise. 

Informantene har godkjent sitatene jeg trekker frem i analysen. 
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4 Analyse 
I dette kapitlet vil jeg legge frem og tolke datamaterialet fra intervjuene. Jeg vil diskutere 

materialet opp mot bibliotekforskningen jeg har redegjort for i kapittel to, og bruke 

myteperspektivet for å belyse forholdet mellom folkebibliotekloven og NBS, og  

informantenes forståelser og refleksjoner. Forskningsspørsmålene danner rammen rundt 

analysen. 

 

4.1 Bibliotekrommet: stedet for møter, folkeopplysning og dannelse 
Undersøkelsens første forskningsspørsmål ønsker å få frem en overordnet oppfatning av 

folkebiblioteket: Hvordan forstår unge bibliotekarer og bibliotekansatte folkebiblioteket som 

institusjon? Under intervjuene ba jeg informantene beskrive et godt bibliotek. Fordi 

spørsmålet ble stilt åpent (uten svar-alternativer), forventet jeg at informantene skulle trekke 

frem ulike sider av folkebiblioteket, og at beskrivelsene kanskje ville være forankret i den 

enkeltes arbeidssted og utdanningsbakgrunn. Svarene viser imidlertid at informantene i stor 

grad er samstemte i dette spørmålet. 

 Det sentrale i informantenes beskrivelser av et godt bibliotek er bibliotekrommet som 

et imøtekommende, trygt sted, hvor alle er velkommen. Informantenes forståelse av 

biblioteket kan dermed sies å korrespondere med det Vestheim skriver, at folkebiblioteket 

skal ivareta retten til å oppholde seg fritt og uten vilkår i det offentlige rom (Vestheim 

1997:95). Toms beskrivelse reflekterer dette nesten direkte, når han sier "det handler ikke 

nødvendigvis om å lese bøker heller, men det skal være et offentlig rom du kan føle deg 

komfortabel i". Ingrid forstår biblioteket som "et sted hvor folk føler seg hjemme, [...] møter 

andre mennesker, enten sånn tête-a-tête, at man snakker med dem, eller bare være i et rom 

med andre mennesker uten å måtte snakke med dem. Et sted hvor man føler seg trygg, slapper 

av [...]". Kristin gir en lignende beskrivelse: "Det skal oppleves som et naturlig sted å komme 

til, man skal føle seg hjemme her. At det skal være et sted hvor man møtes". Solveig legger 

vekt på at biblioteket må speile lokalmiljøet, og Karianne mener at service overfor 

bibliotekbrukerne er avgjørende.  

 Informantene ser på folkebibliotekets møteplassfunksjon som svært viktig, særlig 

Ingrid og Kristin fremhever dette i sine beskrivelser. Dette står i kontrast til Audunsons 

undersøkelse hvor kun to prosent av bibliotekarene mente at dette var viktigst (Audunson 

2001:216). Med tanke på at møteplassfunksjonen er blitt fremhevet i bibliotekforskningen 

som en sentral del av folkebiblioteket, og at dette er blitt en lovfestet "bibliotekoppgave" fra 
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2014, er det ikke overraskende at informantene legger vekt på biblioteket som oppholdssted 

og møteplass. Det er imidlertid interessant at ikke boksamlingen i større grad trekkes frem 

som en viktig del av "det gode bibliotek". Med unntak av Solveig, som nevner samlingen når 

hun utdyper hvordan biblioteket bør speile lokalmiljøet, gir ingen av informantene 

boksamlingen en prioritert plass i sine beskrivelser. Kanskje handler dette om at 

boksamlingen er en så selvfølgelig del av biblioteket; det oppleves ikke som nødvendig å 

påpeke bøkenes betydning. Intervjumaterialet antyder likevel at biblioteket ikke først og 

fremst oppfattes som en dokumentsamling. Av de tre mulige "definisjonene" på 

folkebiblioteket som legges frem av Duvold og Sæbø (2001:172), er alternativ (a) 

folkebiblioteket som et fysisk rom i samfunnet og (c) folkebiblioteket som en sosial og 

kulturell institusjon mer i tråd med svarene fra mine informanter. Forståelsen bibliotekarene 

og de bibliotekansatte har av bibliotekrommet som møteplass nærmer seg det Ljødal kaller 

"det sosiale rommet", som kjennetegnes av at en frivillig og uforpliktende deltar i det 

fellesskapet som finnes i biblioteket (Ljødal 2005:37).  

  Møteplassfunksjonen er også viktig i informantenes refleksjoner om folkebiblioteket 

som et sted for dannelse. Flere av informantene forstår dannelsesbegrepet i en sosial kontekst: 

Dannelse utvikles i samvær med andre, gjennom å bli eksponert for andre menneskers 

"annerledeshet" og ved å se seg selv som en del av den komplekse helheten samfunnet utgjør. 

Dette korresponderer med Aabø, Audunson og Vårheims beskrivelse av biblioteket som en 

lav-intensiv møteplass (Aabø m.fl. 2010:17). Solveig sier for eksempel at "jeg tror vi 

automatisk driver med dannelse fordi at det [biblioteket] er et sted mange folk møtes, på tvers 

av kulturer og på tvers av religion og alt [...] det tror jeg man lærer veldig mye av". Tom 

fremhever hvordan "folkebiblioteket er et rom der ulike typer mennesker kan møte hverandre, 

hilse på hverandre, og integrere. [...] det ser jeg for meg kan være en dannelse i seg selv da. 

Du ser hvordan samfunnet fungerer i praksis". Birgitte er den eneste av informantene som 

utelukkende knytter dannelse til litteraturformidling. Hun gir uttrykk for en ambivalens som 

ligner den Smidt fant hos informantene i sin undersøkelse, og opplever dannelsesspørsmålet 

som "veldig vanskelig", i den grad hun er i tvil om hvorvidt dannelse – forstått som det å 

utfordre bibliotekbrukernes lesevaner eller aktivt formidle den avanserte litteraturen – er 

folkebibliotekets mandat. Hos Karianne og Solveig er ikke ambivalensen synlig; de er 

utelukkende opptatt av å tilpasse litteraturen til målgruppen. Når jeg i intervjusituasjonen 

følger opp spørsmålet om dannelse ved å spesifikt trekke frem det kulturelle og litterære 

aspektet, svarer Solveig at "jeg står ikke her med pekefingeren og sier at du burde lese det og 

det for eksempel...jeg synes det er totalt irrelevant hva man leser, for meg er det viktig at man 
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faktisk leser". Karianne ler litt av spørsmålet og understreker at "jeg er veldig sånn at jeg 

prøver å ikke tre noe over hodet på noen". Jeg tolker svarene som at de opplever det som 

fremmed å tenke på dannelse som en del av litteraturformidlingen. Dette kan ha sammenheng 

med at Solveig og Karianne jobber spesifikt med formidling til barn og unge, en gruppe som 

har vokst opp i en visuell, digital kultur og som kanskje ikke har papirboka som et prioritert 

medium å investere fritiden i. Dermed kan litteraturformidlingen rettet mot denne gruppen bli 

krevende, og man vil legge mer vekt på å finne bøker som engasjerer, enn bøker som er 

"riktige". Å fremme leselyst overfor barn og unge kan også ses på som en investering fra 

bibliotekets side. Kristin trekker frem dette, hun snakker om "å få inn lånere allerede fra de er 

små". 

 Informantenes refleksjoner peker i retning av et tøyelig dannelsesbegrep, som rommer 

både instrumentell læring, kulturelle opplevelser og det å utvikle mellommenneskelig 

forståelse. Ingrids respons på spørsmålet om dannelse illustrerer dette. Hun påpeker at "hele 

livet er på en måte et slags dannelsesprosjekt, du stopper ikke å lære når du er ferdig på 

videregående eller når du er ferdig på universitetet. Og der har vi en veldig fin rolle, hvor vi 

kan gi deg input, og få deg til å utvikle deg som menneske". For henne innebærer dannelse 

"alt fra at du skal kunne få muligheten til å finne den gode litteraturen, til at du skal kunne 

lære deg å gjøre noe helt praktisk som å reparere en mobiltelefon".  

 

Folkeopplysning som kunnskapsideal og praksis  

Mens forståelsen av dannelsesbegrepet varierer noe informantene imellom, og i ulik grad 

oppleves som relevant, er alle av den oppfatning at bibliotekene driver folkeopplysning. 

Informantene svarer bekreftende på det spørsmålet, uten å vise ambivalens overfor begrepet. 

Dette er interessant, spesielt siden Smidt konkluderer med det motsatte i sin undersøkelse 

(Smidt 2002:272). Her er det imidlertid viktig å påpeke at Smidt undersøkte 

folkopplysningens plass i litteraturformidlingen. Hos mine informanter er 

folkeopplysningstanken løsrevet fra en paternalistisk idé om å fortelle folk hva de bør lese. 

Slik dannelsesbegrepet for flere av informantene har en sosial betydning – og ikke blir knyttet 

til å formidle en bestemt litteratur – har heller ikke folkeopplysningen en tydelig forankring i 

litteraturformidlingen. Solveig påpeker at tilgangen til bøkene er en betydningsfull del av 

folkeopplysningen, men trekker ikke inn formidling av en bestemt type litteratur. 

  Møteplassfunksjonen har derimot en sentral plass i informantenes forståelse av 

bibliotekenes folkeopplysningsprosjekt. Ingrid fremhever hvordan det å møte et annet 

menneske kan være verdifullt når man søker informasjon, både fordi mange ikke mestrer 
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digitale informasjonssøk, men også fordi det fysiske nærværet til et annet menneske har en 

særlig verdi: "Veldig mange mennesker foretrekker å spørre et annet menneske. Og der er 

biblioteket i en særstilling, i et samfunn hvor veldig mye går ut på at du må klare å surfe deg 

fram til info selv", sier hun. Birgitte snakker om hvordan et godt bibliotek møter folk på deres 

egne premisser, og omtaler dette som en viktig ambisjon i sitt bibliotek: "Vi har det som 

visjon, at hvis du ikke vet hvor du skal gå, så går du på biblioteket, så hjelper vi deg videre. 

Så et godt bibliotek for meg er et sted du får hjelp, og et sted du bare kan være". Disse 

oppfatningene av bibliotekrommet kan samsvare med det Ljødal beskriver som 

"læringsrommet", hvor livslang læring tilpasset ulike bibliotekbrukeres behov, og innenfor 

mange dimensjoner, er en sentral del (Ljødal 2005:37).  

 For flere av informantene er folkeopplysningstanken forankret i den praktiske 

erfaringen de bærer med seg fra biblioteket. Birgitte beskriver folkeopplysningsarbeidet som 

det å være en tolk mellom samfunnet og den enkelte bruker. Hun forteller at biblioteket 

hennes fungerer som et offentlig veiledningssted, hvor de hjelper folk med å manøvrere 

mellom andre offentlige og private intanser: "Folkeopplysning går jo nettopp på det, vi 

hjelper til med alt mulig...sender folk til politiet, folk skal ha underskrift på skjøter, de lurer 

på hvordan de skal bytte fastlege og hvordan de kan se om de har kommet inn på skole". Både 

Birgitte og Karianne opplever at dette er spesielt viktig for asylsøkere og minoritetsspråklige. 

Birgitte uttrykker en viss oppgitthet overfor det hun beskriver som "murene" i samfunnet – at 

det er få åpne veiledningstjenester hvor folk kan henvende seg – og forteller at hennes 

bibliotek planlegger et nærere samarbeid med NAV og flyktningtjenesten for å kunne gi folk 

den hjelpen de trenger. Disse beskrivelsene tyder på at folkeopplysningen er en del av 

instrumentell problemløsing i bibliotekene, hvor bibliotekpersonalet fungerer som en slags 

sosionom overfor bibliotekbrukerne. 

 Informantenes svar viser imidlertid at folkeopplysningstanken også  

er knyttet til en mer overordnet idé om biblioteket som veileder i informasjonssamfunnet. 

Denne forståelsen av bibliotekenes folkeopplysningsprosjekt omfatter ikke nødvendigvis 

"sosionom-rollen", men er forankret i det tradisjonelle bildet av folkebiblioteket som en 

kunnskapsinstitusjon. Solveig forteller at "jeg tror veldig mange er så overvelda av all den 

informasjonen som faktisk er i samfunnet i dag, du blir på en måte bombardert fra alle kanter. 

Og da er det vanskelig for mange å sortere det, så kommer de kanskje hit og spør, og så 

prøver vi liksom å greie opp i all den informasjonen de har fått tilgang på da". Kristin viser til 

nasjonalbibliotekaren og trekker frem folkebibliotekenes opplysningstradisjon:  
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 Det har vært en lang tradisjon at det er det biblioteket skal drive med. Nå er det vel mange som...ja, 
 blant annet Sira Myhre, som snakker om viktigheten av at biblioteket er med på sortere og finne frem 
 informasjon i det idémylderet som finnes. At man ikke bare finner frem, men hjelper til med et mer 
 sånn sorteringsarbeid. 
 

At Kristin her refererer til en autoritet i bibliotekfeltet, kan illustrere at informantenes 

refleksjoner om folkebiblioteket som kunnskapsressurs formidler et institusjonelt ideal. Som 

jeg nevnte i innledningen, fremstår det å skulle drive "sorteringsarbeid" i 

informasjonssamfunnet som en tidkrevende – og kanskje umulig – oppgave. Det vil innebære 

at folkebibliotekene må ha oversikt over langt mer enn sine egne samlinger og hva som finnes 

i andre folkebibliotek, siden mye av informasjonen i dag først og fremst er digital og finnes på 

internett. At dette er en komplisert oppgave, gir også informantene uttrykk for. Når jeg spør 

hvordan digitale kunnskapsressurser brukes i informasjonsveiledningen, er det i hovedsak 

biblioteksystemets egne databaser som fremheves. Å veilede bibliotekbrukerne i å finne 

pålitelig informasjon på internett, er ikke en integrert del av det praktiske arbeidet i 

biblioteket. Tidspress trekkes frem som hovedårsaken til dette. Solveig forklarer at "hvis det 

ikke er kø, så hender det at jeg viser dem litt på nettet eller sånn, det gjør jeg jo. Men...nei, det 

er jo ofte ikke tid til det, rett og slett". Birgitte sier at "hvis noen ber om opplæring, så får de 

det", men forteller samtidig at det ikke finnes noen overordnet strategi for denne typen 

veiledning i biblioteket. "Vi burde nok hatt det", erkjenner hun. Ingrid sier at "jeg tror det er 

veldig varierende hvor mye vi bruker det, at det går mye på egne referanser [...] så vi har nok 

en liten vei å gå". Informantenes beskrivelser korresponderer med undersøkelsen fra SSB, 

som viser at under ti prosent av bibliotekbrukerne har fått veiledning av bibliotekpersonalet i 

bruk av internett (Lagerstrøm og Revold 2015:25). Dette antyder at ambisjonen om å være en 

digital kunnskapsressurs, som både er forankret i folkebibliotekenes tradisjonelle rolle i 

samfunnet og i myten om "fremtidens bibliotek", kan være vanskelig å få til i praksis. 

 Kunnskapsidealet om folkebiblioteket som guide i informasjonssamfunnet står likevel 

sentralt i informantenes vurdering av folkebibliotekenes betydning for demokratiet. Alle seks 

ser på folkebiblioteket som en demokratifremmende institusjon i samfunnet. Dette er ikke 

overraskende. I Audunsons undersøkelse svarte 39 prosent av bibliotekarene at bibliotekets 

demokratiske funksjon var svært viktig. Audunson understreker at dette tradisjonelt har vært 

en viktig del av bibliotekarenes forståelse av biblioteket (Audunson 2001:216, 211). For mine 

informanter er både "sosionom-rollen" og den mer idealistiske delen av 

folkeopplysningsprosjektet grunnleggende i denne sammenheng. Informantene trekker også 

frem folkebiblioteket som lavterskeltilbud og offentlig sted – hvor alle har tilgang – som et 
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viktig demokratisk prinsipp. Solveig forteller hvordan bibliotekpersonalet hjelper med å fylle 

ut skjemaer fra NAV, og at de veileder folk i hvordan de kan stemme under valg. Karianne 

sier at "jeg tenker på dette med informasjonsflyten da. Det er ikke demokrati hvis ikke 

informasjonen er tilgjengelig for alle. [...] Vi gir folk informasjon som de må ha for å kunne 

delta i demokratiet". Kristin viser til at biblioteket er en institusjon som "tilhører alle", og 

påpeker hvordan dette skaper et fellesskap på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Hun er 

også den av informantene som eksplisitt trekker frem boksamlingen som en viktig del av 

bibliotekets betydning for demokratiet: "Det er jo bare helt konkret å stille all den kunnskapen 

til disposisjon". Den litt selvfølgelige måten hun sier dette på, antyder kanskje det jeg var inne 

på tidligere, nemlig at informantene ser på boksamlingen som en så selvsagt del av biblioteket 

at det ikke "trenger" å nevnes i beskrivelsen av "det gode bibliotek". Tom trekker frem at 

kunnskapsformidlingen i biblioteket både er en ressurs for demokratiet, og en avgjørende del 

av folkebibliotekenes legitimeringsgrunnlag:  

 
 Jeg ser for meg at biblioteket har to dimensjoner: kunnskapsdimensjonen og den 
 mer...underholdningsdimensjonen, som er mer arrangementorientert. Jeg er nok for den 
 kunnskapsorienteringen for folkebiblioteket. Hvis vi skal argumentere for å ha den typen offentlige 
 institusjoner, så mener jeg at kunnskapsorientering er viktig for at folkebiblioteket skal kunne 
 forsvare sin posisjon.  
 
 
Tom – som har utdanning innen informatikk og er engasjert i digitaliseringen av 

bibliotektilbudet – erkjenner likevel at dette er komplisert: "Det digitale er veldig 

utfordrende", sier han. Tom påpeker at folkebibliotekene på mange områder aldri vil kunne 

konkurrere med internettbaserte tjenester når det kommer til oppdatert og tilgjengelig 

informasjon og underholdning. For ham er løsningen at biblioteket blir det han kaller en 

facilitator: "det handler ikke nødvendigvis om at vi må ha kunnskapen, men vi må ha 

kjennskap til hvor du skal finne den". Han understreker også at folkebibliotekene kan drive 

veiledning rettet mot bestemte målgrupper, og på denne måten være et sted for livslang 

læring.  

 I Toms utsagn om kunnskap og underholdning kan man kanskje spore en spenning i 

forhold til "eventifiseringen" av bibliotektilbudet, og hva dette vil gjøre med biblioteket som 

offentlig institusjon. Som jeg nevnte i innledningen, kan mange av endringene i 

folkebibliotekene ses i lys av en generell trend innenfor både kulturlivet og økonomien, hvor 

man i stadig større grad vektlegger opplevelsesaspektet ved produkter og tjenester. NBS og 

endringene i folkebibliotekloven, som legger opp til at folkebibliotekene skal bli mer som 

litteraturhus, er et tegn på at trenden også har nedfelt seg i bibliotekpolitikken. Rasmussen og 
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Jochumsen argumenterer for at denne utviklingen ikke trenger å stå i et motsetningsforhold til 

folkeopplysningsprosjektet (Rasmussen og Jochumsen 2008:184). Hos mine informanter er 

det er særlig Kristin og Ingrid, to av informantene som ikke har bibliotekfaglig bakgrunn, som 

gir uttrykk for at opplevelsesdimensjonen er en viktig del av bibliotektilbudet. Kristin 

beskriver det slik:  

  
 Jeg tenker jo at arrangementer og aktiviteter som vi holder på med her er...at det har mange sider ved 
 seg, og at folkeopplysningsbiten absolutt kan være en del av det. Ikke alene, men i kombinasjon med 
 inspirasjon og underholdning, altså få en opplevelse ved å komme og høre et foredrag, og så 
 forhåpentligvis lære noe. 
 

Kristins refleksjon tyder på at folkeopplysningen kan knyttes til formidling, og utsagnet 

hennes er en viktig nyansering av den instrumentelle/idealistiske forståelsen av 

folkeopplysningsprosjektet jeg har argumentert for. Det er imidlertid viktig å påpeke at hun 

beskriver sammenhengen mellom opplysning og opplevelse som løsrevet fra den 

tradisjonelle, personlige litteraturformidlingen. Det ligger et potensiale for læring i 

arrangementene de tilbyr i biblioteket: Debattene og foredragene kan være folkeopplysning, 

på samme måte som universitetene øver studentene i læring og refleksjon gjennom 

forelesninger og seminarer. En slik forbindelse mellom opplevelser og opplysning er tydelig 

også i Ingrids resonnement. Med en mulig referanse til folkebibliotekloven, sier hun at "vi 

skal være en arena for offentlig ordskifte og debatt, og meningsutveksling. Og når man hører 

på en god debatt, eller en god samtale, så er jo formålet at man skal gå ut etterpå og føle at 

man har lært noe nytt, tenker jeg". Tom på sin side skiller klart mellom det han kaller 

"kunnskapsdimensjonen" – som handler om folkeopplysning – og 

"underholdningsdimensjonen", hvor arrangementvirksomheten er forankret.  

  

En integrert myte? 

Informantenes forståelse av folkebibliotekenes møteplassfunksjon handler først og fremst om 

at bibliotekrommet er et sted hvor folk treffes som en positiv konsekvens av formålet med 

bibliotekbesøket, enten det er å låne noe, be om hjelp fra bibliotekpersonalet, eller bare bruke 

biblioteket som et oppholdssted. Slik jeg forstår dem, oppfatter mine informanter at 

bibliotekets demokratiske betydning ligger i den praktiske og kunnskapsbaserte veiledningen 

rettet mot dem som trenger hjelp og støtte i hverdagen, samt å stille bøkene gratis til 

disposisjon. Det handler i mindre grad om biblioteket som arena for debatt. Det er en 

betydelig avstand mellom idealbildet av bibliotekrommet (som en offentlighetens arena i tråd 

med Habermas' teori) og de erfaringsbaserte refleksjonene mine informanter legger til grunn. 
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Ingrid utgjør et unntak her, idet hun fremhever at "vi har kurs og debatter, hvor du kan si din 

mening eller høre andres mening, og du kan møte andre, som har andre meninger enn deg". 

At hun skiller seg fra de andre informantene på dette området handler kanskje om at hennes 

bibliotek har kommet langt i å utvikle arrangementtilbudet. Ingrid er også den av 

informantene som utmerker seg ved å være mest positiv til endringene i folkebibliotekene, 

noe jeg kommer tilbake til.   

 Som jeg redegjorde for i kapittel to, nevner Audunson flere mulige prinsipielle 

begrunnelser for folkebiblioteket. De viktigste for bibliotekarene i hans undersøkelse er at 

biblioteket fremmer dannelse og formidler felleskulturen, at det er redskap for  demokrati og 

likhet, og at det er nyttig i instrumentell problemløsing (Audunson 2001:216). Disse 

begrunnelsene kan beskrives som ulike "bilder" av folkebiblioteket som institusjon. I kapittel 

to stilte jeg spørsmål om litteraturhus-utviklingen peker i retning av at folkebiblioteket 

befester sin posisjon som kulturinstitusjon. Mitt datamateriale antyder at ikke ett av disse 

"bildene" illustrerer biblioteket mer enn et annet. Snarere kan man snakke om et nytt bilde, 

med møteplassfunksjonen – bibliotekrommet – som en viktig komponent. Dette rommet 

representerer prinsippet om likhet, i kraft av at alle har tilgang og like mye "rett" til å 

oppholde seg der. Det er også stedet for dannelse og folkeopplysning: I biblioteket kan man 

utvikle aksept og mellommennskelig forståelse, og gjennom møtene med bibliotekbrukerne 

fungerer bibliotekpersonalet som "tolk" (sosionom) mellom enkeltindividet og samfunnet.   

 At ideen om biblioteket som møteplass er sentral i fremstillingene av "det gode 

bibliotek", kan tyde på at myten om "fremtidens bibliotek" er en integrert del av 

informantenes forståelse. Her fremstår virusteorien som en god beskrivelse av hvordan et nytt 

begrep og resonnement har fått innpass. Særlig virker oppfatningen av at biblioteket skaper 

mellommenneskelig forståelse i kraft av at folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn 

oppholder seg der, som uttrykk for en akseptert myte. Tanken om at biblioteket skal drive 

sorteringsarbeid i informasjonssamfunnet er kanskje også et tegn på konsensus innen feltet. 

At Kristin refererer til nasjonalbibliotekaren i dette spørsmålet, kan underbygge en slik 

tolkning. Her er det imidlertid viktig å påpeke at dette ikke innebærer at informantene ukritisk 

"gjengir" en idé som ikke er deres egen. Det er kanskje heller snakk om at bestemte idealer 

har vunnet frem og fått innpass på en mer dyptgripende måte. 

 Ikke desto mindre er det forhold som taler imot virusteorien. Ideen om biblioteket som 

arena for offentlig samtale og debatt synes ikke å ha befestet seg i særlig stor grad. Ingrid er 

den eneste av informantene som formidler denne delen av oppskriften – folkebibliotekene 

som litteraturhus – i sitt svar. Som sagt kan det handle om at hennes bibliotek ligger i tet når 
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det gjelder å utvikle biblioteket til litteraturhus. Alle informantene beskriver hvordan reelle 

møter finner sted i biblioteket, både mellom bibliotekpersonalet og bibliotekbrukerne, og 

bibliotekbrukerne imellom. Møteplassfunksjonen har alltid vært en del av folkebibliotekene, 

men kanskje lite påaktet tidligere. Endringen handler om et nytt syn på folkebiblioteket, ikke 

om en ny funksjon ved bibliotekrommet.  

 Når det gjelder resonnementene om biblioteket som kunnskapsressurs, er det ingen tvil 

om at informantene beskriver en side ved biblioteket som ikke utelukkende kan forklares som 

"språksmitte". Selv om internett har har ført til at færre oppsøker bibliotekene for å finne 

informasjon (Lagerstrøm og Revold 2015:40), er folkebibliotekene fremdeles et relevant sted 

å hente kunnskap. Toms forståelse av folkebiblioteket som facilitator, og lavterskeltilbudene i 

digital kompetanseutvikling rettet mot for eksempel eldre, viser at bibliotekene kan spille en 

viktig rolle som veileder.  

 Bortsett fra at Kristin og Ingrid – som er utdannet litteraturvitere – i større grad enn de 

andre informantene ser opplevelsesdimensjonen i biblioteket som en del av det å drive 

folkeopplysning, er det lite i mitt materiale som tyder på at bibliotekarene og de 

bibliotekansatte skiller seg fra hverandre i forståelsen av folkebiblioteket som institusjon. 

Dette er interessant, og peker kanskje i retning av at myteperspektivets resonnement om at 

man inkorporer normer og reflekterer dem utad, er beskrivende for mine informanter. Ikke 

dermed sagt at informantene unnlater å formidle sine faktiske oppfatninger eller erfaringer. 

Det jeg vil påpeke er snarere at man deler en institusjonalisert forståelse av folkebiblioteket, 

og at dette igjen samsvarer med fokuset til bibliotekfaglige og politiske autoriteter i feltet.  

 I neste delkapittel vil jeg diskutere informantenes vurderinger av egen kompetanse og 

utdanning. Videre vil jeg benytte myteperspektivet for å undersøke hvordan status knyttet til 

en bestemt kompetanse, eller enkelte bibliotekoppgaver, kan fortelle noe om hvordan 

oppskriften implementeres i folkebibliotekene.  

 

4.2 Kompetanse og status  
Utgangspunktet for dette delkapitlet er undersøkelsens andre forskningsspørsmål: Hva slags 

kompetanse, og hvilke egenskaper, kreves av de unge bibliotekarene og bibliotekansatte? 

 På spørsmål om hva de opplever som sin viktigste kompetanse, gir alle informantene 

individuelle svar, som reflekterer både interesser, utdannelse og praksis i biblioteket. 

Vurderingen av egen kompetanse korresponderer også til en viss grad med beskrivelsen av 

"det gode bibliotek". Karianne – som la vekt på hvor viktig biblioteket er som ressurs for 
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minoritetsspråklige og var opptatt av at biblioteket må være service-innstilt – fremhever at 

hun har kunnskap innen flerkulturell forståelse og at hun er et "service-menneske". Birgitte 

opplever at nysgjerrighet er sin viktigste egenskap i yrket som bibliotekar. Dette er 

avgjørende, sier hun, "for vi får jo daglig mange spørsmål som du ikke aner svaret på". Hun er 

den som tydeligst markerer at bibliotekarutdannelsen har betydning for å kunne forvalte 

biblioteket som kunnskapsressurs. Med en mulig referanse til Myhre og NBS, sier hun at "det 

er veldig frustrerende når folk forveksler google-søk med bibliotekarutdannelse". Solveig og 

Ingrid trekker frem formidling og kjennskap til litteratur som viktig kunnskap.   

 De fleste informantene svarer altså at det er kompetanse knyttet til en eller annen form 

for utadrettet virksomhet som er avgjørende for å gjøre en god jobb som bibliotekar og 

bibliotekansatt. Dette er interessant, og kan kanskje si noe om hvordan folkebiblioteklovens 

krav om "aktiv formidling" forvaltes. Kristins refleksjoner antyder at endringer i det 

institusjonaliserte bildet man har av biblioteket kan påvirke hvordan man forstår rollen som 

bibliotekar og bibliotekansatt: 

  
 Biblioteket er jo, og har vært, i endring noen år nå. Det ser annerledes ut og man bruker det på en annen 
 måte enn det er blitt brukt tidligere. Og med det i bakhodet så er nok det det aller viktigste – ikke bare 
 for meg men for de fleste som jobber i biblioteket – møtet med mennesker. Veldig mange kommer 
 til biblioteket for å møte noen. [...] Det er jo et service-arbeid man driver med. 
 

Hvis det er viktig at biblioteket fungerer som møteplass, blir bibliotekpersonalets sosiale 

evner og imøtekommenhet sentrale egenskaper. Samtidig viser variasjonen i informantenes 

svar at spørsmålet om kompetanse først og fremst gir individuelle vurderinger. 

 Ved å intervjue både bibliotekarer og bibliotekansatte med annen utdanningsbakgrunn 

enn bibliotek- og informasjonsvitenskap, har jeg som sagt villet undersøke om bibliotekarene 

og de bibliotekansatte skiller seg fra hverandre i vurderingen av utdanningens relevans for 

arbeidet i biblioteket. Det er ikke noe i datamaterialet som indikerer at dette til tilfelle hos 

mine informanter. Et flertall er ambivalente i sine refleksjoner over utdanningens betydning. 

De fremhever hvordan yrkespraksis i biblioteket er det som har gitt dem den nødvendige 

erfaringen og kunnskapen, samtidig som utdanningen var et viktig utgangspunkt eller 

"bakteppe".22 Ikke overraskende er det særlig den utadrettede virksomheten, kontakten med 

brukerne, som ikke kan læres gjennom teoretisk kunnskap. Birgitte påpeker at 

bibliotekarutanningen ved HiOA er blitt mer teoretisk rettet de siste årene, mens den tidligere 

var mer praktisk. Hun sier at "det er veldig mye utdanningen ikke forbereder deg på...det 

																																																								
22 Overgangen fra utdanning til arbeid er naturligvis generelt sett utfordrende, og gjelder ikke spesielt de som 
jobber i folkebibliotek. 
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virkelige livet liksom". Solveig savnet mer fokus på formidling i utdanningen ved HiOA, men 

sier at hun tror formidling har en større plass i bibliotekarutdanningen nå enn da hun var 

student. Hun forteller også at praksisdelen av bibliotekarutdanningen var svært viktig for 

henne. Denne ambivalensen knyttet til den teoretiske delen av bibliotekarutdanningen kan 

korrespondere med det Oterholm og Tveit kaller en "ubalanse" mellom utdanningen og 

behovet i praksisfeltet (Oterholm og Tveit 2010:13).  

 Med myteperspektivet som teoretisk rammeverk er det interessant å undersøke hva 

slags kompetanse som gir status blant bibliotekarene og de bibliotekansatte. Det kan si noe 

om hvordan oppskriften – folkebiblioteket som litteraturhus – implementeres, og kanskje 

antyde hvorvidt den er i konflikt med verdier og tradisjoner i folkebibliotekene. I kapittel to 

viste jeg til Smidts undersøkelse, hvor det kommer frem at IT-kunnskap ble forbundet med 

høy status blant bibliotekarene på slutten av 1990-tallet (Smidt 2002:270). Smidt tolker ikke 

dette ut ifra myteperspektivet, men det er nærliggende å tenke at IT-utvikling på denne tiden 

utgjorde en oppskrift i organisasjonsteoretisk forstand – ikke bare for bibliotekene, men for 

mange organisasjoner og virksomheter.  

 Mine informanter gir uttrykk for at det å mestre nye bibliotekoppgavene – å drive 

utadrettet virksomhet, være debattarena og god på arrangement – er forbundet med høy status 

i bibliotekfeltet. Kristin refererer til litteraturhuset i sin vurdering:  

  
 I og med at vi nå i stadig større grad skal tilby arrangementer og være mini litteratur- og 
 kulturhus...så det å trekke mange folk og tilby gode arrangementer...jeg synes nok at det befinner 
 seg der oppe, som en statusmarkør [...] tilbud og aktiviteter som ikke går på den mer tradisjonelle, 
 stereotype bibliotekarrollen. Det er det jeg opplever som at...fra siden eller ovenifra, at det liksom 
 heies ekstra frem. 
 

Kristins opplevelse av at ledelsen – "ovenifra" – oppmuntrer spesielt til å utføre de nye 

oppgavene, kan tolkes som et press på å integrere oppskriften i folkebibliotekene. Et slikt 

press trenger ikke nødvendigvis være negativt. På hvert sitt vis formidler imidlertid alle 

informantene at de nye oppgavene er gjenstand for konflikt. Dette kan tyde på et element av 

frastøting: at oppskriften er i konflikt med sentrale verdier i feltet. Ingrid opplever at dette 

med status er et "sensitivt spørsmål" og påpeker at det kan gi ulike svar avhengig av hvem 

man spør:  
 Det har vært en veldig omlegging bare på de fem årene jeg har vært her, hvor man har prøvd å legge 
 mye større vekt på å få folk inn i biblioteket, til arrangementene. Mens tidligere var det mer fokus på 
 samlingsutvikling kanskje. Blant mange bibliotekarer er nok jobben med samling fremdeles satt veldig 
 høyt. 
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Solveig forteller at de i hennes bibliotek har snakket om at det blir "veldig mye fokus" på å 

lage arrangementer, og at rutineoppgavene også "må løftes litt opp". Birgitte beskriver et 

statusskille mellom ulike arbeidsoppgaver: "Disse sliterne som sitter og setter på emneord og 

sånn, det er liksom ikke så farlig. Nå føler jeg at folk er veldig "på" den nye lovendringen, og 

at det er det som gir status". Opplevelsen av at de nye oppgavene er høyt ansett, antyder 

samtidig at oppskriften er i ferd med å implementeres i folkebibliotekene.   

  Man kan tenke seg at denne avstanden mellom "det nye" og "det gamle" også fører til 

en profesjonsdiskusjon. Hvis bibliotekarutdanningen ikke nødvendigvis er påkrevd for å 

forvalte de nye kjerneoppgavene, kan det gjøre at stadig flere uten bibliotekarutdanning blir 

ansatt i folkebibliotekene. Isåfall vil det være naturlig at mange bibliotekarer opplever 

usikkerhet overfor utviklingen som NBS og folkebibliotekloven legger opp til. 

Bibliotekdebatten høsten 2015, og ambivalensen mine informanter formidler overfor 

spørsmålet om status, kan tolkes som et uttrykk for dette. Kariannes svar viser en side ved 

denne diskusjonen som ikke kommer frem hos de andre informantene. Hun forteller at det er 

bibliotekarutdanningen som gir status, og at det er et tydelig skille mellom bibliotekarene og 

"de andre". Når jeg spør om hun kan utdype hvordan dette skillet får konsekvenser i praksis, 

forteller hun at det både handler om lønn, men også om hvordan man organiserer arbeidet i 

biblioteket:  
 Man tar det som en selvfølge at det bibliotekfaglige skal utføres av noen som er utdannet bibliotekar, 
 men det er ingen som setter spørsmålstegn ved at en bibliotekar skal drive med flerkulturelt arbeid, til 
 tross for at man har ansatte med kulturutdanning. Vi har også en person her som er utdannet innen 
 informasjon og massemedia, men det er likevel en bibliotekar som har ansvaret for 
 informasjonsformidling, uten at noen reagerer på det. 
 

Sammenlignet med Napers undersøkelse, hvor biblioteksjefene i Trondheim, Bergen og 

Stavanger hadde ulike meninger om betydningen av de tradisjonelle bibliotekoppgavene i 

"fremtidens bibliotek" (Naper 2011:210–13), kan det synes som mitt materiale her viser en 

del av et større bilde. Kanskje antyder dette at bibliotekarprofesjonen er i endring, som følge 

av at en ny myte om folkebiblioteket er i ferd med å etablere seg. Som jeg var inne på i 

innledningen, foreslår professor i dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Niels 

Windfeld Lund, å la bibliotekartittelen bli en stillingsbeskrivelse i bibliotekene, løsrevet fra en 

bestemt utdanning.  

 I neste delkapittel vil jeg gå nærmere inn på informantenes refleksjoner om kvalitet, 

verdier og praksis i litteraturformidlingen. Jeg vil benytte myteperspektivet som analytisk 

redskap, og tolke datamaterialet mitt opp mot bibliotekforskningen jeg har redegjort for i 

kapittel to.  
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4.3 Verdier og praksis i litteraturformidlingen  
Utgangspunktet i dette delkapitlet er undersøkelsens tredje forskningsspørsmål: Hvordan 

forvalter unge bibliotekarer og bibliotekansatte rollen som litteraturformidler? 

 En viktig del av myten om "fremtidens bibliotek" dreier seg om å legge større vekt på 

den arrangementbaserte litteraturformidlingen. Dette er noe flere folkebibliotek allerede er i 

gang med. Derfor forventet jeg at flere av informantene skulle trekke frem nettopp denne 

typen formidling da jeg spurte om de kunne beskrive en vellykket formidlingssituasjon. 

Denne forventningen gjaldt spesielt Kristin, Ingrid og Tom, som er ansatt i bibliotek hvor det 

ukentlig er flere litteraturarrangementer. Datamaterialet antyder imidlertid at informantene 

først og fremst knytter litteraturformidlingen til den tradisjonelle, personlige 

formidlingssituasjonen, hvor man anbefaler bøker til en person eller gruppe. I lys av SSBs 

undersøkelse om bibliotekbruk, som viser at den tradisjonelle formidlingen fremdeles er mest 

vanlig i biblioteket (Lagerstrøm og Revold 2015:25), er dette kanskje ikke så overraskende. 

Ingrid beskriver den gode litteraturformidlingen som å lykkes med "den personlige 

referansesamtalen": "De gangene jeg er fornøyd med jobben jeg gjør, er blant annet de 

gangene hvor jeg møter et menneske, som spør meg litt sånn sjenert om jeg har et boktips. 

Hvorpå jeg finner noen bøker, og merker at vedkommende blir fornøyd". Hun opplever at den 

personlige litteraturformidlingen er en givende del av arbeidet i biblioteket, noe også de andre 

informantene understreker. 

 Karianne og Solveig – som jobber spesielt med barn og unge – forteller om 

formidlingssituasjonen ved klassebesøk og opplevelsen av å ha vekket interesse for bøkene de 

har presentert. Beskrivelsene deres ligner hverandre, og det er tydelig at den umiddelbare 

responsen fra de unge bibliotekbrukerne settes høyt. Karianne sier at "når jeg ser, etter at jeg 

er ferdig, at bøkene har forsvunnet...da er jeg førnøyd, da føler jeg at jeg har gjort det jeg 

skal". Solveig snakker om gleden ved å skape leselyst:  

 
 At du klarer å trekke ut essensen i de bøkene og gjøre det til noe som engasjerer dem, som gjør at de 
 får lyst til å lese mer [...]. At de liksom kaster seg over det bordet med bøker og har lyst til å låne masse. 
 Da kjenner jeg at yes, det var vellykket. Det er en veldig god følelse.  
 

Formidlingen til barn og unge er noe flere av informantene trekker frem som spesielt viktig. 

Ingrid sier at "å klare å få de unge til å bli begeistra...det synes jeg kanskje er den viktigste 

måten å drive litteraturformidling", mens Kristin forteller at "det å liksom få disse 

tredjeklassene til å...at det er rift om en bok, det er jo kjempestas". Kanskje handler dette om 

gleden over en ærlig respons på jobben man gjør, og en bevissthet om at det nettopp er de 
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unge som i mindre grad enn tidligere bruker biblioteket (Lagerstrøm og Revold 2015:10). 

Formidlingen rettet mot barn og ungdom blir da spesielt viktig. 

 Hos mine informanter er det tydelig at en motivasjon med litteratutformidlingen er å 

skape leselyst og gode lesererfaringer, det Rasmussen og Jochumsen beskriver som indirekte 

formidling av opplevelser (Rasmussen og Jochumsen 2008:171). Dette er interessant. Som jeg 

var inne på i innledningen kunne man ha forventet at den direkte formidlingen av opplevelser 

– formidlingen som en opplevelse i seg selv – var en større del av litteraturformidlingen, 

særlig siden det å mestre de nye oppgavene blir forbundet med høy status i feltet. Kanskje er 

dette et tegn på at oppskriften – mer arrangementbasert formidling – ennå ikke er en integrert 

del av formidlingspraksisen i bibliotekene hvor mine informanter arbeider. Det kan også 

handle om at formidlingssituasjonen knyttes til en nærhet mellom formidler og 

bibliotekbruker, en kontakt som er sentral i bibliotekenes møteplassfunksjon.  

 Samtidig bekrefter flere av informantene at litteraturformidlingen har endret seg i 

løpet av den tiden de har jobbet i biblioteket. Ingrid understreker at "vi er blitt bedre på 

litterære arrangementer, [...] flinkere til å finne ut hva som skal til for å få folk til å komme". 

Birgitte snakker om et skille før og etter endringen i folkebibliotekloven. I hennes bibliotek 

har de laget strikkekvelder og en ukentlig bokprat for å "ta loven på alvor". I tråd med 

myteperspektivet kan strikkekveldene tolkes som et element av oversettelse: hvordan 

oppskriften tilpasses lokale forhold i organisasjonen. Som Birgitte påpeker, innebærer 

endringene i folkebibliotekloven at bibliotekene skal forvalte flere oppgaver, uten at det 

nødvendigvis følger med økonomiske ressurser: "Vi har jo ikke penger, ikke sant, og så skal 

vi jo drive med arrangementer...så vi må arrangere noe vi kan. [...] Vi får mindre og mindre 

penger til å drive med stadig mer". Tom knytter endringene i litteraturformidlingen til 

profesjonsdiskusjonen, og beskriver det som at biblioteket er i en brytningstid: "En ser et 

skifte fra...at du hadde bibliotekarer som jobbet med den typen ting, men at den rollen har blitt 

åpnet opp...nesten rippet opp". Han peker dermed på en mulig konflikt forbundet med 

endringene, som konsekvens av at den tradisjonelle litteraturformidlingen kommer i skyggen 

av de nye oppgavene. Dette gir Kristin og Solveig også uttrykk for. Solveig sier at "det skal 

være så innmari kult og nytt og hipt, du får liksom ikke penger [prosjektstøtte fra 

Nasjonalbiblioteket] hvis ikke du har et unikt konsept, som gjerne skal være basert på noe 

digitalt. [...] hva er galt med den gode gamle litteraturformidlingen?" Kristin beskriver en 

ambivalens overfor "det andre, nye spennende". Hun erkjenner at biblioteket "må følge med i 

tiden", men understreker samtidig at det også skal være et sted hvor "man kan sitte i fred og 
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lese en bok. [...] Jeg synes ikke biblioteket skal gå inn og prøve å være alt mulig annet ...at det 

fortsatt må kunne være seg da", konkluderer hun.  

 Forbeholdene informantene tar overfor "det nye" kan tolkes som et form for frastøting: 

Det oppstår en motsetningsforhold mellom etablerte verdier og oppskriften når sistnevnte skal 

implemteres. Ikke dermed sagt at man motsetter seg endringene helt og holdent, men 

formuleringene tydeliggjør en motsetning mellom det tradisjonelle – "den gode gamle 

litteraturformidlingen" og det å "fortsatt være seg selv" – og "oppskriften" – det som er "nytt, 

kult og hipt" og "det andre, nye spennende".  

 Alle informantene understreker hvor viktig det er å tilpasse formidlingen til den eller 

dem formidlingen retter seg mot. Birgitte sier for eksempel at "en vellykket 

formidlingssituasjon handler om at jeg må skjønne publikummet mitt, hva det er de vil ha". 

Hun påpeker at dette gjelder uansett om hun formidler til en person eller gruppe. Kristin – den 

av informantene som trekker inn de nye bibliotekoppgavene i sin refleksjon om formidlingen 

– beskriver et godt arrangement som balansen mellom tilgjengelighet og substans. Tom 

forteller at han baserer seg på å "reflektere" den han forholder seg til: "Jeg prøver å finne spor 

av hva de liker, hva slags bakgrunn de har". Spenningsfeltet mellom de to trosforestillingene, 

den etterspørselstyrte og den påvirkende formidlingen som Smidt drøfter i sin studie (Smidt 

2002:260), preger ikke måten mine informanter forvalter rollen som litteraturformidler, 

ihvertfall ikke som en negativ ambivalens. Dette er i samsvar med det Oterholm og Tveit 

påpeker, at de unge bibliotekarene har et avslappet forhold til balansen mellom påvirkning og 

etterspørsel (Oterholm og Tveit 2010:9). Mine informanter ser på brukerresponsen som 

avgjørende for om formidlingen er god eller dårlig. På spørsmål om det er mulig å snakke om 

kvalitet i litteraturformidlingen, og hva kvalitetskriteriene isåfall kunne være, blir nettopp 

dette trukket frem. Karianne svarer "kjenn brukeren, vit hvem det er som står der". Ingrid 

understreker at "det hjelper ikke bare å ha lest mange bøker, du må jobbe mye med den 

personen du skal formidle til". Birgittes beskrivelse illustrerer hvordan de to 

trosforestillingene kan leve side om side, på en relativt ukomplisert måte:  

  
 Kvalitet i formidlingen for meg er å snakke på en sånn måte at jeg får med meg publikum, og at jeg 
 skal mene noe...jeg må tørre å mene noe som bibliotekar, om det jeg formidler. [...] Men da må man jo 
 si at dette er min subjektive opplevelse av det...du skal jo ikke være dømmende heller da. 
 

Birgitte understreker altså det subjektive aspektet ved den påvirkende formidlingen. For 

henne er litterær kvalitet et spørsmål om ulike smakskulturer, og hun vil ikke pådytte noen en 

normerende kvalitetsdom. Idealet om den brukertilpassede formidlingen nyanserer bildet av 
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en litteraturformidling fri for dannelse og folkeopplysning: Det er greit å påvirke, hvis man 

samtidig ivaretar det likeverdige forholdet mellom sin egen og den andres smak.   

 Oterholm og Tveit tolker fraværet av folkeopplysningstanken i litteraturformidlingen 

som et tegn på at formidlingen er løsrevet fra et større samfunnsoppdrag (Oterholm og Tveit 

2010:10). Mitt datamateriale kan både underbygge og gå imot en slik antagelse. På den ene 

siden antyder materialet at informantene vurderer møteplassfunksjonen og 

informasjonsveiledningen som en viktigere del av folkebibliotekenes samfunnsoppdrag enn 

litteraturformidlingen, siden både folkeopplysningsprosjektet og dannelsesaspektet har en 

tydeligere forankring i disse (førstnevnte) kjerneoppgavene. På den annen side fremhever 

både Ingrid og Solveig sin formidlingskompetanse som svært viktig, og understreker samtidig 

at litteraturformidlingen i biblioteket har en verdifull plass i samfunnet. Solveig trekker frem 

det ikke-kommersielle ved biblioteket som noe unikt og avgjørende: "Jeg tenker at det er ikke 

så mange som driver med det på sammen måte som oss da. De andre som gjør det skal ofte 

selge deg noe, men det skal ikke vi, vi skal bare selge leselyst". Hun ser dette som en del av 

folkebibliotekenes betydning for demokratiet, i den forstand at selve lesetreningen er 

avgjørende for å forstå samfunnet man er en del av. Litteraturformidlingen blir dermed både 

noe personlig for henne, og et prosjekt med større ringvirkninger:  

  
 For mange er det sjansen til å komme inn i litteraturens verden. Jeg ønsker jo at alle skal få et like 
 godt forhold til litteratur som det jeg har. Og det å kunne lese er så viktig i dagens samfunn, du havner 
 helt utenfor hvis du ikke kan lese eller hvis du ikke leser godt. [...] Så i forhold til dette med 
 demokrati...vi kan være med å bidra til at folk forstår det som blir sagt og skrevet. 
 

Også Ingrid ser bibliotekets formidlingsprosjekt i lys av litteraturformidlingens stilling ellers i 

samfunnet. Men der Solveig sammenligner biblioteket med bokbransjen, fremhever Ingrid 

hvordan bibliotekets digitale formidling – i form av Deichmanske litteraturblogg – kan 

fungere som supplement til litteraturkritikken:   

  
 Jeg ser at vi sitter på mye kompetanse som også gjelder det å kunne si hva som er mindre bra, i tillegg 
 til det som er bra. Og for meg er det viktig å vise at biblioteket sitter på den kompetansen, at det ikke er 
 farlig å vise det fram. Spesielt i en tid hvor litteraturkritikken har fått vanskeligere kår.  
 

Ingrids utsagn viser en ubekymret holdning til spørsmålet om kvalitetsstyrt formidling. For 

henne står ikke dette i motsetning til det å se an publikumet sitt, være bevisst på hvem man 

formidler til. Ingrid og Solveigs refleksjoner antyder at litteraturformidlingens 

samfunnsoppdrag handler om at folkebibliotekene spiller en selvstendig rolle i den litterære 

institusjon. Bibliotekenes litteraturformidling fungerer som et alternativ til den mer 
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kommersielle bokbransjen og som en viktig stemme i et stadig mer innskrenket rom for 

uavhengig litteraturkritikk.   

 

Kulturfondbøkenes plass i formidlingen  

Som jeg var inne på i kapittel to, er litteraturformidlingen i folkebibliotekene viktig for å 

oppfylle noe av intensjonen bak innkjøpsordningen, nemlig å gi tilgang til den nye norske 

litteraturen. Napers undersøkelse viser at formidlingen har betydning for utlånet i 

bibliotekene, selv om ingen av bibliotekene i hennes undersøkelse lyktes med å øke utlånet av 

kulturfondbøker (Naper 2011:217). En ambisjon i min undersøkelse har vært å belyse 

kulturfondbøkenes plass i informantenes formidlingspraksis.  

 Det er store variasjoner i informantenes holdninger innkjøpsordningen. Birgitte er den 

av informantene som er mest kritisk, samtidig som hun er tydelig på at bibliotekene må 

forvalte sitt mandat: "Man skal formidle de bøkene. Altså, det kommer for mange bøker over 

litteraturfond. Men nå er det jo hele ordninga, ikke sant, det fungerer så sinnsykt dårlig. Det er 

jo ikke en ordning for bibliotekene, det er en ordning for forfatter og forlag". Til tross for 

dette har hennes bibliotek funnet en ordning hvor de kombinerer det litteraturpolitiske 

ansvaret med å forvalte folkebiblioteklovens pålegg om aktiv formidling. Hver uke har en av 

bibliotekarene lesedag, og skal fredagen etter snakke om en bok eller et forfatterskap. Da blir 

kulturfondbøker spesielt prioriert, noe som ifølge Birgitte har ført til et høyt utlån av den nye 

norske litteraturen. Ingrid på sin side opplever at kulturfondbøkene er en ressurs som gir mer 

valgfrihet, og påpeker at det også er i bibliotekenes interesse å kunne formidle noe som ikke 

fremheves i alle andre kanaler: "Ofte har jo folk funnet fram til det som er kjent og skattet fra 

før av, og da blir det veldig kjedelig å høre noen formidle en bok du allerede har hørt om 

hundre ganger". Kristin forteller at "vi har ikke funnet noen kjempegod løsning på det 

ennå...men det er noe vi har lyst til å ta tak i". Hun beskriver hvordan det er vanskelig å få 

folk til å komme på arrangementer hvis temaet eller forfatteren er ukjent. Kristins erfaring 

antyder at det man kan kalle en "ond sirkel" – hvor det massive fokuset på enkelte bestselgere 

i bokbransjen fører til at utlånsstatistikken i bibliotekene ligner salgsstatistikken i 

bokhandlene (Naper 2011:205) – også kan gjøre det vanskelig å utnytte potensialet som ligger 

i en økende arrangement- og debattvirksomhet i bibliotekene.  

 Blant de informantene som jobber med formidling av skjønnlitteratur for voksne – 

Birgitte, Ingrid og Kristin – er det altså sprikende holdninger til innkjøpsordningen. Birgitte 

mener at ordningen ikke er laget for bibliotekene, mens Ingrid opplever den som en stor 

ressurs. Kristin påpeker at bibliotekene har en viktig funksjon på dette området, når hun sier 
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at "hvis ikke biblioteket løfter dem frem for at folk skal lese, hvem gjør det da". Samtidig 

erkjenner hun at formidling av kulturfondbøkene er en utfordring for bibliotekene. Denne 

ambivalensen står i kontrast til Karianne og Solveigs syn og praksis. Solveig forteller at "det 

er ikke noe jeg bevisst går inn for å formidle, men de bøkene er ofte med, fordi de er gode 

bøker", mens Karianne sier at "jeg formidler de bøkene jeg liker, som jeg synes er bra. Av og 

til er det kulturfondbøker, av og til ikke". Det er interessant at de to som jobber med barne- og 

ungdomslitteratur synes å ha en mer avslappet holdning til folkebibliotekenes forpliktelser i 

innkjøpsordningen, enn de øvrige informantene. Det er også verdt å merke seg at de to 

informantene med litteraturvitenskapelig utdanning er mest positivt innstilt til 

innkjøpsordningen på et generelt grunnlag. Spørsmålet om innkjøpsordningen er faktisk det 

temaet i undersøkelsen hvor informantene skiller seg tydeligst fra hverandre, både når det 

gjelder holdninger og praksis. 

 

Litteraturformidling som fagområde 

Litteraturformidlingen er en sentral del av folkebibliotekenes virksomhet, og den 

arrangementbaserte formidlingen blir stadig viktigere. Derfor har jeg vært interessert i å følge 

opp Oterholm og Tveits undersøkelse, og da særlig den delen som behandler 

litteraturformidling som fagområde. Som jeg allerede har vært inne på i kapittel to, viser 

artikkelen deres at det er delte meninger blant bibliotekarene om hvorvidt litteraturformidling 

er et eget fagområde (Oterholm og Tveit 2010:8). 

 Mitt datamateriale samsvarer delvis med Oterholm og Tveits undersøkelse. De fleste 

informantene svarer "ja" på spørsmålet om litteraturformidling er et eget fagområde, men har 

ulik forståelse av hva dette innebærer. Solveig trekker frem det ikke-kommersielle ved 

formidlingen. Karianne sier at det "først og fremst må være en solid litteraturkunnskap [...] 

også selvfølgelig det å snakke offentlig, snakke for en gruppe". Ingrid definerer det som "det 

å gjøre god litteratur kjent til stadig nye lesere", mens Birgitte forstår det som "at du kan 

faglig begrunne de sysnpunktene du har". Kristin og Tom er usikre på om det er et eget 

fagområde. Tom trekker allikevel frem litteraturkunnskap som et faglig rammeverk, mens 

Kristin fremhever det å ha oversikt over litteraturfeltet i Norge. Det kan dermed virke som 

god kjennskap til litteratur er fellesnevneren for litteraturformidlingen som fagfelt. Alle 

trekker frem at erfaring og personlig egnethet hos den som formidler er avgjørende for 

kvaliteten på formidlingen. Karianne sier at "det er erfaring rett og slett, det man lærer av å 

gjøre det...gjør det masse, og gjør du det nok så blir det bra, da blir det kvalitet over det". 

Ingrid trekker frem "bevissthet og øvelse" som viktig for kvaliteten. Her ser man et mulig 
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paradoks: God kjennskap til litteratur – som er en typisk akademisk kunnskap – blir oppfattet 

som en sentral del av litteraturformidlingens fag, samtidig som litteraturformidling som 

praksis ikke knyttes til et fag i betydningen teoretisk kunnskap. Informantenes beskrivelser 

antyder at litteraturformidlingen i folkebibliotekene er en sammensatt virksomhet, forankret i 

en betydelig grad av kunnskap og erfaring. Dette kan gjøre det vanskelig å ikke tenke på 

litteraturformidling som et fag, selv om det er vanskelig å gi en entydig definisjon av hva det 

faglige innebærer. Kanskje oppleves det ikke som nødvendig å definere litteraturformidlingen 

som fagfelt. Alle informantene er tydelige på at det går an å snakke om høy og lav kvalitet på 

formidlingen. Dette indikerer at man "vet" når det fungerer og ikke, uavhengig om 

litteraturformidlingen kan beskrives gjennom en bestemt fagterminologi.  

 Det er imidlertid interessant at både min egen undersøkelse og tidligere forskning 

peker mot at god litteraturformidling krever personlig egnethet og må læres gjennom erfaring. 

Særlig med tanke på folkebiblioteklovens krav om aktiv formidling, og føringene i NBS om å 

utvide formidlingspraksisen ved å ha arrangementer og debatt i biblioteket. Kanskje vil 

utviklingen i folkebibliotekene skape et behov for en annen type formidlingskompetanse, og 

føre til en økt "profesjonalisering" av bibliotekenes virksomhet som går mer i retning av 

tilbudene man har i litteraturhusene enn den tradisjonelle bibliotekformidlingen. Mitt 

datamateriale antyder at sistnevnte er høyt verdsatt både blant bibliotekarene og de 

bibliotekansatte. Informantene forstår og forvalter formidlingspraksisen fremfor alt innenfor 

de tradisjonelle rammene – som personlig kontakt mellom dem selv og bibliotekbrukerne – 

noe som kan forklare at de opplever individuell egnethet og praktisk erfaring som avgjørende 

for kvaliteten på litteraturformidlingen.   

 Neste delkapittel utgjør siste del av analysen. I lys av myteperspektivet vil jeg 

diskutere informantenes vurderinger av føringene som ligger i NBS, og undersøke hva 

informantene selv erfarer er folkebibliotekenes utfordringer og muligheter.  

 

4.4 En god oppskrift? 
Undersøkelsens femte forskningsspørsmål nærmer seg oppgavens overordnede 

problemstilling: Hvordan forstår unge bibliotekarer og bibliotekansatte folkebibliotekenes 

utfordringer og muligheter i samtiden? Dette delkapitlet leder dermed hen mot oppgavens 

siste kapittel, hvor jeg vil drøfte hvordan datamaterialet mitt belyser problemstillingen. 

 Det er et stort spenn i hvordan informantene opplever endringene i folkebibliotekloven 

og føringene i NBS. Birgitte er mest pessimistisk. Hun peker på at mange folkebibliotek har 
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vært kronisk underfinansiert i flere år, og tror ikke prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket til 

enkelttiltak vil kunne skape et varig tilbud som oppfyller lovens krav og forventingene i NBS: 

"Du kan søke støtte fra Nasjonalbiblioteket, og så kan du få prosjektstøtte...det er så kult nå, 

få prosjektstøtte for å gjøre noe en periode. Som da funker, for da har du midler...og så, når 

den fasen er over, så dør det". Hun forteller videre at biblioteket hennes siden fjoråret har fått 

halvert budsjettet for bokinnkjøp. I lys av myteperspektivet kan hennes forståelse og erfaring 

antyde at oppskriften ikke er et svar på de utfordringene folkebibliotekene står overfor. Ingrid 

derimot, opplever det "som en spennende prosess å være midt oppe i", selv om hun 

understreker at "vi skal jo ikke være noe eventbyrå". I motsetning til Birgitte, hvor en kanskje 

kan merke en følelse av å bli pådyttet noe ovenifra, fremstår Ingrids erfaringer som mer 

forankret i en eierskapsfølelse til endringsprosessen. Hun sier at "vi har funnet ut at vi vil ha 

mer debatt og flere arrangementer i bibliotekrommet..."(min uth.) og formidler dermed at 

dette er en utvikling hun tar del i, og ikke føler seg på siden av.  

 Responsen her er i tråd med ambivalensen flere av informantene uttrykte overfor 

spørmålet om endringer i litteraturformidlingen. Slik man kunne spore et ulikt syn på 

innkjøpsordningens relevans for bibliotekene, kan det synes som om informantenes utdanning 

har betydning for hvordan de vurderer endringene i folkebibliotekloven og føringene i NBS. 

Hvis informantene befant seg på en skala over negative og positive holdninger til oppskriften, 

ville Birgitte og Ingrid plassert seg i hver sin ende og de andre gradvis inn mot midten: 

Bibliotekarene lengst mot Birgitte – som er mest negativ – og de bibliotekansatte lengst mot 

Ingrid, som er mest positiv. Et slikt bilde er naturligvis forenklende, men får likevel frem en 

tendens. Denne tendensen kunne kanskje vært forklart med at bibliotekarene og de 

bibliotekansatte har ansvar for ulike oppgaver i biblioteket, slik at oppskriften lå nærmere det 

praktiske arbeidet til Karianne, Ingrid og Kristin. Imidlertid jobber alle informantene – med 

unntak av Tom –  i hovedsak med formidling, og beskriver sin formidlingspraksis på lignende 

måter. Kristin jobber mer med arrangement enn de øvrige, men er heller ikke den som er mest 

uforbeholdent positiv til føringene i NBS og endringene i folkebibliotekloven. Tendensen er 

interessant i lys av bibliotekdebatten som pågikk høsten 2015, og bekrefter inntrykket av at 

utviklingen i folkebibliotekene kan føre til en mer omfattende profesjonsdiskusjon.   

 Folkebibliotekenes økonomiske ressurser og prioriteringer kommer opp når 

informantene snakker om hva som er folkebibliotekenes utfordringer. Solveig fremhever 

hvordan de fysiske omgivelsene i biblioteket er viktig for at det skal lykkes som møteplass og 

sosialt rom: "Utfordringen blir å følge med i tiden, og fortsatt være et sted folk har lyst til å 

komme...så det skaper jo en utfordring, ihvertfall når man har så mange gamle og nedslitte 
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bibliotek rundt omkring". Kristin trekker frem hvordan mange bibliotek har vært 

underfinansierte i flere år: "Det har vært en holdning om at bibliotekene klarer seg, de får til 

så mye med lite midler...det har ikke vært prioritert". Hun viser til eksempler hvor oppussing 

og nye bibliotekbygg har ført til en økning i antall besøkende. Birgitte forteller at "den største 

utfordringen er ressurser...mangel på penger til den daglige driften", mens Karianne sier at 

åpningstider er et problem i hennes bibliotek, fordi folk har en forventning om at butikker og 

andre virksomheter skal være langåpent. Hun understreker imidlertid at "de største 

utfordringene er selvfølgelig økonomi", siden knappe ressurser henger sammen med få 

ansatte, som dermed har konsekvenser for åpningstidene. Ingrid og Tom skiller seg litt fra de 

andre i sine refleksjoner. Ingrid refererer til sjefen for Deichmanske bibliotek, Kristin 

Danielsen, og sier at "vi elskes ihjel, men vi brukes ikke ihjel...vi er nødt til å få folk til å 

bruke oss, komme til biblioteket". Hun fremhever dermed de samme utfordringene som 

Karianne, Kristin og Solveig, men trekker ikke inn det økonomiske aspektet. Tom peker på 

"det digitale rommet": hvordan bibliotekene i økende grad må forholde seg til ulike aktører i 

spørsmålet om opphavsrettigheter, som følge av nye digitale løsninger.   

 Informantenes oppfatninger av hva som er folkebibliotekenes utfordringer er altså 

forankret både i de forskjellige bibliotekenes ressursmangel, og i en mer overordnet 

problemstilling om folkebibliotekenes rolle og funksjon i samfunnet. Et fellestrekk er 

bekymringen for folkebibliotekenes relevans og aktualitet for befolkningen. Dette kan ses i 

sammenheng med beskrivelsene av "det gode bibliotek" som en inkluderende møteplass. 

Tross forbeholdene flere av informantene uttrykker overfor NBS og endringene i 

folkebibliotekloven, kan det synes som det er enighet om at folkebibliotekenes fremste 

utfordring er å bevare samfunnsmessig legitimitet gjennom høye besøkstall. Det er kanskje 

mindre enighet om hvilke virkemidler man skal møte utfordringene med. NBS understreker at 

"[n]edgangen i bibliotekbruk tydeliggjør at bibliotekene kontinuerlig må utvikle og profilere 

sin samfunnsrolle, ved å skape nye og målrettede tilbud" (Kulturdepartementet 2015:16). 

Erfaringene mine informanter gir uttrykk for kan tyde på at det er mer presserende å kunne 

forvalte de "gamle" tilbudene på en tilfredsstillende måte, enn å lage stadig flere. Med 

utgangspunkt i myteperspektivet kan man si at mine informanter delvis opplever at svaret på 

folkebibliotekenes utfordringer ikke fullt og helt reflekteres i myten om "fremtidens 

bibliotek". I stedet for prosjektstøtte til arrangementer og små oppgraderinger av 

biblioteklokalene, trengs det en varig bedring av de økonomiske rammene. Samtidig er det 

interessant at ingen oppfatter "litteraturhus-utviklingen" som en utfordring i seg selv, til tross 
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for at flertallet bekrefter at "det nye" kan gå på bekostning av andre oppgaver, og at dette 

bringer med seg en ambivalens overfor endringene i folkebibliotekloven og føringene i NBS.  

 I innledningen påpekte jeg hvordan folkebibliotekloven og NBS' fremstilling av 

bibliotekenes oppgaver har idealistiske trekk, som kan gi inntrykk av at man forholder seg til 

biblioteket som abstrakt idé. Det folkebibliotekloven og NBS beskriver som 

folkebibliotekenes kjerneoppgaver kan dermed også tolkes som en fremstilling av 

folkebibliotekenes muligheter. På spørsmål om hva som bør være folkebibliotekenes 

kjerneoppgaver i tiden fremover, gir informantene svar som understreker betydningen av 

biblioteket som møteplass, og litteraturformidlingens sterke posisjon. Refleksjonene deres i 

dette spørsmålet bekrefter også folkeopplysningstankens fremtredende plass. Solveig sier at 

"bortsett fra formidling...opplysning er jo noe av det viktigste, tenker jeg, men også det med 

møteplass...og det ser jeg jo hver dag, hvor viktig biblioteket er for mange". Karianne svarer 

at utlån og formidling er viktig, men legger mest vekt på at biblioteket må være en "attraktiv 

møteplass". Når jeg ber henne utdype, forklarer hun det som "en plass der barn vil komme, at 

de maser om å komme på biblioteket. [...] det er jo grupper som er her hele dagen, som bor 

her mer eller mindre. Og det må være rom for dem. Det må være et rom for alle". Ingrid 

nevner tre punkter: "Det ene er det vi snakket om, folkeopplysning...det andre er det å få frem 

den gode litteraturen som ikke får så mye eksponering ellers. Og det tredje er det å bli en god 

debattarena for meningsutveksling".  

 Dette speiler beskrivelsene av "det gode bibliotek", og antyder en mulig endring i 

forståelsen av folkebiblioteket som institusjon. Folkebiblioteket oppfattes ikke (lenger) først 

og fremst som en bok- og dokumentsamling: Det sosiale rommet er (blitt) bibliotekets kanskje 

viktigste funksjon. Tom utgjør imidlertid et unntak her, han fremhever "tilgang til gratis 

kunnskap" som den viktigste kjerneoppgaven. Informantenes refleksjoner formidler både et 

institusjonelt ideal, og en praktisk vurdering av folkbibliotekenes rolle og betydning for 

bibliotekbrukerne. Beskrivelsene viser også at enkelte av informantene – i større grad enn de 

andre – har integrert myten om "fremtidens bibliotek" i vurderingen av folkebibliotekenes 

kjerneoppgaver og muligheter.  
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5 Avslutning – oppsummering og refleksjoner  
Målet med denne oppgaven har vært å nærme seg svar på et stort spørsmål: Hvordan forstår 

og forvalter unge bibliotekarer og bibliotekansatte utfordringene og mulighetene 

folkebiblioteket står overfor i samtiden? Ved å formulere fem forskningsspørsmål har jeg 

forsøkt å konkretisere og avgrense undersøkelsen. I analysen har jeg presentert og tolket 

datamaterialet med utgangspunkt i myteperspektivet og tidligere bibliotekforskning. I dette 

kapitlet vil jeg foreta en oppsummerende drøfting av hvordan intervjumaterialet belyser 

oppgavens overordnede problemstilling, og fremme noen avsluttende spørsmål om 

folkebiblioteket som arena for integrering. 

 I innledningen diskuterte jeg hvordan folkebibliotekloven, NBS og forskningen på 

biblioteket som møteplass kan tolkes som en bestemt måte å forstå og definere  

folkebibliotekenes utfordringer og muligheter på. Perspektiver fra organisasjonsteorien og 

særlig begrepet "myte" eller "oppskrift" har gitt meg redskaper til å diskutere hvordan 

folkebibliotekene blir formet gjennom å forholde seg til institusjonelle omgivelser. Jeg har 

pekt på hvordan opplevelsesøkonomien generelt og litteraturhus-trenden spesielt kan utgjøre 

denne typen omgivelser for bibliotekene, og argumentert for at folkebibliotekloven og NBS 

har trekk som underbygger en slik tolkning. Som jeg har vist i analysen, varierer det hvordan 

informantene forstår og vurderer oppskriften eller myten om "fremtidens bibliotek". 

Refleksjonene deres tyder på en betydelig grad av ambivalens knyttet til endringene som 

oppskriften bærer med seg.  

 At møteplassfunksjonen ved folkebibliotekene anses som såpass viktig hos alle 

informantene, og at forestillingen om biblioteket som kunnskapsressurs står sentralt, kan 

likevel tyde på en konsensus innen feltet. Samtidig er det et skille mellom visjonen om 

"fremtidens bibliotek" som arena for offentlig samtale og debatt, og beskrivelsene mine 

informanter gir av bibliotekets møteplassfunksjon. Bibliotekrommet skal først og fremst være 

inkluderende: Informantene er opptatt av å signalisere at biblioteket tilhører alle og at alle har 

rett til å oppholde seg der. Som jeg nevnte i innledningen kaller Vestheim dette for en ny 

offentlighetsinteresse, som innebærer en rett til å oppholde seg fritt og uten vilkår i det 

offentlige rom, i en tid hvor dette rommet blir utsatt for fysiske, økonomiske og politiske 

innsnevringer (Vestheim 1997:95).  

 Informantene formidler at folkebibliotekene kan forvalte dannelsesidealet ved å skape 

muligheter for uforpliktende møter i bibliotekrommet – på tvers av kulturell og sosial 

tilhørighet. Her er det imidlertid viktig å minne om at flere av informantene forstår 
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dannelsesbegrepet i en sosial kontekst, slik at dannelse først og fremst betyr å utvikle 

mellommenneskelig forståelse, og ikke bare innebærer kjennskap til en felles kulturarv. 

Dermed kan det være tale om to ulike forståelser av hva det vil si å forvalte dannelsesidealet i 

folkebibliotekene. Dette viser likevel en interessant sammenheng mellom "nye" (biblioteket 

som møteplass) og "gamle" (dannelsesidealet) verdier i folkebibliotekene. Tatt i betraktning at 

"biblioteket som møteplass" kan beskrives som en relativt ny forståelse av folkebibliotekene, 

blir møteplassfunksjonen et krysningspunkt mellom tradisjon og fornyelse.  

 Mitt datamateriale indikerer at folkeopplysningstanken har en fremtredende plass i 

folkebibliotekene, på flere måter. Folkeopplysningsprosjektet innebærer at bibliotekpersonalet 

er en ressurs for dem som trenger råd og veiledning i byråkratiske og praktiske spørsmål: 

Folkbiblioteket er et sted man oppsøker for å få hjelp til å manøvrere i samfunnet. Denne 

siden av folkebibliotekenes virksomhet er ikke etablert som kjerneoppgave, men fremstår 

likevel som helt sentral i bibliotekpersonalets møte med bibliotekbrukerne.  

 I spørsmålet om folkebiblioteket som en digital kunnskapsressurs, antyder 

datamaterialet at det er en avstand mellom det jeg har kalt et institusjonelt ideal og praksis i 

biblioteket. Som Tom påpeker, har folkebibliotekene kanskje et stykke igjen når det kommer 

til å realisere seg selv på dette området. Informantenes refleksjoner viser imidlertid at dette er 

et viktig kunnskapsideal for folkebibliotekene, et ideal som er en del av 

folkeopplysningsprosjektet og bibliotekenes demokratiske betydning. 

  Mine informanter ser på litteraturformidlingen som en svært viktig del av biblioteket. 

Dette er ikke et uventet funn. Det interessante er imidlertid at litteraturformidlingen blir 

beskrevet innenfor rammene av den tradisjonelle formidlingspraksisen i bibliotekene: Som en 

indirekte formidling av opplevelser. At litteraturkunnskapen blir oppfattet som kjernen i 

litteraturformidlingen som fag, understreker dette. Og selv om folkeopplysningstanken og 

dannelsesidealet ikke har en dominerende plass i litteraturformidlingen, er ikke denne 

kjerneoppgaven løsrevet fra en samfunnsmessig kontekst. For mine informanter handler 

litteraturformidlingens muligheter i folkebibliotekene om å kunne tilby en inngang til 

litteratur og lesing utenfor den kommersielle bokbransjen.  

 Likefullt er det tegn som tyder på at opplevelsesdimensjonen har en betydelig plass 

folkebibliotekene, på en annen måte enn tidligere. Informantene bekrefter at 

litteraturformidlingen er i endring. Bekymringen noen av informantene uttrykker overfor 

disse endringene – at arrangementvirksomheten skal ta fokuset bort fra den tradisjonelle 

formidlingspraksisen – antyder som sagt en form for frastøting: at oppskriften kommer i 

konflikt med etablerte verdier og praksis i bibliotekfeltet. Samtidig kan dette indikere at 
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bibliotekenes unike formidlingstradisjon – hvor man kan få veiledning gjennom samtale med 

en profesjonell formidler som ikke skal selge noe – kanskje bør løftes mer frem. Denne 

kontakten mellom bibliotekpersonalet og bibliotekbrukeren er en viktig del av 

møteplassfunksjonen, og noe som skiller folkebibliotekene positivt fra litteraturhusene. 

Sistnevnte har har ofte en bokhandel, men ikke en boksamling til disposisjon for alle 

besøkende. En forutsetning for å bevare den tradisjonelle litteraturformidlingen kan imidlertid 

være at bøkene ikke flyttes ut av bibliotekrommet. Ellefsen har et poeng når han sier at "[e]n 

gammel bok av Inghill Johansen eller Karin Moe [...] lar seg ikke formidle hvis den er 

deportert til Mo i Rana" (Ellefsen 2016). Hvilken funksjon boksamlingene har for biblioteket 

som møteplass, burde kanskje belyses nærmere. Bekymringen for "samlingsavvikling", som 

var en sentral del av bibliotekdebatten vinteren og våren 2016, er imidlertid ikke spesielt 

fremtredende hos mine informanter.  

 Informantenes vurderinger av folkebibliotekenes utfordringer er i stor grad knyttet til 

de økonomiske rammene for bibliotekdriften. Dette er ikke overraskende. Slik NBS påpeker, 

konkluderte Kulturutredningen 2014 med at folkebibliotekenes største utfordring er en 

systematisk underfinansiering gjennom lang tid (Kulturdepartementet 2014:15.5.1 

Biblioteket). Utviklingsmidlene NBS redegjør for – 48,5 millioner som Nasjonalbiblioteket 

disponerer – er et politisk virkemiddel som skal styrke folkebibliotekene. Prosjektstøtte i en 

kort periode kan likevel ikke demme opp for en kronisk ressursmangel. Birgitte er den som 

eksplisitt påpeker dette, når hun gir uttrykk for at NBS ikke svarer på de reelle økonomiske 

utfordringene hennes bibliotek står overfor.  

 Det er interessant at utdanning ikke synes å ha stor betydning for informantenes 

forståelse av folkebiblioteket som institusjon, og for hvordan de forvalter rollen som 

formidler. En profesjonskonflikt kan likevel skimtes, særlig gjennom Karianne og Toms 

beskrivelser. Responsen på spørsmålet om kompetanse og status kan tyde på at 

folkebibliotekenes mange kjerneoppgaver står i et spenningsforhold: de tradisjonelle, 

bibliotekfaglige oppgavene som katalogisering og referansearbeid mot den nye litteraturhus-

virksomheten som innebærer arrangementer og aktiviteter i biblioteket. Kanskje gir dette 

grunn til å tro at utviklingen i folkebibliotekene vil skape behov for mer sammensatte grupper 

av ansatte, fordi flere oppgaver vil kreve et bredere spekter av fagkunnskap. Forhåpentligvis 

vil ny forskning belyse hvordan ulike faglige ressurser hos de bibliotekansatte kan bidra til å 

utvikle biblioteket.  

 Folkebiblioteket er i en brytningstid. Den reviderte folkebibliotekloven trådte i kraft i 

2014, NBS kom i 2015 og legger opp til en treårig utviklingsperiode: Strategien har et 
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tidsperspektiv som strekker seg til 2018. Hva slags innvirkninger dette får i folkebibliotekene 

på sikt, vil måtte undersøkes på et senere tidspunkt. Kanskje vil endringer i folkebibliotekenes 

institusjonelle omgivelser frembringe nye oppskrifter? I min undersøkelse har 

myteperspektivet vist seg som et nyttig analytisk verktøy for å påpeke spenningsforholdet 

mellom "gamle" og "nye" verdier i folkebibliotekene, og for å antyde i hvilken grad myten 

om "fremtidens bibliotek" har etablert seg i informantenes forståelse av folkebibliotekenes 

utfordringer og muligheter.  

 I løpet av denne studien har folkebiblioteket som integreringsfremmende institusjon 

pekt seg ut som et interessant tema. Helt avslutningsvis vil jeg derfor løfte frem noen 

refleksjoner og spørsmål knyttet til bibliotekenes funksjon og betydning for 

minoritetsspråklige og asylsøkere. 

  

5.1 Folkebibliotekene som arena for integrering – en del av "fremtidens 

bibliotek"? 

I kapittel to gjorde jeg rede for funnene i Audunsons studie, som viser at et fåtall av 

bibliotekarene på det tidsspunktet mente at biblioteket burde prioritere tilbud tilpasset 

minoritetsspråklige (Audunson 2001:214). Jeg påpekte at dette kan synes å være i endring, 

siden biblioteket som arena for integrering er blitt et politisk og bibliotekfaglig tema. Flere 

folkebibliotek har startet opp språkkafé i samarbeid med Røde Kors, hvor de som ønsker det 

kan komme og drive språktrening sammen med frivillige som har gode norskkunnskaper. 

Med forbehold om at dette ikke er en representativ studie, bekrefter min undersøkelse 

antagelsen om en betydelig endring i synet på bibliotektilbud for minoritetsspråklige. Som 

nevnt understreker spesielt Karianne og Birgitte hvor viktig biblioteket er som ressurs for 

asylsøkere og minoritetsspråklige. For disse to informantene er dette en sentral del av 

bibliotekenes folkeopplysningsprosjekt. Også Solveig, Ingrid, Tom og Kristin mener at 

integrering er en viktig oppgave for folkebibliotekene.  

 Med tanke på at Norge mottar stadig flere asylsøkere, og at integrering – både som 

begrep og politisk virkemiddel – har en stor plass i media og den offentlige samtalen, burde 

denne siden av folkebibliotekene kanskje undersøkes nærmere. Bibliotekrommet som arena 

for debatt, og en større vekt på aktiv formidling, åpner for at folkebibliotekene som 

lavterskeltilbud kan bli et reelt og betydningsfullt alternativ til andre, lignende institusjoner 

(for eksempel Litteraturhuset i Oslo) som ikke har en like inkluderende profil.  
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 Som jeg nevnte i kapittel to, viser en svensk kvalitativ studie fra 2015 at bibliotekene 

og bibliotekpersonalet har stor betydning for de som bor på asylmottak. Asylsøkere er som 

oftest uten nettverk i mottakslandet, og biblioteket fungerer dermed som både læringsarena, 

råd- og veiledningssted, fritidstilbud og møteplass (Rojas 2015:5–7). Undersøkelsen 

samsvarer med mitt datamateriale på flere måter: Både fordi mine informanter beskriver 

biblioteket som en slags sosionom-tjeneste for mange minoritetsspråklige, som ikke har andre 

steder å henvende seg for praktisk hjelp og veiledning, men også fordi bibliotekpersonalet i 

den svenske undersøkelsen ser et behov for økt kompetanse i møte med denne brukergruppen 

(Rojas m.fl. 2015:7). Dette understreker Kariannes erfaring av at den flerkulturelle forståelsen 

er særlig viktig i biblioteket.  

 Med utgangspunkt i min undersøkelse og den svenske studien, er det særlig to 

spørsmål jeg tenker det vil være viktig å utforske nærmere. For det første, hvis det er slik at 

oppgaver rettet mot asylsøkere og minoritetsspråklige utgjør en betydelig del av 

bibliotekpersonalets arbeidshverdag, burde dette kanskje undersøkes bredere enn det har blitt 

gjort til nå i norsk bibliotekforskning. Hvilken del av integreringen er det bibliotekene kan 

bistå med? Hvordan kan bibliotekpersonalet få bedre tid og ressurser til å gjøre dette? For det 

andre, hvilken plass skal tilbudet til minoritetsspråklige (og asylsøkerne) ha i de nye 

bibliotekoppgavene – arrangementene og debattene? Det flerspråklige bibliotek er 

folkebibliotekenes fjernlånstilbud til dem med annet morsmål enn norsk. Folkebiblioteklovens 

formulering om allsidighet i bibliotektilbudet kan innebære at flerspråkligheten burde løftes 

frem også i de andre delene av folkebibliotekenes virksomhet. Camilla Sørbye, leder av Norsk 

bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle tjenester, påpeker dette i en artikkel i 

Klassekampen: "Biblioteket skal være for alle som bor i landet. Hvis vi ikke tilrettelegger for 

integrering, oppfyller vi ikke bibliotekloven" (Sørbye 2016).23 De kulturpolitiske føringene er 

ikke eksplisitte, men Widvey trekker likevel frem det å stimulere til integrering som en sentral 

oppgave for bibliotekene (Widvey 2015:4). Skal folkebibliotekenes samfunnsoppdrag omfatte 

integreringstiltak, burde man vurdere å styrke den flerspråklige kompetansen i bibliotekene, 

og gjøre dem bedre i stand til å skape kulturtilbud med en språklig bredde og aktualitet som 

rekker utover en vestlig horisont. Kanskje er dette blant de viktigste utfordringene og 

mulighetene folkebiblioteket står overfor i samtiden.  

 

 

																																																								
23 Se litteraturlisten under Mari Brenna Vollan 2016: "Biblioteket åpner opp".  
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Vedlegg 
 
Intervjuguide 
 
(1) Forskningsspørsmål: Hvordan forstår unge bibliotekarer og bibliotekansatte 
 folkebiblioteket som institusjon?  
 

• Hva er et godt bibliotek?  
• Tenker du at biblioteket skal drive med folkeopplysning? 
• Ser du på ditt arbeid i biblioteket som folkeopplysning? 
• Tenker du at biblioteket skal fremme dannelse?  
• Vil du si at folkebiblioteket har betydning for demokratiet?  

 
 
(2) Forskningsspørsmål: Hva slags kompetanse, og hvilke egenskaper, kreves av unge 
 bibliotekarer og bibliotekansatte?  
 

• Hva opplever du er din viktigste kompetanse som bibliotekar/bibliotekansatt? 
• Opplever du at utdanningen din var en god forberedelse på den jobben du gjør i 

biblioteket?  
• Hvilken kompetanse opplever du gir høyest status blant dere som jobber i 

folkebibliotekene?  
 
 
(3) Forskningsspørsmål: Hvordan forvalter unge bibliotekarer og bibliotekansatte rollen 
 som litteraturformidler?  
 

• Kan du beskrive en vellykket formidlingssituasjon?  
• Kan man snakke om kvalitet i litteraturformidlingen, hva mener du skiller god og 

dårlig litteraturformidling?  
• Vil du si at litteraturformidling er et eget fagområde? 
• Hvilken plass har kulturfondbøkene i formidlingen?  
• Har litteraturformidlingen endret seg i løpet av den tiden du har jobbet i biblioteket?  

 
 
(4) Forskningsspørsmål: Hvilken plass har ny teknologi og digitale kunnskapsressurser i 
 informasjonsveiledningen og litteraturformidlingen? 
 

• Bruker du sosiale medier og digitale ressurser i formidlingen? Hvilke da og hvordan? 
• Tar du i bruk digitale ressurser i informasjonsveiledningen? Hvilke da og hvordan? 
• Legger bibliotekledelsen i ditt bibliotek opp til at slike ressurser tas i bruk? 

 
 
(5) Forskningsspørsmål: Hvordan forstår unge bibliotekarer og bibliotekansatte 
 folkebibliotekenes utfordringer og muligheter i samtiden? 
 

• Hva tenker du om at bibliotekene nå er inne i en endringsprosess, hvor det skal legges 
mer vekt på debatt og arrangementer, og kanskje mindre på de tradisjonelle 
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bibliotekoppgavene, slik det legges opp til i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018, og 
som lovendringene fra 2013 legger føringer for?  

• Burde bibliotekene prioritere kulturarrangementer for minoritetsspråklige? 
• Hvis ditt bibliotek fikk bevilget ekstra penger, hva ville du brukt disse pengene på? 

(jmf. SSBs undersøkelse om bibliotekbruk 2015, s. 38) 
 
 1) Kjøpe flere bøker, aviser og tidsskrifter 
 2) Lage et bedre tilbud for barn 
 3) Ha flere aktiviteter, arrangementer, debatter o.l. 
 4) Tilby bedre hjelp og veiledning 
 5) Utvide åpningstiden 
 6) Øke tilgangen til e-bøker 
 7) Styrke bibliotekets tilbud på nettet 
 8) Skaffe biblioteket triveligere lokaler 
 9) Øke tilgangen til strømming og nedlasting 
 10) Kjøpe flere videoer, cd´er o.l. 
 

• Ser du noen fare for at gratis-prinsippet vil bli borte i fremtidens bibliotek, hvis 
folkebiblioteket vil ligne mer på private opplevelsesbaserte kulturtilbud?  

• Ut i fra din erfaring som bibliotekar/bibliotekansatt, hva er folkebibliotekenes største 
utfordringer?  

• Slik du ser det, hva bør være folkebibliotekenes kjerneoppgaver i tiden fremover? 
 
 
	


