
 

 

Profesjonsendring mellom 

digitalisering og formidling 
 

En sosiologisk casestudie av bibliotekarprofesjonen 
 

Espen Eigil Barratt-Due Solum 

 

 
 

 

 

Masteroppgave i sosiologi våren 2020 

 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) 

 

Universitetet i Oslo 

 

22.06.20



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 I 

Sammendrag 

Denne masteroppgaven tematiserer endringer i bibliotekarprofesjonen som følge av 

teknologiutvikling med digitalisering, samt målsettinger om aktiv formidling mot nye 

brukergrupper. Dette er også på bakgrunn av det demografiske skiftet med en eldre 

arbeidsstyrke. Casestudien er komparativ og utformet med 12 kvalitative intervjuer med 

bibliotekarer i alderen 55 til 70 år; 6 fra folkebiblioteket, og 6 som arbeider i ulike fagbibliotek. 

Den overordnede problemstillingen for prosjektet er: Hvordan erfares endringer i profesjon og 

kompetanse av bibliotekarer med lang fartstid i fag- og folkebibliotek? Og hva forteller 

endringene om bibliotekarprofesjonens konstitusjon og framtid? 

 

To teoretisk fokuserte kapitler utgjør grunnlaget for analysen. Det første omhandler den 

profesjonsteoretiske tradisjonen og hvordan denne leder frem til syntesen i Abbotts System of 

professions (1988). Abbotts begrep om jurisdiksjon er det analytiske redskapet for å studere 

endringer i arbeidsoppgaver blant ansatte i fag- og folkebibliotek. Det er hentet perspektiver fra 

Susskind og Susskind (2017) The Future of the Professions for å vise sentrale trekk i den 

teknologidrevne profesjonsendringen. Det påfølgende teorikapittelet er innrettet mot analysen 

av livslang læring, seniorkompetanse, lang fartstid og pensjon i fag- og folkebibliotek. Her er 

det også hentet et begrep om individets historikalitet fra Abbotts (2016) Processual Sociology.  

 

Profesjonsendringene er drevet av teknologiske, juridiske og kulturelle endringer som påvirker 

bibliotekarprofesjonens arbeid. Dette drøftes på bakgrunn av profesjonens kjernekompetanse, 

verdigrunnlag og samfunnsoppdrag, og det argumenteres blant annet for at det er en stadig 

intern differensiering av bibliotekarprofesjonens kjernekompetanser. Dette er både mellom fag- 

og folkebibliotek, men også på tvers av fagbibliotek, og mellom folkebibliotekets filialer. Dette 

følger av færre bibliotektekniske arbeidsoppgaver, til fordel for håndverksmessige kompetanser 

i informasjonsarbeid og formidling. Verdigrunnlaget i fagbibliotekene knytter seg til en bestemt 

kvalitativ tilnærming til kunnskapsorganisering, som samtidig bidrar til bibliotekarenes felles 

samfunnsoppdrag. Folkebibliotekets samfunnsoppdrag deles mellom sosiale oppgaver, og et 

utvidet kulturoppdrag, mens idealene om dannelse og folkeopplysning utfordres av endringene. 

Informantene er tidsvitner for overgangen mellom den førdigitale- og digitale tidsalder, og 

deres erfaringer kan derfor være verdifulle i møte med arbeidslivets videre utvikling. Samtidig 

er livslang læring og kompetanseløft holdepunkter for å skape innsikt i profesjonsendringene.  

 

Antall ord i brødtekst: 35 765. 
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Forord 

 

Denne masteroppgaven representerer sluttpunktet for en prosess som tidvis har vært krevende, 

men som også er det mest spennende intellektuelle foretak så langt i mitt liv. Å sluttføre 

masteroppgaven innebærer muligheten for å anvende en sosiologisk kompetanse i arbeidslivet. 

I den anledning ønsker jeg å takke de som har bidratt underveis.  

 

En stor takk til informantene som tok seg tid til å dele sine tanker og meninger med meg. Deres 

erfaringer var rikholdige og bidro til et fruktbart datamateriale. Videre vil jeg takke 

hovedveileder Fredrik Engelstad og biveileder Ragnar Andreas Audunson for gode samtaler og 

konstruktiv kritikk.  

 

Dannelsesreisen som ledet frem til dette masterstudiet har tatt meg til alle de største byene i 

Norge, og jeg har hatt gleden av å studere ved NTNU, UiB og til slutt UiO. Ved alle disse 

lærestedene møtte jeg engasjerte fagfolk, og mange dyktige formidlere. Hver by har også et 

unikt, trivelig og levende studentmiljø som gir grobunn for å dyrke et akademisk tankegods i 

ukritiske omstendigheter. Jeg skylder mine medstudenter og faglige ledere stor takk for 

kunnskapen jeg har opparbeidet. 

 

Takk til familie og venner for tålmodighet og støtte underveis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, Juni 2020 

Espen Eigil Barratt-Due Solum 
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«The central phenomenon of professional life is thus the 

link between a profession and its work, a link I shall call 

jurisdiction» 

Andrew Abbott (1988, 20) 
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1 Innledning 

 

1.1 Prosjektets tematikk 

Denne masteroppgaven tar for seg profesjonsendring i fag- og folkebibliotek slik dette er erfart 

av et utvalg norske bibliotekarer i alderen 55 til 70 år. Prosjektet favner to bredere 

utviklingstrekk i samfunnet – den demografiske overgangen med en eldre arbeidsstyrke, og 

teknologiutviklingens betydning for arbeidslivet. For øvrig tematiseres endringer i lov om 

folkebibliotek fra 2013, og målsettingen om at folkebibliotekene skal være en debattarena og 

møteplass. Dette er også på bakgrunn av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.  

 

Andelen arbeidstakere over 60 år vil stige til omlag 20 prosent frem mot 2050. Sammenlignet 

med andre OECD-land er eldre arbeidstakere i Norge høyt utdannet, og har gode ferdigheter 

innen teknologi. I takt med at det blir flere eldre er det en målsetting at folk må arbeide lenger, 

og dermed er det et stadig større behov for å opprettholde kompetanse gjennom yrkesløpet 

(Midtsundstad & Nielsen, 2019, 49). Den normale alderen for garantipensjon er 67 år, mens 

pensjonsreformen i 2011 førte til at den enkelte arbeidstaker kan utsette pensjonsutbetalinger 

til fylte 75 år (Pedersen, 2019, 9). 

 

I «Norges offentlige utredninger: Fremtidige kompetansebehov III» (2020) presiseres det at 

deltakelse i arbeidslivet er noe av det viktigste for opprettholdelsen av kompetanse. Eldre 

arbeidstakere kan være utsatt for lavere deltakelse, og det er derfor viktig med en 

kompetansepolitikk rettet mot den siste delen av yrkesløpet. Senter for seniorpolitikk sitt 

Seniorbarometer viser at interessant arbeid og godt arbeidsmiljø er viktig. Noen utvikler selv 

sin kompetanse gjennom yrkesløpet, mens andre er avhengig av ledelse og kolleger for å bli 

engasjert i læringsaktiviteter (NOU:2020: 2, 17, 145-146). Videre har  intensjonsavtalen om et 

mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2019-2022 som formål å tilrettelegge for at 

arbeidstakere skal kunne arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. I dette ligger det også 

en målsetting om at flere skal stå lenger i jobb. Innsatsområdene er blant annet 

arbeidsmiljøarbeid, og kompetansetiltak for å forebygge sykefravær og frafall (regjeringen.no: 

IA-avtalen 2019–2022).  

 

I Profesjonshistorier redegjør Slagstad og Messel (2014) om hvordan det norske 

arbeidsmarkedet er blitt profesjonalisert. De konkluderer blant annet med at profesjonene både 
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er velorganiserte representanter for særinteresser, samtidig som de er institusjonelle forvaltere 

av fagkunnskap for samfunnets beste (Slagstad & Messel, 2014, 44). Samtidig har 

informasjonsteknologi skapt endrede vilkår for profesjonene, noe som både utfordrer deres 

autonomi, samtidig som det frembringer nye arbeidsoppgaver. I følge Susskind & Susskind 

(2017) vil automatisering og teknologisk innovasjon lede til at profesjonenes samfunnsmessige 

posisjon endres (Susskind & Susskind, 2017).  

 

Bibliotekarprofesjonen ble valgt som case fordi bibliotekarer med lang fartstid befinner seg i 

en skridende overgang mellom den førdigitale og den digitale tidsalder. Bibliotekarer som ble 

utdannet på 1970- og 1980-tallet inngår også i den eldste delen av arbeidsstyrken. Samtidig er 

den formelle utdannelsen fra Statens bibliotekskole og Statens bibliotekhøgskole blitt mindre 

relevant gjennom karrieren. Bibliotekarer arbeider imidlertid innen ulike sektorer, og har 

således erfart ulike endringer selv om utgangspunktet er det samme. Dette er også 

utgangspunktet for tematiseringen av den profesjonsteoretiske tradisjonen, og Abbotts (1988, 

1998) teorier om bibliotekarprofesjonen, samt begrepet om jurisdiksjon (Abbott, 1988, 20). 

Ved å sette dette i sammenheng med begrepet om livslang læring og praksisfellesskap, 

fremsettes det hvordan profesjonsendring innebærer læring og kompetanseløft for den enkelte. 

Abbotts (2016) «prosessuelle argument» bidrar til et rammeverk der profesjonsendring er 

inngangen til analysen, like mye som profesjonsbegrepet i seg selv.  

 

I «Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 – Rom for demokrati og dannelse» er det lagt frem 

hvordan alle bibliotektyper i Norge skal arbeide de neste tre årene. I dette inngår et økt fokus 

på formidling på tvers av fag- og folkebibliotek. Dannelse og folkeopplysning er fremdeles 

sentrale begreper, men samtidig er det målsettinger om å nå nye brukergrupper. Videre er det 

vektlagt en økt tilgjengelighet av bibliotekvesenets ressurser. Nasjonalbiblioteket lyser ut egne 

midler til formidling, øremerket for at bibliotekene skal kunne nå nye brukergrupper 

(Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, 2019). Denne studien viser hvordan slike 

målsettinger forhandles mot bibliotekarprofesjonens faglige tradisjon og verdigrunnlag. 
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1.2 Oppgavens bidrag 

Casestudien bidrar til substansiell kunnskap om bibliotekarprofesjonen. Det komparative 

forskningsdesignet viser hvordan erfaringer er ulike ut i fra om bibliotekaren arbeider i et 

fagbibliotek eller folkebibliotek. Teknologiendringene skaper felles profesjonserfaring, mens 

blant annet folkebibliotekloven, samt de institusjonelle rammene til fagbibliotekene gir ulikt 

grunnlag for erfaringer.  

 

Folkebibliotekene er i endring, og erfaringene til de som har arbeidet der siden 1980-tallet 

forteller mye om hvilken retning samfunnsinstitusjonen utvikles. Det er større fokus på å nå 

nye brukergrupper, og denne studien viser hvordan dette kan erfares som et brudd med det 

tradisjonelle samfunnsoppdraget om folkeopplysning. Folkebiblioteket har også et sosialt 

samfunnsoppdrag om å imøtegå behov fra svakerestilte grupper, noe bibliotekaren ikke 

nødvendigvis er rustet for. Teknologiutviklingen har svekket bibliotekarens jurisdiksjoner da 

det er færre arbeidsoppgaver med katalogisering og klassifikasjon. Dette har ledet til at nye 

grupper arbeidstakere konkurrerer om jurisdiksjoner i folkebiblioteket, også fordi 

bibliotekartittelen ikke er beskyttet.  

 

I fagbibliotekene er det en styrket jurisdiksjon om kunnskapsorganisering. Dette følger av at 

teknologiendringene og digitaliseringen har tilført en overveldende informasjonsmengde til 

bibliotekenes fagområder. Det er anslag til teoriutvikling når fagbibliotekene konseptualiseres 

som en infrastruktur, inspirert av måten dette har vært gjort i tidligere forskning om 

folkebibliotek. I denne studien er fagbibliotekene konseptualisert som infrastrustruktur i kraft 

av bibliotekarprofesjonen, og et verdigrunnlag tilknyttet kvalitetssikring.  

 

Tekstens relasjon til tidligere forskning bidrar til teoriutvikling, i den grad profesjonsteori 

aktualiseres i et nytt case. Abbotts teorier om profesjonssystemet og bibliotekarprofesjonen har 

stort potensiale selv om de ble utformet på 1980- og 1990-tallet. Ved å forankre dette i den 

forutgående teoritradisjonen viser jeg hvordan samfunnsvitenskapelige teorier tilbyr innsikt i 

våre samfunnsformer. Det er også brukt teorier fra Abbotts (2016) Processual Sociology  med 

et perspektiv om prosess og endring. Dette er et bidrag til det profesjonssosiologiske feltet, med 

en ny innfallsvinkel for studiet av bibliotekarprofesjonen, utviklet i dette prosjektet. 

Rammeverket er særlig egnet for å sette fokus på menneskets erfaringer, og betydningen av 

historie med begrepet om «historicality of individuals» (Abbott, 2016, 3). 
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Casestudien bidrar til substansiell kunnskap om læring blant eldre arbeidstakere, 

kompetanseutvikling blant profesjonelle, samt en kvalitativ innsikt i erfaringen av endringer i 

den siste delen av karrieren. Blant annet fremlegges hvordan profesjonsendringer ikke er 

spesielt fremtredende i informantenes resonnement om pensjoneringstidspunkt. Analysen 

bidrar allikevel til en kvalitativ innsikt i begrepet, noe som kan være nyttig i videre studier.  

 

Tekstens relasjon til tidligere forskning om eldre arbeidstakere, kompetanseløft og livslang 

læring, bidrar til en diskurs som støtter opp under samfunnsøkonomiske og politiske 

målsettinger.  
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1.3 Problemstilling 

I begynnelsen av denne studien var det en åpen tilnærming til feltet. Ettersom bibliotekarer har 

et relativt likt utgangspunkt i form av sin formelle utdannelse, ville sammenligningen mellom 

fag- og folkebibliotek kunne gi et interessant innblikk i hvordan eldre arbeidstakere erfarer 

endringer i profesjon og kompetanse. Mitt spørsmål begynner derfor med adverbet hvordan, 

mens et utforskende forskningsdesign gav muligheten for en inngående analyse: Hvordan 

erfares endringer i profesjon og kompetanse av bibliotekarer med lang fartstid i fag- og 

folkebibliotek? Og hva forteller endringene om bibliotekarprofesjonens konstitusjon og 

framtid?  

 

For best mulig å besvare denne problemstillingen har jeg stilt ytterligere fire 

forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan erfares profesjonsendringer i fag- og folkebibliotek med teknologiutvikling, 

endrede arbeidsoppgaver, og endret arbeidshverdag?  

2. Hvordan utvikler bibliotekarene kunnskap gjennom livslang læring og kompetanseløft, 

og hvordan knyttes dette til bibliotekarprofesjonens kjernekompetanse?  

3. Hvordan resonnerer bibliotekarer i fag- og folkebibliotek omkring eget 

pensjoneringstidspunkt?  

4. Hva forteller profesjonsendringene om bibliotekarprofesjonens konstitusjon med 

kjernekompetanse, verdigrunnlag og samfunnsoppdrag? 

 

Studien er komparativ, og det er benyttet kvalitativ forskningsmetode med intervju av 6 

bibliotekarer fra fagbibliotek og 6 bibliotekarer fra folkebiblioteket. Informantene tjener som 

tidsvitner for en av de største endringene av arbeidsmarkedet siden samlebåndet og den 

industrielle revolusjon. Digitaliseringen og internettets søketjenester har overtatt mange av 

oppgavene som bibliotekaren før tok hånd om. Fra begynnelsen av intervjustudien ble 

profesjonsbegrepet forstått som kjernekompetanse, verdigrunnlag og samfunnsoppdrag, mens 

det var informantenes erfaringer innfelt i tid, og i et historisk forløp som dannet grunnlaget for 

min personlige interesse.  
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1.4 Oppgavens oppbygning 

Etter å ha presentert problemstilling og forskningsspørsmål, følger et kontekstkapittel. Der 

gjennomgås tidligere forskning om bibliotekarprofesjonen, i tillegg til en redegjørelse for den 

bibliotekfaglige utdannelsen på 1970- og 1980-tallet. Det er også redegjort for 

folkebibliotekloven, universitets og høyskoleloven og Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, 

samt forskning om livslang læring.   

 

Det er to teoretisk fokuserte kapitler. I det første gjør jeg en gjennomgang av grunnleggende 

profesjonsteoretiske begreper og retninger. Dette er aktualisert ved at profesjonaliseringsteorien 

ligger til grunn for Abbotts (1988) profesjonsteoretiske rammeverk fra System of Professions, 

og begrepet om jurisdiksjon. Her er det også hentet perspektiver fra Susskind og Susskind 

(2017) The Future of the Professions. Det andre teorikapittelet tar for seg begrep om livslang 

læring, kompetanseløft og praksisfellesskap, samt pensjoneringstidspunkt. Her er det også et 

perspektiv fra Abbotts (2016) Processual Sociology om individets historikalitet. 

 

Videre følger et kapittel om metodologi. Det er lagt til grunn en kvalitativ forskningsmetode 

med anvendelsen av teoretiske konsept i analysemetoden. Videre diskuteres det temporale 

aspekt i studien.   

 

Analysen er inndelt slik at det følger teorikapittelets oppbygging. Det første tar for seg Abbotts 

(1988) begrep om jurisdiksjoner, samt teknologiendring på bakgrunn av Susskind & Susskind 

(2017). På denne måten besvares det første forskningsspørsmålet.  

 

Det andre analysekapittelet tar blant annet for seg livslang læring, kompetanseløft, og 

pensjoneringstidspunkt. Her er hovedfokuset lang fartstid i bibliotekarprofesjonen, og analysen 

er innrettet for å besvare forskningsspørsmål to og tre.   

 

I oppgavens siste del drøftes studiens problemstilling, og det fjerde forskningsspørsmålet. 

Diskusjonen bygger på studiens funn og analyse.  Det foreligger en oppsummering av sentrale 

trekk ved det som er presentert, som videre inngår i masteroppgavens konklusjoner.  
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2 Tidligere forskning og kontekst for analysen 

 

For å skape et grunnlag for analysen er det redegjort for relevant forskning om 

bibliotekarprofesjonen. Dette gjelder først utviklingstrekk og ideologiske føringer som ligger 

til grunn for fag- og folkebibliotek. Videre er det redegjort for den bibliotekfaglige utdanningen 

i tillegg til forskning om hvor bibliotekarer arbeider. Deretter følger gjennomgangen av 

folkebibliotekloven, universitets- og høyskoleloven, og Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.  

 

Da dette gjenspeiler diskursen omkring profesjonen, og samtidig svarer til problemstillingen, 

følger det også en gjennomgang av forskning om folkebibliotekene som møteplass, samt 

digitalisering og kompetanse i fag- og folkebibliotek. Til slutt redegjøres det for tidligere 

forskning om eldre arbeidstakere, livslang læring, kompetanse, arbeidsliv og pensjonering, slik 

dette er forbundet med samfunnsøkonomiske og politiske målsettinger.  

 

2.1 Det norske bibliotekvesen og bibliotekarprofesjonen 

Antologien Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning (Audunson (red.), 2015), gir 

innsikt i sentrale utviklingstrekk for bibliotekarprofesjonen, samt den bibliotekfaglige 

utdannelsen i Norge. I kapittelet «Bibliotekarene – en profesjon under press?» belyser 

Audunson (2015) utviklingen av bibliotekarens profesjonsfelt, og han stiller viktige spørsmål 

om profesjonens framtid på bakgrunn av den teknologiske utviklingen. I analysen av 

bibliotekarprofesjonen tar han utgangspunkt i kjernekompetanse, verdigrunnlag og 

samfunnsoppdrag slik dette er forbundet med bibliotekene som samfunnsinstitusjoner 

(Audunson, 2015). Denne innfallsvinkelen inspirerte utformingen av dette prosjektet. Det bidro 

til intervjuguiden,1 og finner blant annet uttrykk i at inndelingen av drøftingen er ved begrepene 

kjernekompetanse, verdigrunnlag og samfunnsoppdrag, samt konstitusjon og framtid.   

 

Audunson (2015) viser hvordan kjernekompetansen tradisjonelt har vært 

kunnskapsorganisering tilknyttet katalogisering og klassifisering. Videre kan 

bibliotekarprofesjonen beskrives som én profesjon i kraft av sitt verdigrunnlag som bygger på 

vitenskapsidealer, samt allmenngjøringen av kunnskap og kulturelle goder, i tillegg til 

moderniteten. Audunson (2015) poengterer at dette er på tross av at bibliotekarer i fag- og 

folkebibliotek har ulikt samfunnsoppdrag. På 1980-tallet skapte en overgang fra keynesiansk 

 
1 Se intervjuguide i vedlegg 1. 
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samfunnsutvikling til en liberalistisk markedsideologi nye betingelser for profesjonen. Blant 

annet ble likhetsidealet i folkebiblioteket satt under press (Audunson, 2015, 52-56, 63-65).  

 

I samme antologi har Frisvold (2015) lagt frem historiske utviklingstrekk i det norske 

bibliotekvesen fra omlag 1900. Han viser blant annet at det ligger to ulike ideologiske føringer 

til grunn for fag- og folkebibliotek. Den tyske tradisjonen var inspirasjonen for 

Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO), mens det amerikanske biblioteket var inspirasjon for 

folkebibliotekene gjennom foregangsmannen Haakon Nyhuus. Den tyske tradisjonen ledet til 

bibliotek med lite utlånsområde der hovedfokuset var på konservering og bibliografisk arbeid, 

mens det amerikanske bibliotektradisjonen rettet fokuset mot brukerne og folkeopplysning 

(Frisvold, 2015, 79).  

 

I folkebiblioteket har det bestandig vært en diskusjon om hvilket materiell som lånes ut. Dette 

er beskrevet av Ringdal (1985) i By, bok og borger: Deichmanske bibliotek gjennom 200 år om 

Deichmanske biblioteks historie. Kommer det blant annet frem hvordan det tidligere var strenge 

restriksjoner på innkjøp av bøker til bibliotekene. Eksempelvis ble ikke Frøken Detektiv en del 

av samlingen før kvinneåret 1975, som følge av kvalitetsmessige betraktninger. Denne debatten 

dreide seg etter hvert om hvorvidt en skulle gjøre plass i reolene for DVDer, CDer, og annet 

materiell som musikkinstrumenter og sportsutstyr (Ringdal, 1985, s. 100, 247, 262).  

 

Avhandlinger som kan knyttes til bibliotekarprofesjonens utvikling er blant annet 

masteroppgaven til Eidslott (1998) «Hjelpetropper for modernisering». Denne tematiserer de 

ideologiske og politiske føringer for fagbibliotek mellom 1954-1969. Til forskjell fra 

folkebibliotekenes folkeopplysningsprosjekt, var fagbibliotekene innrettet mot vitenskap og 

modernisering til støtte for den bredere samfunnsutviklingen (Eidslott, 1998, 126). Videre har 

Vestheims (1992) Folkebibliotek i forvandling sett på folkebibliotekets utviklingspotensialet i 

en tid med store samfunnsforandringer. Han intervjuet bibliotekarer ved en rekke regionale 

bibliotek der ny teknologi, i tillegg til kulturelle eller sosiale tiltak, stod på dagsorden. 

Bibliotekets utfordringer bestod blant annet i å imøtekomme brukere med høyere utdannelse 

enn tidligere (Vestheim, 1992, 23-26, 146-148).  
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2.2 Den bibliotekfaglige utdannelsen 

I Samle formidle dele har Audunson og Gjestrum (2015) lagt frem sentrale trekk i utviklingen 

av den bibliotekfaglige utdanning i Norge i kapittelet «Bibliotek- og informasjonsfaglig 

utdanning: Fra etatsskole til iSchool». Bibliotekarer hadde siden 1920 blitt utdannet innen 

Deichmanske bibliotek. Dette var en praksisorientert utdannelse, som stod seg frem til Statens 

bibliotekhøgskole ble opprettet i 1940. Universitetsbiblioteket hadde på sin side en 

aspirantordning som ble opprettet på tidlig på 1930-tallet. Denne var for akademikere som ville 

bli bibliotekarer. Utdannelsen ved Statens Bibliotekskole var frem til 1972 en 

fagarbeiderutdanning preget av lengre praksisperioder. Dette var en etatskole underlagt Statens 

bibliotektilsyn og Kirke og undervisningsdepartementet (Audunson & Gjestrum, 2015, 12-13, 

16).  

 

Utviklingen fra en kortvarig yrkesutdanning til en akademisert profesjonsutdanning med 

master- og doktorgradsavhandlinger vokste frem i perioden mellom 1970 og 1984.  Utviklingen 

settes i sammenheng med utvidelsen av utdanningssektoren, med økt studentmasse og 

opprettelsen av distrikthøgskoler som trengte bibliotekarer til sine høgskolebibliotek. I 1972 

ble det implementert en ny studieplan der praksisperioden ble redusert fra ett år til ni uker, og 

de to siste årene av utdannelsen valgte studentene enten folkebibliotekadministrasjon eller 

fagbibliotekadministrasjon. Innenfor hver av disse var det forskjellige linjevalg som i ulik grad 

vektla metode, bibliotekteknikk, pedagogikk og litteraturhistorie (Audunson & Gjestrum, 2015, 

19).  

 

I 1984 ble Statens bibliotekhøgskole del av det regionale høgskolesystemet, og med dette fulgte 

vedtekter om at skolen skulle utdanne personale til alle samfunnsområder med behov for 

kompetansen. Det var implementert en ny læreplan i 1981 der utdanningen ble organisert i 

faggruppene: metodefag; litteratur og samfunn; informasjonskunnskap; administrasjon og 

organisasjon. I tillegg ble undervisningen for de som spesialiserte seg innen folkebibliotek og 

fagbibliotek felles i to år, i stedet for ett. En større vektlegging av metodefag med 

samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, statistikk, EDB og programmering, ledet også til 

en mer allsidig utdannelse innrettet mot arbeid i ulike deler av arbeidsmarkedet (Audunson & 

Gjestrum, 2015, 22-23). Søking i databaser samt digitale kilder hadde fått økt betydning 

allerede fra 1970-tallet, men det var ikke før på slutten av 80-tallet at studentene fikk praktisk 

søkeundervisning fremfor en rent teoretisk gjennomgang (Evjen & Olsen, 2015, 137).  
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Høgskolereformen i 1994 førte til at bibliotek- og informasjonsutdanningen ble del av 

Høgskolen i Oslo som en av de minste studieretningene. Dette var innen avdeling for 

journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Utover på 1990-tallet ble det opprettet 

bibliotekarutdanning både i Tromsø og på NTNU i Trondheim. På 2000-tallet har den 

bibliotekfaglige utdanningen blitt rasjonalisert som følge av Bologna-modellen. Samtidig er det 

blitt økt fokus på et tverrfaglig utdanningstilbud. Kvalitetsreformen fra 2003 og en 

finansieringsmodell knyttet mot studiepoengproduksjon, førte til at studentmassen ble større. 

Det er færre undervisningstimer i større auditorium, og det er blitt færre øvingstimer med 

praktisk innhold (Audunson & Gjestrum, 2015, 25, 29, 33-34). 

 

Det diskuteres i dag hvorvidt de tradisjonelle kjernekompetansene til bibliotekarprofesjonen 

bør utgjøre en hovedtyngde i utdannelsen. Eksempelvis har Dahl m.fl. (2012) i «Mellom 

tradisjonen og weben: katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning» beskrevet hvordan det 

foregår en diskusjon om hvorvidt katalogisering bør bestå som del av den bibliotekfaglige 

utdannelsen. Dette er som følge av at metadata i økende grad er blitt produsert hos sentraliserte 

aktører. Bibliografisk arbeid er imidlertid del av den daglige driften av bibliotekene fremdeles. 

Videre anses denne kompetansen som viktig ved å forhindre at bibliotekarene blir passive 

konsumenter av sentrale leverandørers tjenester (Dahl m.fl., 2012, 144, 157). 

 

Gjestrum m.fl. (2018) fant i analysen av stillingsannonser til folkebibliotek, universitets- og 

høgskolebibliotek, samt arkiv og skolebibliotek i 2002 og perioden 2015-2018, at 

kompetansebehovene er spredt mellom de fire sektorene, og at bibliotekfaglig utdannelse er 

etterspurt. Når det gjelder forholdet mellom fag- og folkebibliotek var det en skjevfordeling der 

folkebibliotekene var overrepresentert i områder som gjaldt formidling, mens universitets- og 

høgskolebibliotek i større grad etterspurte kunnskapsorganisering (Gjestrum m.fl., 2018, 24, 

32, 39). Sammenlignet med stillingsannonsene fra 2002 var det i perioden 2015-2018 større 

etterspørsel etter kompetanse knyttet til formidling innen alle typer bibliotek. Samtidig er det 

åpnet opp for annen utdanningsbakgrunn enn den bibliotekfaglige. Gjestrum m.fl. (2018) fant 

allikevel at 81 prosent av annonsene etterspurte utdanning i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap (Gjestrum m.fl., 2018, 39).  

 

Arbeidstakere med bibliotekarutdannelse finner arbeid både i og utenfor bibliotekene. Dette 

viser blant annet av Bøyum m.fl. (2015) «Bibliotekarene blir ved sin lest» sin undersøkelse som 

fant at 83 prosent av bibliotekarene arbeider innen en eller annen form for bibliotek. Videre er 
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bibliotekarer ansatt i oljebransjen, bokhandlere, og servicebransjen. 8,5 prosent av kandidatene 

studerte eller var arbeidsledige. Bøyum m.fl. (2015) fant også lønnsforskjeller mellom menn 

og kvinner innen alle kategorier, samt at 15 prosent hadde lederansvar. Datagrunnlaget var 

kandidatundersøkelsen ved HiOA med respondenter fra kullene som gikk ut fra 

bibliotekutdanningen 2011-2014 (Bøyum m.fl., 2015, 95-96, 103). Videre har Dahl og Tallerås 

(2012) redegjort for i «Hva gjør de videreutdannede bibliotekarene» at folkebibliotekene ikke 

lenger er alene om å gjøre kultur og informasjon tilgjengelig for allmennheten. 

Videreutdannede bibliotekarer arbeider innenfor det private næringslivet, offentlig forvaltning, 

ABM-institusjoner og høyere utdanning (Dahl & Tallerås, 2012, 170-171, 179). 

 

2.3 Lovverk og Nasjonal bibliotekstrategi 

Da denne studiens informanter startet sine yrkesløp gjaldt lov om folkebibliotek fra 1972. 

Denne ble implementert i etterkant av at biblioteklovutvalget hadde gitt forslag til lovendring 

fem år tidligere i 1967. Forslaget presiserte betydningen av det bibliotektekniske, samt behovet 

for at bibliotekene tilrettela for voksenopplæring. Jevnført Frisvold (2015) ble dette videreført 

i Lovproposisjonen av 1970-71 der det het at bibliotekene skulle bli mer et «virksomhets- og 

studiested enn rene utlånsinstitusjoner» (Frisvold, 2015, 83). For øvrig må dette ses i 

sammenheng med utvidelsen av utdanningssektoren i Norge på 1970-tallet (Audunson & 

Gjestrum, 2015, 19). 

 

Loven fra 1972 stilte krav til bibliotekfaglig utdannelse tilsvarende den treårige utdannelsen fra 

Statens bibliotekskole for kommunale biblioteksjefer. I 1972 gjaldt dette for kommuner med 

over 8000 innbyggere, men en revisjon av loven i 1985 gjorde det gjeldende for alle kommuner. 

Dette representerer en juridisk forankring av bibliotekarprofesjonen, selv om det bare gjelder 

lederstillinger. Videre ble formålsparagrafen om «folkeopplysning» skiftet ut til fordel for 

«opplysning, utdanning, og annen kulturell virksomhet» (Audunson, 2015, 62-62). Loven om 

folkebibliotek fra 1985 innebar en utvidet målsetting med et større fokus på formidling (Evjen 

& Olsen, 2015, 129).  

 

Folkebibliotekenes formålsparagraf stadfester en hovedoppgave i: «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». I 2013 ble det tilføyd at 

«Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt» 
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(Folkebibliotekloven, 2013, 1). Lovendringene tar opp i seg samfunnsutviklingen, der 

bibliotekenes oppgave er endret fra å hovedsakelig fremme folkeopplysning og utdannelse. 

Samtidig er det vist at biblioteket er aller mest brukt som møteplass blant de med lav inntekt og 

lav utdannelse (Aabø m.fl., 2010, 25).  

 

Flere av informantene i denne studien arbeider innen universitet- og høgskolesektoren. Dette 

gjør at bibliotekarene betjener universitetslærere, professorer og forskere, og det institusjonelle 

samfunnsoppdraget slik dette er nedfelt i Universitets- og høyskoleloven. Der presiseres det 

blant annet et ansvar om kvalitet i forskning og utdanning. Det heter også at 

Kunnskapsdepartementet kan «gi enkelte institusjoner et særskilt nasjonalt ansvar for å bygge 

opp, drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker, kunnskapsbanker og databaser samt museer 

med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger for særskilte fagområder» 

(Universitets- og høyskoleloven, 2016, 1-4).  

 

I «Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 – Rom for demokrati og dannelse» heter det blant annet 

at «Bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, 

folkehelse og sosialt arbeid» (Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, 2019, 8). Videre 

er det vektlagt hvordan bibliotekene er viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til 

folkeopplysning og dannelse i befolkningen, og at det i strategiperioden er en målsetting at 

bibliotekene skal videreutvikle seg som folkeopplysnings- og dannelsesinstitusjoner. 

Bibliotekene skal ikke bare tilrettelegge for tilgang til kilder, men også bidra til kritisk tenkning 

og digital dømmekraft gjennom aktiv formidling. Samtidig vil Nasjonalbiblioteket lyse ut egne 

midler til formidling, knyttet til å nå nye brukergrupper (Kulturdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet, 2019, 10, 21).  

 

For fag- og forskningsbibliotekene i høyere utdanning er det en målsetting om aktiv formidling 

rettet mot både akademikere og andre brukergrupper, og det heter at «Det er et mål at fag- og 

forskningsbibliotekenes lokaler brukes til å styrke den allmennrettede formidlingsaktiviteten 

(for eksempel gjennom arrangementer, utstillinger og lignende) der det ligger til rette for det» 

(Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, 2019, 21). Det er også en målsetting om 

tettere samarbeid mellom bibliotektypene, til støtte for åpen tilgang til samlingene, samt 

kunnskaps og kompetansedeling. Videre skal Nasjonalbiblioteket lede arbeidet mot en utbedret 

infrastruktur for samarbeid om digitale kilder og metadata mellom bibliotekene 

(Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, 2019, 27, 33).  
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2.4 Formidling og biblioteket som møteplass 

Landskapet omkring folkebiblioteket forandret seg i 2007 etter åpningen av Litteraturhuset i 

Oslo. Dette er beskrevet av Gregersen (2014), som i masteroppgaven «Litteraturhuset som det 

nye Folkets Hus?» forklarer at den nye kulturinstitusjonen skulle være arena for samfunnsdebatt 

og formidling av litteratur. Aslak Sira Myhre var sjef for Litteraturhuset, og han mente 

institusjonen skulle være til fordel for alle lesere av litteratur med ringvirkninger som skulle 

føre til økt bruk av folkebibliotekene (Gregersen, 2014, 1, 26). Etterfulgt av åpningen kom 

debatten omkring Litteraturhuset i bibliotekarprofesjonens profesjonelle offentlighet: I sin leder 

i Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotekaren (2009) setter forbundsleder Deildok ord på noen 

av reaksjonene i folkebiblioteket etter Litteraturhusets suksess:  

 

«Vi kan godt sette oss i en sirkel på gulvet, holde hverandre i hendene og messe i kor: 

”Litteraturhus utfordrer oss ikke, litteraturhus utfordrer oss ikke”, samtidig som vi 

lukker øynene hardt, og venter på at det skal gå over. Men det ville være dumt. Da ville 

vi miste muligheten til å selge oss inn på en ny arena.» (Deildok, 2008, 4).  

 

Deildok (2008) mener at Litteraturhuset har en avgrenset profil som i hovedsak er rettet mot en 

hvit og høyt utdannet middelklasse. Folkebibliotekene burde ta utfordringen, og i kraft av sin 

formålsparagraf skape arrangementer for et bredere segment av befolkningen (ibid).  

 

I kjølvannet av at folkebibliotekene innrettet seg som møteplass fulgte også forskning om 

fenomenet. Blant annet har Aabø m.fl. (2010) i artikkelen «How do public libraries function as 

meeting places?» gjort en statistisk regresjonsanalyse med datamateriale fra tre bydeler i Oslo. 

Det ble funnet at folkebiblioteket oftest brukes som møteplass av de med lav inntekt og lav 

utdannelse (Aabø m.fl., 2010, 25). Videre har Audunson & Aabø (2013) sin studie «Biblioteket 

som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst» 

benyttet fokusgrupper med ulike aktører i en bydel i Oslo. Det ble funnet at folkebiblioteket er 

en lavintensiv møteplass som kan fremme samhørighet i et lokalsamfunn (Audunson & Aabø, 

2013, 39).  

 

Iversen (2019) har i masteroppgaven «Bibliotekutvikling med arenamidler» gjort en 

dokumentanalyse av søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til Nasjonalbiblioteket for 

strategiperioden 2015-2018. Søknadene benyttet for det meste begrepene om «møteplass» og 

«arena», eller de henviste til at det var en ny formålsparagraf i folkebibliotekloven. For øvrig 
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brukte flere søknader begrep om fleksible bibliotekrom og arrangementer. Iversen konkluderer 

dermed med at folkebibliotekene er endringsvillige i møte med et utvidet samfunnsoppdrag 

(Iversen, 2019, 32, 65).  

 

Begrepet om en sosial infrastruktur er blitt knyttet til studier av folkebiblioteket som møteplass. 

Audunson m.fl. (2018) har i litteraturgjennomgangen «Public libraries as an infrastructure for 

a sustainable public sphere» kartlagt denne konseptualiseringen av folkebiblioteket gjort innen 

en rekke internasjonale studier. Blant annet knyttes det til Habermas’ teori om kommunikativ 

rasjonalitet, et begrep om sosial kapital, samt Foucault sitt begrep om gouvernmentality 

(Audunson m.fl., 2018). Videre har den amerikanske sosiologen Klinenberg (2018) også 

benyttet begrepet. Han gjør et større poeng av de offentlige bibliotekenes arbeid for sosial 

utjevning i Palaces for the people (Klinenberg, 2018). I drøftingen av denne studiens funn 

henter jeg frem begrepet om infrastruktur og diskuterer hva en tilsvarende konseptualisering 

kan bety for fagbibliotek.  

 

2.5 Digitalisering og kompetanse 

Bibliotekarprofesjonen har fått arbeidsoppgavene sine endret som følge av 

teknologiutviklingen. Dette gjelder først og fremst bibliotektekniske løsninger, og en endret 

relasjon til bibliotekets brukere som følge av søketjenester. Hegna (2002) beskriver i 

«Universell bibliografisk kontroll: mål, midler, teknologi» katalogenes utvikling fram mot 

digitaliseringen. Norsk samkatalog for bøker ble realisert etter initiativ fra Norsk 

bibliotekforening og plassert ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) i 1939. I denne 

prosessen fungerte UBO som nasjonalbibliotek med ansvar for nasjonalbibliografien. 

Samkatalogen ble i 1967 overført til hullkort, og først i 1983 ble kortkatalogen overført til 

elektronisk databehandling (edb) og gjort tilgjengelig for alle bibliotek i Norge (Hegna, 2002, 

26-28).  

 

Digitaliseringen ledet til en diskusjon omkring hva som ville bli bibliotekarens nye 

arbeidsoppgaver. Dette kommer til uttrykk i Sundins (2006) «Informationskompetence, ikt og 

bibliotekernes professionelle ekspertise» om hvordan bibliotekarene jobbet med 

informasjonsteknologi, også i tiden før digitaliseringen. Ny teknologi har ledet til et økt fokus 

på brukerne fremfor samlingene, med pedagogiske oppgaver for å gjøre brukerne 

informasjonskompetente (Sundin, 2006, 77, 83, 87).  
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Evjen og Olsen (2015) har i «Med viten som verktøy – referansebibliotekaren i det digitale 

skiftet» lagt frem den teknologiske og historiske utviklingen som har påvirket bibliotekarens 

referansearbeidet. Deres slutning er at bibliotekarens rolle er endret i takt med internettets 

inntog og utviklingen av digitale verktøy. Bibliotekaren har tilegnet seg en intermediær rolle 

der de oftere underviser i å søke, fremfor å gjennomføre søkeoppdrag. Fagbibliotekene begynte 

å digitalisere på 1970-tallet, mens folkebibliotekene digitaliserte først et og to tiår senere. 

Bibliotekarens kjernekompetanse er fremdeles tilknyttet kunnskapsorganisering med 

gjenfinning og formidling av materiale, enten for institusjoner i fagbibliotek, eller for 

allmennheten i folkebibliotek (Evjen & Olsen, 2015, 128, 142). I Fianes (2018) masteroppgave 

«Utviklingstrekk ved bibliotekarrollen i mindre fag- og forskningsbibliotek» blir det videre 

diskutert hvordan ny teknologi endrer arbeidet innen fagbibliotek. Fiane konkluderer blant 

annet med at profesjonsendring i små fagbibliotek ikke innebærer at bibliotekarprofesjonen er 

i ferd med å gjøres overflødig. Det er heller slik at bibliotekaren må finne nye områder for å 

være nyttig for institusjonen (Fiane, 2018, 78).  

 

Masteroppgaven til Nielsen (2020) «Den digitale bibliotekarens oppdrag» tar for seg digital 

kompetanse og veiledning innen folkebiblioteket. Nielsen vektla også bibliotekarenes fartstid i 

sin intervjustudie med 8 bibliotekarer med minst 10 års arbeidserfaring fra folkebiblioteket i 

Trondheim. Det blir konkludert med at folkebibliotekene har en oppgave i å veilede brukerne i 

digital kompetanse. Ved å forhindre digitalt utenforskap bidrar bibliotekarene til at brukerne 

får en grunnleggende kompetanse, og at de kan delta i et demokratisk samfunn (Nilsen, 2020, 

5, 19, 32).  

 

2.6 Livslang læring og kompetanse hos eldre arbeidstakere  

Kunnskap om eldre arbeidstakeres kompetanse og erfaring publiseres hos en rekke instanser. 

Senter for seniorkompetanse bidrar til å finansiere denne typen forskning. Blant annet viser 

Senter for seniorpolitikk (SSP) sitt seniorpolitiske barometer fra 2019 at høyt utdannede oftere 

opplever selvbestemmelse, mulighet for læring, og at andre ber dem om råd. Yrkesaktive over 

60 år ligger over gjennomsnittet på selvbestemmelse i egen jobb. Samtidig er det færre enn 

gjennomsnittet som har deltatt på kurs eller opplæring de siste 12 månedene blant 

respondentene over 60 år. 7 av 10 av opplever at det er krav til ny kompetanse i arbeidet deres, 

mens 6 av 7 mener arbeidet er preget av omstilling. Det var sirka 45 prosent som kunne ønske 
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å stå i arbeid lenger enn fylte 65 år, mens omlag 21 prosent mente de sannsynligvis ville arbeide 

frem til 72 år. Samtidig har kun et fåtall, omlag 13 prosent, svart at aldersdiskriminering 

forekommer av og til (Ipsos, 2019, 16, 19, 28-29, 41).  

 

Forskning på livslang læring er blant annet Carlsten og Olsens (2019) «Lifelong learning among 

older professionals». Dette er et kvalitativt casestudie med triangulering mellom 

dokumentanalyse og intervju for å se på hvordan prester forstår begrepet om livslang læring, 

da dette i lengre tid har vært forbundet med politikken innen den norske kirken. Prestene anså 

livslang læring som verdifullt, men ønsket helst å forbedre ferdigheter som de fikk bruk for i 

det daglige arbeidet i kirken, og som knyttes til profesjonens kunnskapsgrunnlag (Carlsten & 

Olsen, 2019, 8-9). Olsen og Carlsten (2015) bidro begge til en større rapport «Livslang læring 

og ansettbarhet for arbeidstakere over 55 år», utarbeidet av Proba Samfunnsanalyse for Senter 

for seniorpolitikk. En kvantitativ analyse av dokumenter viste at læring reduseres med alderen, 

og at seniorer deltar sjeldnere på utdanning, kurs og opplæring enn yngre arbeidstakere. I 

forbindelse med et casestudie ble det også vist at kompetanseutvikling ofte var overlatt til den 

enkelte, og at vedkommendes ambisjoner var avgjørende. Det kan støttes opp om livslang 

læring ved medarbeidersamtaler, et godt læringsmiljø og individuell tilrettelegging av 

arbeidsoppgaver (Olsen & Carlsten 2015a, Olsen, & Carlsten 2015b, 1-7). 

 

Olsen og Børing (2019) redegjør i «Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer 

innenfor akademikeryrker» for et prosjekt rettet mot å kartlegge livslang læring og 

kompetanseutvikling hos eldre i akademikeryrker. Dette tok form av en spørreundersøkelse og 

casestudier i ulike bedrifter. De fant blant annet at det er relativt få som kjenner til 

seniorpolitiske tiltak, annet enn pensjonskurs, og noen kurs om IKT-kompetanse. Ulike 

læringsmodeller med vekt på livslang læring kan være nyttige for å oppdatere arbeidstakernes 

kompetanse, men dette er strategier som henspiller på den enkeltes deltakelse. Eldre 

arbeidstakere med høyere utdannelse har størst utbytte av utdanning og kurs når deltakelse øker 

deres kunnskaper eller bidrar til flere karriereveier (Olsen & Børing, 2019, 11, 55-57).  

 

Midtsundstad og Nielsen (2019) er inne på noe av det samme i «Lifelong learning and the 

continued participation of older Norwegian adults in employment». De har på bakgrunn av det 

demografiske skiftet sett på arbeidsmarkedsdeltakelse og livslang læring blant eldre 

arbeidstakere. Ved analyse av registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fant de at eldre 

arbeidstakere blir lenger i arbeid dersom de har høyere utdannelse og at videreutdanning har 



 17 

positiv effekt på karrierens lengde. Dette gjør dem også mer attraktive for arbeidsgiverne 

(Midtsundstad & Nielsen, 2019, 52, 55-56). 

 

Foruten begrepet om livslang læring, benyttes et begrep om seniorkompetanse for å beskrive 

eldre arbeidstakere som ressurs i arbeidslivet. Solem (2007) legger i «Seniorer i arbeidslivet» 

frem kunnskap om seniorer i arbeid. Arbeidsevnen kan bli både bedre og dårligere med alderen. 

Blant annet så kan tilpasninger som deltidsarbeid bidra til å la den enkelte arbeide lenger. 

Mulighetene for å stå i arbeid lenger beror også på arbeidsgivernes forståelse av eldre 

arbeidstakere, mens studier kan tyde på at en aldersspredning er bra for bedrifters produktivitet 

(Solem, 2007, 49-50).  

 

Hilsens (2016) Fafo-rapport «Hva er seniorkompetanse?» kartla, på oppdrag for St. Olavs 

Hospital i Trondheim, hva seniorkompetanse er i praksis gjennom en kvalitativ intervjustudie 

med gruppeintervjuer med omlag 400 ansatte fra helseforetaket. Seniorkompetanse består av 

metodekompetanse, erfaringskompetanse, sosial kompetanse, og livserfaring og 

samfunnsforståelse. Videre er seniorkompetansen individuell og relasjonell (Hilsen, 2016, 5). 

I «Hvordan skape gode senkarrierer» har Hilsen (2018) gjort en kvalitativ intervjustudie med 

arbeidstakere fra ulike deler av arbeidsmarkedet mellom 52 og 70 år. Informantene fikk 

spørsmål om hva de planlegger for den siste delen av yrkeskarrieren. Bakgrunn for studien var 

pensjonsreformen med insentiver for å jobbe lenger i jobb. Informantene hadde alle deltatt i 

kompetanseløft i form av kurs, eller tatt videre- og etterutdanning. Dette var både resultat av 

nye arbeidsoppgaver, og for å oppdatere kompetanse fordi det gjør lettere å skifte jobb. I følge 

Hilsen (2018) sier høy alder lite om hva man kan og ikke kan (Hilsen, 2018, 7-11).  

 

Melhuus (2018) har i tankesmien Agenda sitt notat «De nye seniorene – fra problem til ressurs» 

redegjort for statistikk og forskning på levealder og helse. Der fremgår det blant annet at 

arbeidsgivere ønsker å ha ansatte med ulik alder og bakgrunn, og at seniorer er ventet å tilføre 

lojalitet, stabilitet og erfaring til arbeidsplassen. Blant tiltakene som foreslås for å holde eldre 

lenger i arbeid er kompetanseløft i møte med omstillinger. Melhuus (2018) skriver også at 

framtidens seniorer kan forventes å ha høy teknologikompetanse, men at flere store endringer 

kan gjøre erfaring mindre viktig (Melhuus, 2018, 3, 26). Midtsundstad (2002) har i sin studie 

av AFP i ingeniøryrket vist at årsakene til tidligpensjonering er sammensatt, men at det 

henspiller på arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver, omstruktureringer og individuelle forhold 

forankret i livsløpet (Midsundstad, 2002, 38).  
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2.7 Oppsummering av tidligere forskning 

Det er gjort en gjennomgang av hovedsakelig norsk og nordisk forskning på 

bibliotekarprofesjonen relevant som kontekst for denne studiens analyse. I denne sammenheng 

var det naturlig å fokusere på bibliotekarprofesjonens konstitusjon og historie, samt forskning 

om profesjonsfeltet. Det er viet ekstra oppmerksomhet til den bibliotekfaglige utdannelsen 

ettersom denne oppgaven tematiserer kompetanseutvikling hos bibliotekarer. Da informantene 

er i et bestemt alderskohort ble det gitt et innblikk i utdannelsen fra 1970-tallet og fremover. 

Videre var det en gjennomgang av folkebiblioteklovens utvikling, universitets og 

høyskoleloven, samt Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Det ble også gjort en gjennomgang 

av tidligere forskning på folkebiblioteket som møteplass, og digital kompetanse innen fag- og 

folkebibliotek. 

 

Tidligere forskning om livslang læring og eldre arbeidstakere skiller seg fra den øvrige 

forskningen på bibliotekarprofesjonen. Dette er fordi denne forskningen fungerer som kontekst 

på en annen del av problemstillingen – det å ha lang fartstid og utvikle kompetanse i siste del 

av karrieren. Dette svarer også til samfunnspolitiske målsettinger om at arbeidstakere må stå 

lenger i jobb, og tas opp i studiens drøfting. 
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3 Profesjonsteori og syntesen i System of Professions 

 

Problemstillingen blir besvart blant annet ved bruken av Abbotts begrepsapparat, slik dette er 

forbundet med The system of professions (1988). Jeg valgte denne innfallsvinkelen på grunn av 

Abbotts fokus på arbeidsoppgaver, og med begrepet om jurisdiksjoner skaper dette en fruktbar 

inngang til studiet av profesjonsendringer. Dette er et systemteoretisk perspektiv som lar en se 

arbeidet til bibliotekarer i fag- og folkebibliotek opp mot hverandre. Samtidig plasseres 

analysen i relasjon til utviklingen i arbeidsmarkedet og samfunnet for øvrig. Susskind og 

Susskinds (2017) teorier er velegnet til dette ettersom profesjonsendringene i bibliotekene i stor 

grad har vært teknologidrevne. Dette er dermed grunnlaget for å besvare det første 

forskningsspørsmålet: 

 

- Hvordan erfares profesjonsendringer i fag- og folkebibliotek med teknologiutvikling, 

endrede arbeidsoppgaver, og endret arbeidshverdag?  

 

Abbotts The system of professions (1988), og artikkelen «Professionalism and the Future of 

Librarianship» (1998) utgjør grunnlaget for mange av de fra før nevnte studiene om 

bibliotekarprofesjonen (deriblant: Dahl & Tallerås, 2012, Audunson, 2015, Evjen & Olsen 

2015, Gjestrum m.fl., 2018, Fiane, 2018), og det var derfor naturlig å ta dette som utgangspunkt. 

Samtidig anses Abbotts (1988) teorier gjerne som en syntese mellom forutgående teoretiske 

retninger innen profesjon- og profesjonaliseringsteorien (Nolin, 2008, 20). Dermed gir den 

første delen av teorikapittelet et innblikk i denne profesjonsteoriens utvikling og tradisjon. Dette 

leder frem til redegjørelsen for Abbotts teorier, med en videre diskusjon om profesjonsbegrepet 

og mulighetene for analyse. 

 

3.1 Profesjonsteori – den første fasen og bibliotekaren 

Profesjonsteorien vokste ut av en analyse av ulike profesjoners egenart og samfunnsoppdrag. 

Ettersom det var snakk om et eksklusivt knippe yrkesgrupper måtte en i utgangspunktet finne 

forskjellen mellom profesjoner og andre yrkesgrupper (Evetts, 2013, 781). De idealtypiske 

profesjonene var jurist, lege og prest, og forbindes i Norge med embetsmansstaten på 1800-

tallet. Sentrale kjennetegn var vitenskapelighet forbundet med et lengre studium. Profesjonene 

er blitt fremhevet som samfunnsbyggere, organiserte representanter for særinteresser, og 

forvaltere av fagkunnskap til gode for deres klienter. I norsk kontekst er ulike profesjoner 
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forbundet med samfunnsutviklingen. Juristene dannet grunnlaget for rettstaten på 1800-tallet, 

lærerne, og siden lektorene var avgjørende for folkedannelsen, mens ingeniørene bygget landet 

etter krigen (Slagstad & Messel, 2014, 17, 44, 312-314, Slagstad, 1998, 57, 100, 287-288).  

 

Det Deichmanske bibliotek og Universitetsbiblioteket i Oslo har siden opprettelsen i 

henholdsvis 1785 og 1811 vært viktige institusjoner med det store akademiske og kulturelle 

kunnskapsvell.2 Bibliotekene har vært avgjørende for å frembringe profesjonutøvere gjennom 

utdannelse og folkeopplysning. Bibliotekene kom allikevel før profesjonen som kom til å 

arbeide i dem (Audunson, 2015, 53, Gripsrud, 2017, 164). På 1800-tallet var det hovedsakelig 

ansatt filologer ved Universitetsbiblioteket i Oslo (Audunson, 2015, 51-52), mens den første 

bibliotekaren på Deichmanske bibliotek Jacob Rosted (1750-1833) arbeidet alene i 47 år etter 

opprettelsen i 1785 (Ringdal, 1985, 42-43).3 

 

Bibliotekarprofesjonen knyttes til utviklingen fra 19004 da det vokste frem et fagfelt og et 

korpus med bibliotekarer som hadde bibliotek, utdanning og demokratiseringen av kulturelle 

goder på dagsorden (Audunson, 2015, 53). Stichweh (2008) forklarer at de moderne 

profesjonene har sin rot i overgangen fra standssamfunnet til moderniteten. Behovet for 

spesialisert kunnskap ledet til differensiering med nye yrkesgrupper, kjennetegnet ved lengre 

utdannelse og et refleksivt forhold til egen kunnskap:  

 

«Profesjoner er da yrker av en bestemt type. De atskiller seg fra andre yrker ved at 

yrkesideen håndteres refleksivt, altså at kunnskap og etos bevisst kultiveres, kodifiseres 

og tekstliggjøres og dermed overføres til en form for akademisk lærbar kompetanse. 

Den refleksive håndteringen av yrkesideen omfatter innsikt om den sosiale fordringen 

som til enhver tid er forbundet med det gjeldende yrket, og den forholder seg for så vidt 

til de samfunnsmessige posisjoner og egenskaper som nå er blitt oppnåelige.» 

(Stichweh, 2008, 387) 

 

 
2 Gripsrud (2017) forklarer at det norske bibliotekvesen vokste ut av velstående herrers private samlinger. Carl 

Deichmans testamente gav en samling bøker til Christiania, Videnskabsselskabet i Trondheim ble forært Gerhard 

Schønings private bibliotek, mens Claus Fasting stod for noe av det samme i Bergen (Gripsrud, 2017, 164-165). 

3 Rosted var også rektor for Katedralskolen, og holdt i utgangspunktet biblioteket åpent to dager i uken mellom 

17:00 og 19:00. Ettersom han ble eldre var ikke åpningstiden like regelmessig. Utlånsdagene kunne variere fra 

30 dager i 1818, til toppåret 1829, da Rosted holdt åpent i 77 dager (Ringdal, 1985, 42-43). 

4 Bibliotekreformen anno 1902 representerer på mange måter starten for det moderne bibliotekvesen i Norge. 

Denne ble vedtatt etter en innstilling til Kirkedepartementet ved en komite bestående av Håkon Nyhuus og Karl 

Fischer, henholdsvis sjef for Deichmanske Bibliotek og Universitetsbiblioteket i Oslo, samt byråsjef J. V. 

Heiberg i kirkedepartementet. Reformen ledet til tiltak for effektivisering, med utbredelsen av nye teknikker for 

katalogisering og et fokus på økt utlån (Kildal & Fischer, 1949, 160-162).  
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Profesjonsbegrepet forbindes på denne måten med yrkesgruppens refleksive erfaring av egen 

posisjon i samfunnet. Dette kan minne om Durkheims (1893) begrep om organisk solidaritet 

der aktørenes handlinger er funksjonelle innen et kompleks av samfunnsinstitusjoner 

(Durkheim, 1893, 96). Det var imidlertid den taksonomiske profesjonsteorien som kom først, 

som et forsøk på å klargjøre de avgjørende karakteristika for profesjoners egenart i forhold til 

andre yrkesgrupper. Eksempler på taksonomier for profesjoner framkom i ulike former, gjerne 

med fire til åtte kriterier, og tradisjonen fortsatte frem til 1970-tallet. Fellestrekk er blant annet 

systematisk teori og felles kunnskapsbase, samt etisk kodeks, mens det er ulik vektlegging av 

fagorganisering, serviceinnstilling og autonomi (Fauske, 2008, 36-37).  

 

3.2 Funksjonalistisk profesjonsteori 

I et av de tidligste profesjonsteoretiske bidragene The Professions skrevet av britene Carr-

Saunders & Wilson i 1933, fremheves den intellektuelle teknikkens anvendelse overfor de 

vanlige samfunnsformer. Videre er et avgjørende trekk de profesjonelles lange utdanningsløp: 

«We have found that the application of an intellectual technique to the ordinary business of life, 

acquired as the result of prolonged and specialized training is the chief distinguishing 

characteristic of the professions.» (Carr-Saunders & Wilson, 1933, 491). Profesjonsbegrepet 

ble på denne måten forbundet med prestisjen som ligger i den mest avanserte formen for 

kunnskap, noe som også forble et vedvarende kjennetegn i profesjonsteorien: «The society, in 

effect, gives the authority of knowledge to the professions as the centers of knowledge from 

which the knowledge used by subordinate occupations will flow (Goode, 1969, 287).  

 

Teorien til Carr-Saunders & Wilson (1933) betegnes som funksjonalistisk ettersom de vurderer 

profesjonene som funksjonelle aktører innen en større samfunnskontekst. Dette fremkommer 

blant annet ved deres analyse av relasjonen mellom klient og tjenesteyter. De mente at 

profesjoner var forkjempere for sine klienters rettigheter og frihet i møte med byråkratiet og 

den moderne rettsstat; «It is not for nothing that the phrase ‘professional pride’ is in common 

use; it indicates a code of behaviour where the first consideration is the need of the client and 

the quality of work» (Carr-Saunders & Wilson, 1933, 421-422, 471). I kraft av deres 

organisasjoner er profesjonene også stabiliserende i møte med turbulente krefter i en moderne 

samfunnsutvikling: «The family, the church and the universities, certain associations of 

intellectuals, and above all the great professions, stand like rocks against which the waves raised 

by these forces beat in vain» (Carr-Saunders & Wilson, 1933, 497).   
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Amerikansk sosiologi befattet seg i likhet med den engelske med spørsmålet om profesjonenes 

stabiliserende betydning for samfunnet. Denne funksjonalistiske profesjonsteorien er først og 

fremst forbundet med Talcott Parsons (1951), og anvender et holistisk perspektiv på samfunnets 

aktører og institusjoner. Parsons mente profesjonene er kjennetegnet ved sitt grunnlag i den 

moderne vestlige vitenskapstradisjonen. Som eksempel viste han til det medisinske system som 

et undersystem til det sosiale system, og fremhevet hvordan dette var funksjonelt i pleien av 

syke (Parsons, 1951, 432).  

 

I rammeverket til Parsons handler aktører ut ifra en normativ sosial orden, og Parsons hadde 

utviklet en skjematisk inndeling av ulike handlingstyper tilgjengelige for hver enkelt aktør og 

yrkesgruppe. I dette rammeverket handler de profesjonelle ut i fra: «(...) achievement, 

universalism, functional spesificity, affective neutrality and collective-orientation, in that 

order» (Parsons, 1951, 454). Med dette ønsket Parsons både å avgrense profesjonene overfor 

andre yrkesgrupper, samtidig som det viser til den altruistiske og funksjonelle posisjonen 

profesjonene har. Dette innebærer en normativ handlingsform med likebehandling og 

objektivitet. Det sosiale systemet var resultat av et felles verdisystem og normer som styrte 

enkeltmenneskets handlinger. Dette gjorde imidlertid teorien lite egnet til å forklare sosial 

endring (Abbott, 2004, 7). Parsons analyse er i hovedsak orientert mot forholdet marked-

profesjon, mens profesjonsteori med utgangspunkt i andre profesjoner enn medisin, og i andre 

land enn USA, heller har vektlagt forholdet mellom stat og profesjon (Slagstad & Messel, 2014, 

13).  

 

3.3 Profesjonaliseringsteori og teorien om semiprofesjoner 

Abbott (1988) anså Carr-Saunders & Wilson og Parsons som bidrag til den samme formen for 

teori om profesjonalisering. Hovedfokuset var på forholdet mellom tjenesteyter og klient, og 

måten profesjonen kontrollerte et asymmetrisk maktforhold. Således var profesjonaliseringen 

av en yrkesgruppe innen funksjonalismen «the evolution of structural guarantees for that 

control» (Abbott, 1988, 15). Dette hviler imidlertid på forståelsen av profesjonsteorien som 

etterfulgte profesjonsteoriens første funksjonalistiske fase. Det er denne teoretiske retningen 

som gjerne blir betegnet som profesjonaliseringsteori (Nolin, 2008, 19).  
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Utgangspunktet er at et industrialiserende samfunn gjennomgår en stadig profesjonalisering 

(Goode, 1969, 266). Forskningsområde vokste frem i perioden 1960-1980, og var resultat av at 

flere yrkesgrupper med utspring i velferdsstaten ønsket status som profesjoner da dette var 

tilknyttet privilegier og høyere lønn (Nolin, 2008, 19). På denne bakgrunn framkom det en 

teoretisk diskusjon omkring hvilke trekk ved en yrkesgruppe som avgjorde om dette var blitt 

en profesjon. Ettersom profesjonalisering ble forstått som en naturlig følge av den vedvarende 

industrialiseringen av samfunnet, har den av Abbott (1988) blitt karakterisert som et 

sammensurium av naturalisme og typologi (Abbott, 1988, 5). Måten teoretikerne tok tak i dette 

problemet var gjerne ved å sette opp lister over bestemte utviklingstrekk (Greenwood, 1957, 

Wilensky, 1964), og den er derfor blitt ansett som en videreføring av den taksonomiske 

profesjonsteorien (Johnson, 1972, 28). 

 

Et viktig bidrag er Greenwood (1957) «Attributes of a Profession» der ideen om 

semiprofesjoner ble avfødt. Greenwood utarbeidet en liste over kriterier basert på yrkesgrupper 

klassifisert som profesjoner i United States Census Bureau. Blant dem var også 

bibliotekarprofesjonen (Greenwood, 1957, 45). Greenwoods kriterier er:  

 

• Profesjonell autoritet, og kunnskapsmonopol;  

• Teoretisk utdannelse i et felles teoretisk rammeverk;  

• Anerkjent kontroll over medlemskap, lisenser og titler;  

• Etiske koder, både formelle og implisitte;  

• Profesjonell kultur, med organisasjoner samt uformelle grupper. 

 

(Greenwood, 1957, 46-52: egen oversettelse).  

 

Profesjoner og yrkesgrupper vil kunne oppnå stadig flere av disse karakteristika i en 

utviklingsprosess mot profesjonalisering. Kriteriene er derfor kvantitative, og ikke kvalitative i 

den forstand at yrkesgrupper kan ha lignende egenskaper, uten at dette medfører status som 

profesjon:  

 

«Strictly speaking, these attributes are not the exclusive monopoly of the professions; 

nonprofessional occupations also possess them, but to a lesser degree. As is true of most 

social phenomena, the phenomenon of professionalism cannot be structured in terms of 

clear-cut classes. Rather, we must think of the occupations in a society as distributing 

themselves along a continuum.» (Greenwood, 1957, 46) 
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Ut i fra tanken om profesjoner som distribuert langs et kontinuum kommer ideen om 

semiprofesjoner. Dette er yrkesgrupper som ikke er kommet like langt i prosessen mot 

profesjonalisering, og som har noen, men ikke tilstrekkelig mange egenskaper for å oppnå status 

som en fullverdig profesjon. Greenwood (1957) hevdet at begrepet om en semiprofesjon ikke 

var negativt ladet, men mente samtidig at yrkesgruppene i den nederste enden av kontinuumet 

var minst attraktive, og at de bestandig ville strebe mot profesjonalisering (Greenwood, 1957, 

46). Blant yrkesgruppene som har blitt betegnet som semiprofesjon finner en bibliotekarer 

(Goode, 1969, 142).  

 

Denne forestillingen blir avvist av Abbott (1998) i artikkelen «Professionalism and the Future 

of Librarianship», der det fremheves hvordan semiprofesjoner er klassifisert på grunnlag av 

hvilken del av arbeidsmarkedet yrkesgruppen befinner seg, samt hvorvidt den er 

mannsdominert eller kvinnedominert. I følge Abbott er teorien om profesjonalisering en teori 

som hviler på en feilslått forestilling om en slags teleologisk utvikling mot en bestemt status. 

At dette ikke har forekommet for bibliotekarprofesjonen skyldes imidlertid ikke en manglende 

utvikling, men at alle profesjonene befinner seg på likt systemnivå der det konkurreres om 

arbeidsoppgaver:  

 

«Even today, every time people use the word “professionalization,” the image they have 

in mind is an escalator steadily bearing themselves and their occupations toward a higher 

status. When they arrive, the would-be professionals think people will respect them and 

their judgment. But the escalator on which librarians are perched has somehow never 

arrived. After a century, librarianship seems no nearer to its goal than in the Dewey 

days. There is a simple reason for that. There is no escalator. The professions all exist 

on one level.» (Abbott, 1998, 432). 

 

Siden teknologi og samfunnsendringer hele tiden endrer arbeidsoppgavene til profesjonene, kan 

profesjonaliseringsprosessen ikke lede til noe bestemt sluttpunkt (ibid). Teoretikere som Goode 

(1969) anså på sin side profesjonaliseringsprosessen som en yrkesgruppes oppadgående 

mobilitet innen et kompleks av konkurrerende yrkesgrupper (Goode, 1969, 142). Abbott (1988) 

viderefører dette, men kun i kraft av at profesjoner tilegner seg posisjoner innen et 

profesjonssystem. Han tok også i bruk visse innsikter fra hver av profesjonaliseringsteoriens 

retninger. I dette inngikk det førstnevnte funksjonalistiske perspektivet med vekt på 

tjenesteyter-klient. Videre hentet han et perspektiv på organisasjonsmessig struktur fra blant 
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annet Wilensky (1964).5 Det ble ytterligere tilføyd et perspektiv om kulturell legitimitet,6 og et 

om monopol og konkurranse i arbeidsmarkedet (Abbott, 1988, 15).  

 

3.4 Konfliktperspektivet og syntesen av profesjonaliseringsteorien 

Det konfliktteoretiske perspektivet innen Abbotts (1988) teorier stammer fra en annen del av 

profesjonaliseringsteorien som også etterfulgte Parsons. Denne er blant annet forbundet med 

Johnson (1972), Larson (1977) og Murphy (1988), og vil bli diskutert i det som følger. 

Reaksjonen mot Parsons strukturfunksjonalisme ble ledet an av eksponenter for symbolsk 

interaksjonisme, og sentralt stod oppfattelsen om profesjoner som sosialt konstruerte 

interessegrupper som primært søker ressurser og posisjoner i arbeidslivet ved ulike uttrykk for 

dominans (Nolin, 2008, 19). Retningen ses også i sammenheng med endrede politiske føringer 

innen akademia på 1970-tallet (Ackroyd, 2016, 18).  

 

Innen konfliktteorien er forskjellige steg i prosessen mot profesjonalisering tilskrevet mindre 

betydning til fordel for en analyse av større samfunnsendringer. Dette dreier seg blant annet om 

en byråkratisering av profesjonene,7 som framkom ved at en så profesjonaliseringen i lys av en 

historisk utvikling og statens innvirkning (Abbott, 1988, 15-17). I konkurransen på 

arbeidsmarkedet er ikke profesjonene organisert rundt et felles kunnskapsgrunnlag og praksis, 

men heller konseptualisert som yrkesgrupper med institusjonalisert kontroll over 

markedsposisjoner:   

 

«Professionalism, then, becomes redefined as a peculiar type of occupational control 

rather than an expression of the inherent nature of particular occupations. A profession 

is not, then, but a means of controlling an occupation. Likewise, professionalisation is 

a historically specific process which some occupations have undergone at a particular 

time, rather than a process which certain occupations may always be expected to 

undergo because of their ‘essential’ qualities.»  (Johnson, 1972, 45). 

 

 
5 Gjennom en historisk gjennomgang av profesjonaliseringen innen atten yrkesgrupper fant Wilensky (1964) at 

den funksjonalistiske vektleggingen av forholdet mellom klient og tjenesteyter ikke var tilstrekkelig som 

grunnlag for å avgrense profesjoner overfor andre yrkesgrupper. I følge Wilensky (1964) preger den normative 

handlingsformen om likebehandling og objektivitet forholdet mellom butikkmedarbeider og kunde i like stor 

grad som lege og pasient (Wilensky, 1964, 140-141). 
6 Det har ikke lykkes meg å oppdrive kildene Abbott (1988) brukte i dette henseende, men jeg gir en utførlig 

forklaring av hva kulturell legitimitet innebærer når jeg går igjennom teorien om jurisdiksjoner.  

7 Mills skriver i White Collar (1953) at det moderne byråkrati er et maskineri som har fravristet profesjonene 

autonomi og gjort profesjonsutøverne til ledertyper med bredt fremfor spesialisert kunnskapsgrunnlag (Mills, 

1953, 112). 



 26 

Innen Johnsons (1972) konfliktteoretiske perspektiv var det en mistro mot den gamle 

teoretiseringen av en ensartet profesjonaliseringsprosess. Konfliktteorien bruker heller begrep 

om interessegrupper og monopol slik dette ble utviklet i Webers Economy and society (1921). 

I følge Weber er det gjennom organisasjoner og lovbundne reguleringer at en interessegruppe 

kan skape sosial lukning og monopol på arbeidsmarkedet:  

 

«In spite of their continued competition against one another, the jointly acting 

competitors now form an «interest group» toward outsiders; there is a growing tendency 

to set up some kind of association with rational regulations; if the monopolistic interests 

persist, the time comes when the competitors, or another group whom they can influence 

(...), establish a legal order that limits competition through formal monopolies (...). In 

such a case, the interest group has developed into a «legally privileged group» 

(Rechtgemeinshaft) and the participants have become «pivileged members» 

(Rechtsgenossen). Such closure, as we want to call it, is an ever-recurring process; it is 

the source of property in land as well as of all guild and other group monopolies.» 

(Weber, 1921, 342).  

 

 

Weber mente interessegrupper er resultat av konkurranse om status, yrkestitler og klienter, først 

mellom deltakerne av en yrkesgruppe.8 Disse aktørene danner deretter en gruppe for å hindre 

konkurransen fra utenforstående. Teorien ble utarbeidet som motsvar til Marx’ sin teori om 

historisk materialisme (Marx, 1846), ettersom Weber ønsket å fremheve hvordan sosial 

handling og struktur ikke utelukkende følger av samfunnsaktørenes økonomiske premisser 

(Weber, 1921, 131).  

 

Larson (1977) brukte teorien om interessegrupper, og anså profesjonaliseringsprosessen som 

en kommodifisering av den profesjonelles kunnskap og vitenskapelige rasjonalitet. I praksis 

finner dette uttrykk i et profesjonelt ordforråd som hevder legitimitet, og som tildekker 

profesjonen som interessegruppe. Interessegruppens monopol over kognitive kommoditeter 

vinner sterkest legitimitet når dette er befestet i utdanning på universitetsnivå, og 

kunnskapsgrunnlaget er således forbundet med vitenskapelige paradigmer (Larson, 1977, 41, 

 
8 Wilensky (1964) poengterte også hvordan profesjonalisering var en følge av intern konflikt innen profesjonen, 

ekskludering av inkompetente profesjonsutøvere og videre en konkurranse med andre yrkesgrupper. Hans teorier 

er allikevel forankret i et strukturperspektiv på profesjoner, med et teleologisk syn på profesjonalisering 

(Wilensky, 1964, 144-145).  
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47-48).9 Dersom et paradigme mister legitimitet kan dette både lede til at det dannes nye 

yrkesgrupper, at legitimiteten svekkes, eller at felleskapet innen profesjonen utfordres:  

  

«Minimal professional solidarity is founded on this sense of shared expertise: while it 

does not legitimize the internal hierarchy of a profession for its practitioners, at least it 

legitimizes in their eyes the social division of labor. It is only generalized crises of 

legitimacy in the larger society that such order comes to question.» (Larson, 1977, 47).  

 

Murphy (1988) beskriver noe av det samme som Larson (1977), men anvender et begrep om 

verdensbilde i stedet for paradigme. Sosiale koder og regler for ekskludering skaper monopol 

om ulike gruppers interesser. Innen dette rammeverket er det de undertrykkedes kreative evne 

og nye ideer som leder til et endret verdensbilder med nye regler for ekskludering og kontroll 

(Murphy, 1988, 3-4).  

 

Abbott (2004) skriver i Methods of Discovery om hvordan konfliktteoretisk samfunnsteori står 

i et motsetningsforhold til den konsensusbaserte teorien en gjerne forbinder med Parsons. Teori 

som tar konsensus som utgangspunkt ser samfunnsordenen som bundet opp i institusjoner. I 

kraft av verdier, normer og regler, skaper institusjoner orden i samfunnet. Det motsatte er tilfelle 

innen konfliktteorien, der konflikt og endring er utgangspunktet i en samfunnsanalyse om at 

institusjoner gjerne undertrykker individet: «Conflict thinkers always begin with social conflict 

and look backward for its causes, since they believe these do not arise in human nature. 

Consensus theorists think from conflict forward, to its consequences, believing as they do that 

conflict does arise in human nature» (Abbott, 2004, 50).  

 

Å anvende både et funksjonalistisk og konfliktbasert rammeverk innen analysen av profesjoner 

kan med dette virke kontraintuitivt. Videre spenner Abbotts (1988) teorier om 

profesjonssystemet fra et strukturelt plan, der profesjonene befinner seg innen kontekst av 

samfunnet og arbeidsmarkedet, til planet av hverdagslige interaksjoner på arbeidsplassen 

(Abbott, 1988). Dette impliserer en videre sammenstilling av den samfunnsteoretiske 

diskusjonen om hvorvidt individuelle valg eller strukturelle begrensninger former sosial 

handling (Abbott, 2004, 46, 48-49). Syntesen innen Abbotts (1988) profesjonsteori er mulig 

ettersom hovedvekten av analysen ligger på de konkrete arbeidsoppgavene som er tilgjengelige 

 

9 Den norske profesjonsteorien fulgte internasjonal teoriutvikling. Eksempelvis ble rettsvitenskapen på et 

tidspunkt kritisert og beskrevet som «et utpenslet dogmelære» (Slagstad & Messel, 2014, 26).  
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innen arbeidsmarkedet. Det konkurreres om arbeidet, både i dagligdagse interaksjoner, og i 

kollektive og organisasjonsmessige prosesser, i lovverk, stat og offentlighet. Videre er dette en 

konkurranse som lar profesjoner stille kompetanse til tjeneste for sine klienter og 

brukergrupper: «The central phenomenon of professional life is thus the link between a 

profession and its work, a link I shall call jurisdiction (Abbott, 1988, 20).  

 

3.5 The System of Professions 

I System of Professions (1988) dreier Abbott fokuset vekk fra profesjonaliseringens ulike steg, 

til arbeidets egenart, kulturelle betydning, og kampen om jurisdiksjon. Et systemperspektiv 

innebærer at profesjonene er i gjensidig relasjon til hverandre innen arbeidsmarkedet. Dette 

fremtrer både i kraft av konkurranse, og som følge av at endringsprosesser treffer på tvers av 

profesjoner som tilsynelatende er uavhengige av hverandre (Abbott, 1988, 90).10 Som vi har 

sett plasserer dette bibliotekarprofesjonen innen kontekst av alle andre profesjoner på 

arbeidsmarkedet, og de mer eller mindre taksonomiske diskusjonene faller bort:  

 

«The system of professions is thus a world of pushing and shoving, of contests won and 

lost. The image of “true professionalism” notwithstanding, professions and semi-

professionsalike are skirmishing over the same work on a more or less level playing 

field. There is thus no sense in differentiating professions and semi-professions; they 

are all simply expert occupations finding work to do and doing it when they can.» 

(Abbott, 1998, 434) 

 

Striden om jurisdiksjoner finner sted innen to formelle, og en uformell kontekst. De formelle 

er organisasjoner og utdannelse med tilhørende lisens og reguleringer, mens den uformelle 

konteksten er arbeidsplassen og de umiddelbare arbeidsrelasjoner. Jurisdiksjoner som er 

befestet i lovverket utgjør det sterkeste krav en profesjon kan ha på en arbeidsoppgave. Denne 

formen for jurisdiksjon hevdes av kollektive aktører og er dermed betinget profesjonenes 

organisasjoner. Yrkesgrupper kan smelte sammen (amalgamation) og ta eierskap til 

arbeidsoppgaver dersom ulike grupper anvender lignende handlingsformer overfor tilgrensende 

problemer. Det motsatte er tilfellet der en profesjon blir delt, som følge av intern spesialisering 

og differensiering av kunnskapsgrunnlaget (Abbott, 1988, 79, 84-85, 105-106).  

 

 
10 I Time Matters (2001) forbinder Abbott begrepet om grenser innen profesjonssystemet med et senere arbeid 

«Things of Boundaries» (Abbott, 1995). Det er profesjonene som skaper grenser ved å definere sine problemer. 

Dette beskriver Abbott med en analogi til det japanske brettspillet go, der en anvender enkle regler og avansert 

strategi for å skape områder ved å etablere grenser mot tilstøtende territorier (Abbott, 2001, 25-28). Ettersom jeg 

selv spiller go fant jeg dette som et nyttig bilde på profesjonssystemet og konkurransen om jurisdiksjoner. 
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Jurisdiksjoner svarer til arbeidets egenart og dermed også til de objektive, teknologiske og 

fysiske strukturer som skaper likhet og ulikhet på tvers av kontekst (Abbottt, 1988, 38-39). 

Samtidig avgjør også en sosial konstruksjon av arbeidet hvordan det løses. Jurisdiksjon 

impliserer således et definisjonsmessig eierskap til denne konstruksjonen. Videre inndeles 

profesjonelt arbeid i klassifikasjon, definisjon og handling:11  

 

«In their cultural aspect, the jurisdictional claims that create these subjective qualities 

have three parts: claims to classify a problem, to reason about it, and to take action on 

it: in more formal terms, to diagnose, to infer, and to treat. Theoretically, these are the 

three acts of professional practice. (...) It is within this logic that tasks recieve the 

subjective qualities that are the cognitive structure of a jurisdictional claim.» (Abbott, 

1988, 40).  

 

Den profesjonelle setter diagnosen, eller klassifiserer problemet ut fra møtet med en klient. 

Dette henspiller på profesjonens kunnskapsgrunnlag, og innebærer i første omgang at 

profesjonsutøveren finner de egenskaper ved klienten som er av betydning for problemet som 

skal løses. Dette trinnet kan kalles for ansamling, og gjør det mulig å føye klienten og 

vedkommendes forespørsel inn i en etablert kategori. Denne klassifikasjonen plasserer 

problemet innen profesjonens jurisdiksjon, og tilkjenner profesjonsutøverens handling 

legitimitet: «A classification system is a professions own mapping of its jurisdiction, an internal 

dictionary embodying the professional dimensions of classification» (Abbot, 1988, 41).12  

 

Klassifiseringen av problemer svarer også til hvilke handlingsformer som er tilgjengelige i hver 

situasjon. Problemer kan således behandles ulikt, og klassifiseringen av dem kan vurderes opp 

mot hverandre. En mislykket behandling vil lede til at diagnosen stilles på nytt. 

Arbeidsoppgaver kan være utsatt for konkurranse mellom profesjoner, samtidig som det gjerne 

er lagdeling innad i hver enkelt profesjon (Abbott, 1988, 42-44, 49).  

 

Det Abbott (1988) beskriver som profesjonsutøverens slutninger fattes dersom forholdet 

mellom problemets klassifikasjon og korrekt handlingsform ikke er kjent. Å kunne trekke 

slutninger på et tvetydig eller ukjent grunnlag er noe av det som skiller den profesjonelle fra 

sine klienter. Slutninger kan enten avgrense hvilke handlingsformer som tas i betraktning, eller 

 
11 Begrepene «to diagnose, to infer, and to treat» er hentet fra medisin (Abbott, 1988, 40). 
12 Friedson (2001) har i Professionalism – the third logic forklart hvordan profesjonsutøverens kunnskap hviler 

hovedsakelig på formell teori og noe praktisk erfaring. Dette sørger også for at profesjonelle har en kompetanse 

som er overførbar mellom kontekst (Friedson, 2001, 34).  
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lede til at en prøver ut ulike fremgangsmåter. Mangel på situasjoner der denne formen for 

ekspertise er tiltrengt vil kunne føre til at arbeidsoppgaver blir rutinemessige, noe som igjen 

kan føre til at jurisdiksjoner åpnes for konkurranse. Eksempelvis ved at andre yrkesgrupper 

finner enklere eller bedre handlingsformer, eller at klientellet stiller krav om bedre tjenester og 

på denne måten fremprovoserer konkurranse. Jurisdiksjoner henspiller således på kulturell 

legitimitet som oppnås i kraft av tilfredsstillende tjenester (Abbott, 1988, 49-51, 105, 185).13 

 

3.6 Abbott og bibliotekarprofesjonen 

I artikkelen «Professionalism and the Future of Librarianship» skisserer Abbott (1998) tre 

kontekster for profesjonsendring som vil kunne påvirke bibliotekarens framtid. Dette er den 

kulturelle og samfunnsmessige konteksten,14 bibliotekenes konkurranse med andre 

organisasjoner, og konkurransen om jurisdiksjon mellom bibliotekarer og andre yrkesgrupper 

(Abbott, 1998, 434-435). Profesjonsendring er resultat av at arbeidets vilkår og egenart endres. 

Dette er forbundet med teknologi, de fysiske objekter og strukturene som bibliotekarene 

arbeider under, samt interne organisasjonsendringer og politikk med påfølgende reguleringer 

(Abbott, 1988, 91-92). Ved å vektlegge jurisdiksjon mener Abbott å kunne sette fokus på det 

vesentlige ved arbeidet –  de utførte oppgavene og kontrollen over dem:  

 

«To think about the future of librarianship, then, is not to dream about riding up an 

escalator to the structural trappings of professionhood. Rather, it is to think about the 

likely evolution of librarians’ work and to ask what the consequences of that evolution 

might be for the occupation.» (Abbott, 1998, 432) 

 

 

I følge Abbott utfordres bibliotekarprofesjonen av nye ekspertsystemer for gjenfinning. Slike 

ekspertsystemer er satt sammen av spesialister innen mange fagfelt. Bibliotekarer har imidlertid 

tilegnet seg inngående kunnskaper i systemene, og på denne måten blitt spesialister som kan 

tilby forbedrede tjenester til bibliotekets brukere. Uten denne tilpasningen ville yrkeskorpuset 

risikere å ende opp som «mere custodians of terminals», tjenesteytere uten spesialkunnskap 

(Abbott, 1988, 182-184).  

 

 
13 Kulturell legitimitet kan således utfordre legitimiteten en profesjon har tilegnet seg i akademia (Abbott, 184-

185).  
14 Arendt (1996) har i Vita Activa. Det virksomme liv beskrevet hvordan det dyktige mennesket, homo faber er 

avhengig av et fremtredelsesrom – en offentlighet for å kunne tre frem og finne sin identitet og handling (Arendt, 

1996, 214-215).   
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Datasystemene ledet til at bibliotekaren fikk en hovedoppgave i å gjenfinne informasjon, 

snarere enn å ordne informasjon. Bibliotekarens rolle knyttet seg således til de kvalitative heller 

enn de kvantitative aspektene ved informasjonsarbeid. For spesialiserte bibliotekarer i 

fagbibliotek førte dette til at de kunne delta ytterligere i vitenskapelig arbeid. Profesjonens 

jurisdiksjon har vært tilknyttet organisasjoner, og forsøker å skaffe seg jurisdiksjon over en 

handlingsform, for eksempel informasjonsarbeid (Abbott, 1988, 99, 243-244).  

 

I systemtenkningen til Abbott (1988) er profesjoner sentrale og perifere, med en profesjonell 

elite. I bibliotekarprofesjonen blir bibliotekarene i fagbiblioteket den profesjonelle eliten 

ettersom de står nærmest akademia, og det er knyttet prestisje til gjenfinningsoppgaver ettersom 

dette knytter bibliotekaren tettere til forskningen (Abbott, 1988, 219). Abbott (1998) mener 

bibliotekarprofesjonen vil bli mer sentralisert og at det vil bli en sterkere profesjonell elite som 

arbeider med kjernekompetansen. Samtidig vil det være en større gruppe perifere bibliotekarer 

som betjener publikum, men som ikke arbeider med spesialiserte systemer for gjenfinning 

(Abbott, 1998, s. 440). Dette er bibliotekaren i fagbiblioteket som har tilegnet seg jurisdiksjon 

om tidkrevende arbeid knyttet til kunnskapsorganisering:   

 

«The special librarians claimed that they knew the sources and means to find material 

that working professionals didn´t have the time (and sometimes the ability) to find. They 

held further that «what you ought to know to solve a problem» could be better defined 

by a practical knowledge of what it is in principle necessary to know. This diagnostic 

decision – about which information is relevant to a problem´s solution – is a central part 

of the claim of professional jurisdiction.» (Abbott, 1988, 224). 

 

 

Ettersom profesjoner er organisert rundt et felles kunnskapssystem mener Abbott (1988) at det 

er de profesjonelle som står nærmest dette i sin yrkesutøvelse som oppnår størst prestisje. Det 

motsatte er tilfelle for de som arbeider kun med klienter: «(...) the front-line professionals who 

make the first professional contacts with clients, and whom the public usually venerates, are 

generally at the bottom of the status rankings within their professions, precisely because they 

work in environments where professional knowledge must be compromised with client reality» 

(Abbott, 1988, 118).  

 

I sin artikkel om bibliotekarenes framtid fra 1998 fremsetter Abbott spørsmålet omkring 

profesjonens legitimitet i framtiden. Vil bibliotekarens arbeid dreie seg om den demokratiske 

tilgangen til informasjon og bibliotekets ressurser, eller springe ut i fra bibliotekarenes 
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ekspertkunnskap om gjenfinning og kvalitetssikring? Teknologisk innovasjon har frembrakt det 

Abbott (1998) omtaler som et «commodification argument»; at teknikk gjør bibliotekarens 

handlingsformer og arbeidsoppgaver tilgjengelige for lekmenn. På den annen side viser 

historien at bibliotekarer finner nye arbeidsoppgaver i takt med at ny teknologi utvikles. 

Alternativt kan bibliotekarprofesjonen stå overfor en «proletarianization», som innebærer 

svekket autonomi innen byråkratiske system. Dette forhindres blant annet ved at bibliotekaren 

gjerne er ansatt innen organisasjoner der deres organisasjonsspesifikke kunnskap vil være 

vanskelig å erstatte (Abbott, 1998, 439-440).  

 

3.7 Teknologisk profesjonsendring 

Teknologidrevne profesjonsendringer beskrives ved en sammenstilling av Abbotts (1988) 

begrepsapparat og profesjonsteorien til Susskind & Susskind slik denne presenteres i The 

Future of the Professions (2017). Følger vi Abbott (1988) er det et abstrakt og teoretisk 

kunnskapsgrunnlag som skiller profesjonene fra andre yrkesgrupper. Abstraksjonsnivået avgjør 

hvor robust en profesjon er i møte med samfunnsendringer og teknologiske nyvinninger 

(Abbott, 1988, 102). Susskind og Susskind (2017) beskriver på sin side hvordan digitalisering 

og teknologisk utvikling endrer profesjonenes arbeidsvilkår og konstitusjon. Ut fra Abbotts 

(1988) rammeverk kan en si at dette påvirker den jurisdiksjonelle kampen mellom profesjoner, 

da teknologisk innovasjon berører kunnskapsgrunnlaget. I dette ligger også muligheten til 

definisjon og handling i møte med klientellets problemer: «(...) abstract knowledge is the 

foundation of an effective definition of professions. Many occupations fight for turf, but only 

professions expand their cognitive dominion by using abstract knowledge to annex new areas, 

to define them as their own proper work» (Abbott, 1988, 102). 

 

Teknologiendring kan inndeles i innovasjon og automatisering. Profesjonsendring som følge 

av teknologiske innovasjoner leder til at deler av kunnskapsgrunnlaget innen en profesjon blir 

standardisert og systematisert. Standardisert kunnskap er gjerne «ikke-rivaliserende», noe som 

innebærer at det ikke blir mindre av den ved bruk. Systematisering er forlengelsen av dette, og 

innebærer at teknologien legger til rette for de profesjonelles arbeidsoppgaver ved å ta opp i 

seg flere av de skjønnsmessige betraktningene som tidligere lå i den håndverksmessige siden 

av arbeidet. Videre kan det følge en eksternalisering av ekspertkunnskap med tre mulige utfall: 

kunnskapen blir gratis tilgjengelig på nett; underlagt betaling; eller allment tilgjengelig. De to 

førstnevnte henspiller på det intellektuelle eierskapet til ressursene, mens teknologi som er 
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allment tilgjengelig står utenfor profesjonens kontroll.15 Når dette tjener profesjonutøverne er 

det som en konsekvens av at arbeidet effektiviseres og tjenestene kan nå flere brukere. Således 

kan teknologien bidra til å fylle et «latent behov» dersom tjenestene i seg selv fremprovoserer 

økt bruk (Susskind & Susskind, 2017, 110-113, 197-198, 200-204, 208).   

 

Automatisering innebærer at rutinemessig arbeid blir eksternalisert innen software eller 

maskiner, uten at profesjoner nødvendigvis mister kontrollen over de tilhørende 

arbeidsoppgavene eller produktet de tilbyr sine klienter (Susskind & Susskind, 2017, 200- 

202).16 Arbeidsoppgaver som krever kreativitet, sosial intelligens eller lang erfaring, er til 

gjengjeld vanskeligere for en maskin å håndtere (Brougham & Haar, 2017, 218-219).  

 

Teknologi både skaper og utfordrer jurisdiksjoner, og teknologiske profesjonsendringer 

komplementerer gjerne organisatoriske (Abbott, 1988, 92-94), og det er gjerne profesjonens 

abstrakte kunnskapsgrunnlag som blir utsatt for konkurranse av ny teknikk. Et abstrakt 

tankegods kan ha eierskap til en rekke ulike fenomen, eller bero på avansert formalisme 

tilknyttet et bestemt område.17 Dersom generelle teorier anvendes på en rekke fenomen hevdes 

det en vidtrekkende jurisdiksjon, samtidig som denne kan være basert på mindre spesialiserte 

handlingsformer (Abbott, 1988, 102-103).  

 

Abbott (1998) mener at bibliotekarprofesjonen må omfavne informasjonsteknologien for å 

kunne utvikle seg og fortsette å hevde jurisdiksjon på bibliotekfeltet: «the central challenges lie 

in embracing the various information technologies of the future and the groups that service 

them. This embrace will end up redefining the profession. But that is necessary to survival» 

(Abbott, 1998, 442-443).18 Bibliotekarprofesjonen kan tilegne seg flere arbeidsoppgaver i takt 

 
15 I tiden før internett ble lansert var norske naturvitenskapelige bibliotek tidlig ute med søk i internasjonale 

databaser som Medline og Chemical abstracts. Søkene var imidlertid kostbare, og brukerne av bibliotekene var 

fremdeles avhengig av bibliotekarene for å få tilgang (Evjen & Olsen, 2015, 131). 

16 Et nærliggende eksempel er Deweys desimalklassifikasjon (DDK) som ble innført ved Deichmanske bibliotek 

i Oslo i 1898. Dette er et klassifikasjonssystem med 10 hovedgrupper, og videre tre mulige nivå av 

undergrupper. Systemet brukes av de fleste fag- og folkebibliotek i Norge, og er biblioteksystemet med størst 

utbredelse internasjonalt (Sandgrind & Spangen, 1994, 14-16). Systemet er således likt på tvers av kontekst, og 

det er bestemte fremgangsmåter for bruk. Samtidig har DDK opptrådt i ulike utgaver, og tidligere vært grunnlag 

for debatter der bibliotekarer inntok et ortodokst Dewey-standpunkt, eller stod for Dewey-reformisme (Ringdal, 

1985, 202). DDK ble vedtatt som standard for Universitetsbiblioteket i Oslo først i 1982 (Frisvold, 2016,  84). 
17 Abbott henviser til henholdsvis medisin som bruker metaforen om avvik (deviance) til å gjøre en rekke ulike 

tilfeller til ett objekt for den medisinske vitenskapen, og til formalismen i fysikk (Abbott, 1988, 102). 
18 I følge Audunson (2015) var det først og fremst bibliotekarprofesjonens kunnskapshegemoni om klassifikasjon 

og indeksering som ble utfordret som følge av internett. Den overveldende informasjonsmengden har imidlertid 

ledet til fornyet bruk av bibliotekarens kjernekompetanse om kunnskapsorganisering. Dette er ferdigheter som er 

blitt særlig anvendt i fagbibliotekenes forskningsmiljøer, og som følge av dette har bibliotekarer kunnet gå inn i 
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med teknologiutviklingen. Dette kan imidlertid innebære at arbeidet i mindre grad knyttes til 

kjernekompetansen om kunnskapsorganisering. Allikevel er vidtrekkende abstraksjoner med 

påfølgende svake jurisdiksjoner bedre enn en handlingsform uten tilknytning til abstrakt 

kunnskapsgrunnlag: «Expert action without any formalization is percieved by clients as craft 

knowledge, lacking the special legitimacy that is supplied by the connection of abstractions 

with general values.» (Abbott, 1988, 103).  

 

3.8 Profesjonsbegrepet og mulighetene for analyse 

Hånd i hånd med den profesjonsteoretiske tradisjonen er en diskurs som problematiserer 

begrepets bruk i sosiologiske analyser. Eksempelvis retter Habenstein (1963) kritikk mot 

profesjonsbegrepet, da en god analytisk kategori skal kunne fremsette bestemte egenskaper og 

relasjonen mellom dem (Habenstein, 1963, 298). Om den taksonomiske profesjonsteorien 

skriver han: «Most sociologists do not seem to be cencerned about the complexity of the 

phenomenon. The constellation image, some stars glowing brighter than others, is apparently a 

satisfactory metaphorical substitute for an unambiguous concept» (Habenstein, 1963, 292).  

 

Studiet av profesjonsendringer viderefører deler av en kriteriebasert tankegang i og med at 

endringsprosessene påvirker ulike deler av en profesjons konstitusjon. Samtidig dreier dette seg 

om et ontologisk fremfor teleologisk perspektiv slik dette er forbundet med 

profesjonaliseringsteorien. Susskind & Susskinds (2017) teorier om teknologiendringer er et 

utslag av hvordan profesjonsbegrepet er utfordret etter utviklingen av informasjonsteknologi. 

Videre har Wilkinson m.fl. (2016) vist hvordan profesjonsendring knyttes til globalisering og 

deregulering av arbeidsmarkedet, samtidig som et utvidet profesjonsbegrep også knyttes til 

begreper om status og sosial kapital: «(...), while ‘prosfession’ used to be thought of as a noun, 

it is now increasingly used as an adjective» (Wilkinson m.fl., 2016, 4).  

 

Abbotts (1988) rammeverk er blitt kritisert for å se vekk fra profesjonelles ønske om samarbeid 

til fordel for konkurransen som foregår mellom ulike yrkesgrupper (Nolin, 2008, 44), og denne 

teoretiske innfallsvinkelen bærer således preg av å være utformet i USA. Det amerikanske 

velferdssystem og arbeidsmarked er basert på større konkurranseutsetting av arbeidskraften enn 

det en finner i Skandinavia (Esping-Andersen, 1990, 23, 29). Jurisdiksjonsbegrepet er allikevel 

 
forskergrupper som fagreferenter og medforfattere i akademiske publikasjoner. Videre er deres 

spesialkunnskaper om informasjonsbearbeiding og organisering blitt aktualisert i nye pedagogiske oppgaver med 

opplæring av brukerne (Audunson, 2015, 65-66, 68). 



 35 

et godt analytisk redskap for å skille mellom grupper arbeidstakere, og for å beskrive kontrollen 

over arbeidsoppgaver mellom grupper. Dette gjelder i både fag- og folkebibliotek, selv om 

bibliotekarene ikke nødvendigvis erfarer konkurranse som en sentral del av arbeidslivet.  

 

Forståelsen av eget arbeid svarer oftere til et verdigrunnlag og samfunnsoppdrag som ligger til 

grunn for arbeidsoppgaver og kjernekompetanse. Samtidig er dette uløselig forbundet med de 

samfunnsformer der profesjonen øver sin intellektuelle teknikk. Med konseptualiseringen av 

folkebibliotek som sosial infrastruktur i USA har Klinenberg (2018) vist til 

bibliotekarprofesjonens betydning for sosial utjevning. Samtidig henspiller begrepet om 

infrastruktur på bibliotekene som en fysisk struktur tilgjengelig for brukerne:  

 

«The accessible physical space of the library is not the only factor that makes it work 

well as social infrastructure ´. The institution’s extensive programming, organized by a 

professional staff that holds a principled commitment to openness and inclusivity, 

fosters social cohesion among clients who might otherwise keep to themselves» 

(Klinenberg, 2018, 36) 

 

Abbotts teorier om bibliotekarprofesjonen hviler på analyser fra 1980- og 1990-tallet, og ser 

blant annet på bibiliotekteknikk og profesjonelle organisasjoner, fremfor bibliotekene i 

kontekst av nabolag og bydeler. Abbott mener, som vi har vært inne på, at de profesjonelle som 

står nærmest akademia er sentrale i sitt profesjonsfelt og fungerer som premissleverandør for 

hva spesialisert og avansert profesjonsutøvelse innebærer. De er en slags profesjonelles 

profesjonelle i betydningen at de opparbeider faglig prestisje uten særlig kontakt med brukerne 

(Abbott, 1988, 184, 219-223, Abbott, 1998, 440). Dette tar ikke høyde for at 

kjernekompetansen innen bibliotekarprofesjonen forflytter seg mot formidling, og som 

Klinenberg (2018) er inne på, til sosialt arbeid. Dette underbygges av Gjestrums m.fl. (2018) 

studie av stillingsannonser der formidling er blant de mest etterspurte kompetansene for 

bibliotekarer. Dette gjelder spesielt for folkebibliotekene (Gjestrum m.fl., 2018, 38). Samtidig 

frembringer nærhet til akademia andre arbeidsoppgaver i fagbibliotekene, slik at dette også er 

et verdifullt perspektiv.  

 

Tidsforløpet bringer ofte profesjonsendring, og for profesjonsutøverne betyr dette at 

kunnskapsgrunnlaget bearbeides i møte med en ny arbeidshverdag. Seguinot (2007) har vist 

hvordan et endret samfunnsoppdrag for bibliotekene også endrer fagdisiplinen 

informasjonsvitenskap. På denne måten er kunnskapsgrunnlaget og utdannelsen av 
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bibliotekaren et redskap i videreutviklingen av bibliotekene som kulturinstitusjon (Seguinot, 

2007, 176). Dette svarer ikke nødvendigvis til noen sentralisert akademisk base av vitenskap, 

men til et gjensidig forhold mellom samfunnsoppdraget og kjernekompetansen til profesjonen.  

 

Abbott har videreutviklet sine teorier i sin seneste bok Processual Sociology (2016), der 

profesjonssystemet er konseptualisert som en sosial økologi. En økologi er mindre ensartet enn 

en maskin eller organisme, men langt mer strukturert enn en virkelighet bestående av 

atomistiske enheter. I kraft av konseptualiseringen om «linked ecologies» er 

profesjonssystemet også omgitt av andre økologier som skaper muligheter og begrensinger for 

profesjonene (Abbott, 2016, 39, 45-56). Økologibegrepet er et forskningsheuristisk grep, en 

analogi, som er ment for å skape en ny innfallsvinkel til kunnskapsproduksjonen (Abbott, 2004, 

115).19 Det kan tjene til å fremheve hvordan det er en gjensidig relasjon mellom interne og ytre 

drivere i profesjonsendring, og at også teknologiske, kulturelle og juridiske økologier er i 

endring. Denne studien vektlegger hvordan profesjonsendringene skaper muligheter og 

begrensninger for læring og kompetanseutvikling innen bibliotekarprofesjonen. Det å analysere 

profesjonenes handlinger og interaksjonen med andre grupper arbeidstakere, er også en måte å 

finne deres form (Abbott, 2004, 126), eller konstitusjon.  

 

Det Abbott (2016) omtaler som «det prosessuelle argumentet» innebærer at den sosiale 

virkelighet utfolder seg i tid, og således aldri er konstant, men i konstant forandring (Abbott, 

2016, 34-36). Dette gjør også profesjonsendring konstant, mens profesjoner som statisk 

størrelse heller er et objekt i samfunnsvitenskapen. Profesjonsbegrepets potensiale for analyse 

ligger i relasjonen til tidligere forskning, og i teoritradisjonen. Samtidig er begrepet om 

profesjonsendring mindre omstridt ettersom det tar profesjonsbegrepet for gitt og heller 

vurderer endringer i angitte yrkesgrupper. Det kan både relateres til den enkelte yrkesgruppes 

status og utvikling, mens konseptet også relateres til deler av samfunnsutviklingen. Igjen reises 

spørsmålet om hva dette betyr for menneskene, og det er i denne sammenheng det settes fokus 

på arbeidstakere med lang fartstid og deres erfaringer. Det er også menneskets erfaring som 

aktualiserer teorien innen rammene av et historisk tidsforløp, og tilbyr denne studiens 

innfallsvinkel. 

 

 
19 Store norske leksikon: «Heuristikk er en enkel fremgangsmåte eller strategi som en problemløser kan ta i bruk 

for å øke sjansen til å løse en oppgave. Fremgangsmåten kan ha praktisk verdi uten å kunne begrunnes som 

prinsipielt gyldig, gjerne i form av en regel som viser seg å gi praktiske resultater uten at man vet om det skyldes 

tilfeldigheter eller noe annet» (Teigen, 2019).  
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4 Teoretiske perspektiver på livslang læring, historikalitet og pensjonering 

 

I det som følger diskuteres begrepet om livslang læring, seniorforskning, praksisfelleskap, 

profesjonsidentitet og pensjoneringstidspunkt. Det er ulike kilder til teorien fra blant annet 

tidligere forskning om eldre arbeidstakere, dansk forskning om bibliotekarprofesjonen og 

sosialgerontologisk teori fra Daatland og Solem (2011) Aldring og samfunn. Kapittelet utgjør 

grunnlaget for å besvare forskningsspørsmål to og tre:  

 

- Hvordan utvikler bibliotekarene kunnskap gjennom livslang læring og kompetanseløft, 

og hvordan knyttes dette til bibliotekarprofesjonens kjernekompetanse?  

- Hvordan resonnerer bibliotekarer i fag- og folkebibliotek omkring eget 

pensjoneringstidspunkt?  

 

Det er videre hentet begrep fra Abbotts Processual Sociology (2016) om «historicality of 

individuals». Som en arvtaker etter Chicagoskolen bygger Abbott på den amerikanske 

pragmatikken, og Georg Herbert Mead. Individet har en konstant erfaring av egen historie, som 

danner grunnlaget for å forstå samfunnsendringer. Denne innsikten er forankret i det 

prosessuelle argument (Abbot, 2016, x, 5)  

 

4.1 Begrepet om livslang læring 

Tanken om å utvikle sine ferdigheter gjennom livsløpet kan spores til antikken (Carlsten & 

Olsen, 2019, 3). Begrepet om livslang læring favner læring i alle deler av livet, men blir som 

regel brukt i relasjon til læring i voksen alder (Olsen & Carlsten, 2015a, 9). Det var først på 

1970-tallet at begrepet ble brukt i tilknytning til samfunnsutvikling, og i tilknytning til en 

aldrende befolkning. Begrepet er omdiskutert da det brukes på ulike måter. Livslang læring 

omhandler både den formelle utdannelsen og kompetansen som opparbeides på arbeidsplassen. 

Såldes binder læring medlemmer av en profesjon sammen, samtidig som begrepet også favner 

hvert individs unike erfaring. Muligheten til å utvikle ferdigheter gjennom karrieren er også 

betinget relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt forholdene på arbeidsplassen 

(Carlsten & Olsen, 2019, 3).  

 

Begrepet favner bredt i dag, og omhandler den enkeltes formelle utdanningsløp med 

studiepoeng, akademisk grad eller fagbrev. I tillegg kommer formell videreutdanning, og ikke-
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formell opplæring som kurs og seminar. Det som betegnes «uformell læring» er kunnskapen en 

tilegner utenfor definerte læringssituasjoner. Erfaringsbasert kunnskap, enten som følge av 

uformelle læringssituasjoner eller av lengre tids erfaring med arbeidsoppgavene, kan gi en «taus 

kunnskap» som vanskelig kan beskrives med ord (Olsen & Carlsten, 2015a, 10).  

 

I følge Solem (2007) forstår vi aldring mer positivt enn tidligere, i og med at det å bli eldre 

oftere innebærer en vekst i visdom og kunnskap, fremfor en nedgang i funksjonsevne (Solem, 

2007, 12). Seniorkompetanse er en erfaringsbasert kunnskap som er blitt knyttet til å bedrive 

kvalitetskontroll, samt vurdere sammenhenger utover de umiddelbare arbeidsoppgavene. Lang 

fartstid på samme arbeidsplass gir også en bedriftserfaring om arbeidsrelasjoner og kjennskap 

til arbeidsplassens historie. Videre kan høy alder gi en trygghet i møte med klienter og kolleger 

(Hilsen, 2016, 17-18, 22-24).  

 

4.2 Bibliotekarprofesjonens praksisfellesskap  

Bibliotekarutdannelsen er et felles grunnlag og et strukturerende utgangspunkt for de som 

befinner seg i samme alderskohort, og har samme utdannelse. Dette innebærer at informantene 

utnyttet de samme mulighetene, og tok like mye risiko implisitt i utdanningsløpet (Blossfeld, 

m.fl., 2011, 21). Læring som foregår gjennom karrieren kan betegnes som en sosial praksis, og 

bibliotekarer i fag- og folkebibliotek opparbeider kompetanse i ulike  praksisfellesskap (Moring 

& Hedman, 2006, 104). Informantene har erfart sammenlignbare kompetanseløft i tilknytning 

til teknologidrevne profesjonsendringer. Profesjonens tilknytning til ulike deler av arbeidslivet 

frembringer imidlertid forskjellige erfaringer, og det samme gjelder de juridiske føringene som 

styrer arbeidet i fag- og folkebibliotek. I lys av Abbott (1988, 118) sine teorier vil bibliotekarene 

i fag- og folkebibliotek ha ulike erfaringer av livslang læring som følge av bibliotekenes 

plassering i forhold til akademia.  

 

Moring og Hedman (2006) har i Bibliotekarene – En profession i et felt av viden, 

kommunikation og teknologi skrevet et kapittel om hvordan læring og utvikling av 

profesjonsidentitet både svarer til utdannelse og praksis. En praksisepistemologi er nedfelt i 

handlingen og lar profesjonsutøveren handle raskt i situasjoner, uten at dette hviler på en 

intellektuell behandling av problemet. Samtidig er refleksjon over handlingene grunnlaget for 

at en lærer ferdigheter ved å håndtere arbeidsoppgaver (Moring & Hedman, 2006, 97, 102-
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104).20 Denne innfallsvinkelen anser læring som situert og sosial, til fordel for hovedsakelig 

skolastisk: «Et praksisfellesskap fungerer som et lokalt forhandlet kompetansesystem» (Moring 

& Hedman, 2006, 106; egen oversettelse). I kraft av praksisfellesskapet utvikles det også en 

profesjonsidentitet, og i dette ligger det en reproduksjon av nedarvede tenke- og handlemåter 

(Moring & Hedman, 2006, 107).  

 

4.3 Historicality of individuals 

Abbott (2016) utarbeidet begrepet om «historicality of individuals» i et forsøk på å forbinde 

individ- og strukturplan innen samfunnsanalyse. Utgangspunktet er at fortiden eksisterer som 

en koding av menneskelige erfaringer innen situasjoner og i interaksjon. Virkeligheten er på 

denne måten sosialt konstruert. Institusjoner oppleves stabile ettersom enkeltmennesker har en 

lik erfaring av fortiden, og koder dette inn i samtiden gjennom sine handlinger. «Historicality 

of individuals» skaper kontinuitet på tvers av tid og rom, mens endring er fundamentalt:  

 

«Change is not something that happens occasionally to stable social actors. Change is 

the natural state of social life. Stability is a creation or, more often, a linguistic mirage. 

There are no “social movements.” There is nothing but social movement.» (Abbott, 

2016, 2). 

 

En kan se for seg et bibliotek der alle ansatte går ut døren for aldri å vende tilbake. Når det 

kommer nye bibliotekarer og funksjonærer inn for å overta arbeidsoppgavene vil det opprettes 

bibliotekdrift, uten at dette biblioteket vil tilsvare det samme som en gang var. Hvert individ er 

bærer av erfaringer knyttet til historiske perioder og begivenheter, og således kodes kollektive 

minner stadig inn i nåtiden. I dette ligger det en rekke begrensninger og muligheter for 

relasjoner og interaksjon innen situasjoner på arbeidsplassen. Institusjoner er i dette 

rammeverket sammensatt av minner hos arbeidstakerne og i dokumenter, samt andre kilder som 

definerer institusjonen overfor andre samfunnsaktører (Abbott, 2016, 5, 13). Dette er imidlertid 

en fragmentert erindring sammenlignet med enkeltmenneskets erfaring av egen historie. 

Endringsprosesser erfares ved at individets minner om individuelle og historiske begivenheter 

står som en kontrast til institusjonene som forandres: «It is the historicality of individuals that 

enables us – even forces us – to know social change.» (Abbott, 2016, 5).  

 

 
20 Moring & Hedman (2005) henviser til Schön (2001) Den reflekterte praktiker. Hvordan professionelle tænker 

når de arbeider. 
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Det Abbott (2016) omtaler som substansiell historikalitet kommer til uttrykk når et alderskohort 

av arbeidstakere pensjonerer seg. Dette betyr slutten for en kontinuitet som har virket sammen 

med et arbeidsliv i endring: «That continuity comprises personal memory, common social and 

political experiences and attitudes, common patterns of material resources, and a substantial 

amount of common labor force experience.» (Abbott, 2016, 11). Videre er forståelsen av 

pensjon også ulik innen ulike kohort, slik at hver enkelt gruppes avgang preges av historien de 

bærer. Jevnført Abbott medfører det demografiske skiftet med en eldre befolkning at det 

kollektive minnet blir dypere og mer rikholdig (Abbott, 2016, 10-12).  

 

Abbott (2016) mener analyser av arbeidslivet og avgang til pensjon bør hvile på en forståelse 

av individenes unike erfaring med historien. Virkeligheten utfolder seg i en prosess av 

hendelser, som for hver enkelt definerer situasjoner. Abbott retter kritikk mot analyser som tar 

«Homo Economicus», det rasjonelle individ, som utgangspunkt for analyse (Abbott, 2016, 3-

5). I analysen av pensjoneringstidspunkt har jeg allikevel valgt å anvende begrep fra 

sosialgerontologien og teorien om rasjonelle valg. Dette er ment for enklest mulig å illustrere 

de individuelle forskjellene mellom informantenes resonnement om pensjoneringstidspunkt, 

snarere enn som et teoretisk ståsted opp mot det Abbott representerer i denne oppgaven.  

 

4.4 Pensjoneringstidspunkt 

I takt med en økt forventet levealder har det blitt anslått at utgiftene til pensjonsutbetalinger vil 

øke fra omlag 4,5 til 14,8 prosent av BNP frem mot 2050. Dette er også en følge av store årskull 

etter annen verdenskrig, og det som populært er blitt omtalt som «eldrebølgen». Den 

demografiske overgangen med en eldre arbeidsstyrke fører til økte pensjonsutbetalinger, og 

internasjonalt er det ulike strategier for å imøtekomme dette. Mens land som Finland og 

Danmark har valgt en gradvis økning av pensjonsalderen til henholdsvis 65 og 68 år, har Norge 

og Sverige valgt å levealderjustere nivået på offentlige pensjonsutbetalinger. Valget om å 

utsette pensjonstiden er dermed frivillig fremfor tvungen. Avtalefestet pensjon (AFP) ved 62 

års alder ble tilgjengelig for det organiserte arbeidslivet etter tariffoppgjøret i 1988, og gjennom 

folketrygden i 2011 (Pedersen, 2019, 4-8). 

 

I følge Daatland og Solem (2011) kan ulike årsaker til at den enkelte velger å pensjonere seg 

sent eller tidlig inndeles i fem kategorier. For tidlig yrkesavgang kategoriseres dette som 

«push», pull», og «jump», og for sen avgang «stay» og «stuck»: 
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1. «Push»: Den eldre arbeidstakeren blir dyttet ut av arbeidsplassen av en eller flere 

årsaker. Vedkommende kan være uønsket, ikke lenger mestre oppgavene, ikke bli 

oppfordret til å delta i opplæring, eller erfaring av lavere lønnsøkning enn yngre 

kollegaer.  

2. «Pull»: Pensjonssystemet innebærer insentiver som gjør det mer attraktivt å gå av med 

pensjon enn å fortsette yrkeskarrieren. Hvor lenge det lønner seg å arbeide beror på en 

rekke faktorer, blant annet hvor lenge en kommer til å leve.  

3. «Jump»: Geskjefter utenom lønnsarbeid kan lede den enkelte til å pensjonere seg tidlig. 

Her nevnes blant annet frivillig arbeid, reiser, og flytting til syden.  

4. «Stay»: Dette er positive egenskaper ved jobben som gjør at en ønsker å pensjonere seg 

senere. Slike faktorer er gjerne plassert på en akse mellom høy lønn og interessant og 

givende arbeid.  

5. «Stuck»: Arbeidstakeren er i en økonomisk situasjon som gjør arbeid påkrevd uten at 

dette samsvarer med en indre motivasjon. Dette kan være som følge av samlivsbrudd, 

nyetablering og boliglån, eller høyt forbruk knyttet til familiemedlemmer.  

 

(Daatland & Solem, 2011, 179-180) 

 

Kategoriene er ikke gjensidig utelukkende, og opptrer gjerne i samspill med hverandre (ibid). 

For den enkelte arbeidstaker vil mestring av kompetansekravene i arbeidshverdagen være 

avgjørende for tanker om pensjoneringstidspunkt. Tilrettelagt opplæring i regi av 

arbeidsplassen kan derfor både gjøre arbeidsplassen attraktiv, og forhindre at eldre 

arbeidstakere opplever utstøting eller søker tidligpensjonering:  

 

«En arbeidsplass som bidrar til at arbeidstakerne stadig får utvikle seg kan være 

arbeidstakernes forsikring mot fremtidig utstøtning. I motsatt tilfelle vil manglende 

tilbud om opplæring ses som en form for diskriminering, noe som kan svekke den 

ansattes motivasjon og lojalitet til arbeidsgiveren.» (Olsen & Carlsten, 2015a, 22b).  

 

Aldersdiskriminering forekommer oftest som negativ forskjellsbehandling, og innebærer at 

yngre blir prioritert ved omstillinger og i møte med nye arbeidsoppgaver. Videre kan eldre 

erfare at det er vanskelig å få lønnsøkninger. Aldring utjevner noen av forskjellene dannet av 

kjønn og etnisitet ettersom det er en prosess alle gjennomgår (Solem, 2007, 22-24).  
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5 Metodologiske betraktninger 

 

Studien er utformet som en case-studie, for på best mulig måte skape innblikk i 

profesjonsendring slik denne erfares av bibliotekarer med lang fartstid. I følge Yin (2009) kan 

en gjennom casestudier undersøke sosiale fenomen; “in depth and within its real-life context” 

(Yin, 2009, 13). Casestudier egner seg til å studere virkelige hendelser, situasjoner, og adferd 

innen grupper. Forskningsdesignet tilbyr en mulighet til å gå i dybden på handlinger og 

situasjoner, samt meningen som tilsluttes handlinger av aktører, og deres påfølgende 

konsekvenser (Yin, 2009, 4, 17-18). 

 

Datamaterialet er innhentet gjennom tolv dybdeintervjuer som ble gjennomført i oktober 2019. 

Intervjuene fant sted på informantenes arbeidsplass; i deres kontorer, møtelokaler eller 

kantinefasiliteter. Studien er komparativ og sammenligner to grupper bibliotekarer, for på 

denne måten å fremsette ulike erfaringer fra fag- og folkebibliotek. Det er lagt til grunn et 

analytisk rammeverk med profesjonsteori, seniorforskning og livslang læring. I møtet mellom 

teori og empiri formes det således idealiserte fremstillinger av datamaterialet som er grunnlaget 

for analyse og drøfting (Ragin & Amaroso, 2019, 58, 63).  

 

5.1 Strategisk utvalg og tilgang til feltet 

Tilgang til feltet, forstått som de fag- og folkebibliotek der mine informanter arbeider, ble i 

første omgang opparbeidet gjennom personlige relasjoner. Dette gjaldt i hovedsak de 

innledende intervjuene, mens direkte kontakt med folkebibliotek og institusjoner med 

fagbibliotek ledet til rekrutteringen av de øvrige informantene. Snøballmetoden (Silverman, 

2014, 178), ble benyttet ved to anledninger. Utvalgsstrategien betegnes som strategisk 

(Silverman, 2014, 61), da det ble valgt informanter på bakgrunn av utdannelse, alder og 

karriere. Utvalgskriteriene følger dermed av problemstillingen, og er slik at bibliotekarer fra 

fag- og folkebibliotek utgjør hver sin gruppe. Informantene fra fagbibliotekene arbeider 

hovedsakelig innen utdanningssektoren, men også i andre offentlige og statlige institusjoner. 

Informantene fra folkebiblioteket arbeider både ved Deichmanske folkebibliotek i Oslo, og i 

filialer i tilgrensende kommuner til hovedstaden.  

 

Små utvalg basert på bestemte kriterier er egnet for å gi rikholdig informasjon om bestemte 

sosiale fenomen: «To maximize the utility of information from small samples and single cases. 
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Cases are selected on the basis of expectations about their information content» (Flyvbjerg, 

2004, table A). Et relativt lite utvalg med tolv informanter ble vurdert som positivt også fordi 

dette frigjorde tid til analysearbeidet (Kvale & Brinkmann, 2017, 148). Analysearbeidet tok 

utgangspunkt i at det er to utvalg, med bibliotekarer fra folkebiblioteket i utvalg 1, og 

bibliotekarer fra fagbibliotek i utvalg 2. Samtidig utgjør dette ett utvalg konstruert med 

tilnærmet like kriterier.  

 

Det er et epistemologisk standpunkt at nåtiden eksisterer i en brytning mellom fortid og framtid, 

og at studiet av endringsprosesser er betinget et retrospektivt perspektiv. Informantene har alle 

eierskap til en utvikling som har foregått innen bibliotekvesenet, og de er valgt som tidsvitner 

like mye som de kan gi innsikt i arbeidets betydning etter lang fartstid. Slik Vestheim (1992) 

konstaterte i sin studie av bibliotekarprofesjonen, så vil innsikt i fjern og nær fortid gi et bilde 

av hva som kan inntreffe i framtiden (Vestheim, 1992, 9-10).  

 

5.2 Anonymisering 

Informantene fra folkebibliotekene er kodet 1 til 6. Blant disse er det en «uteligger» i informant 

4, som hadde bakgrunn fra skolebibliotek og begynte som bibliotekar i folkebibliotek midtveis 

i karrieren. Vedkommende utdannet seg til bibliotekar først på 1990-tallet. Informantene fra 

fagbibliotekene er kodet A til F. Her er det en «uteligger» i informant B som arbeidet i et 

ettmannsbibliotek inntil nylig. Utenom informant 4 er bibliotekarene uteksaminert i tidsrommet 

1977 til 1989, på det som først het Statens bibliotekskole, og senere Statens bibliotekhøgskole 

i Oslo. For å unngå gjenkjennelighet er kjønn, alder, samt nøyaktig dato for intervjuene utelatt.  

 

Brorparten av informantene arbeidet i et fag- eller folkebibliotek i Oslo, mens noen er ansatt i 

andre kommuner på Østlandet. For å gi en korrekt fremstilling er det tilleggsinformasjon i 

analysekapittelet. Anonymiseringen og graden av konfidensialitet fordrer at det er utelatt 

henvisninger til konkrete arbeidsrelasjoner, arbeidsstedet og situasjoner som kan identifisere 

den enkelte. En konsekvens av at en bruker snøballmetoden for å få kontakt med informanter 

er at ulike deltakere kjenner til hverandre. Anonymiseringen vil imidlertid gjøre at det er 

vanskelig å avdekke nøyaktig hvem som er hvem.  
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5.3 Intervjumetoden 

Ved prosjektets begynnelse hadde jeg flere samtaler med personlige relasjoner med tilknytning 

til det bibliotekfaglige feltet. Videre ble det utført to pilotintervju. Ettersom det kun ble gjort 

små justeringer i intervjuguiden, og deltakelsen i prosjektet var innforstått da pilotintervjuene 

fant sted, ble disse transkribert og innlemmet som del av datamaterialet. Dette gjelder et intervju 

med en bibliotekar fra folkebiblioteket, og et med en bibliotekar som arbeider i et fagbibliotek.  

 

Intervjuguiden er utformet som et semistrukturert intervju med spørsmål knyttet til prosjektets 

problemstilling.21 Hvert intervju begynte med en introduksjon der det fremgikk at målsettingen 

var en fri og åpen samtale, samt at informanten stod fritt til å fokusere på det de selv mente var 

betydningsfullt. Intervjuguiden gav også rom for følgespørsmål, og inngående spørsmål da 

informanten gav forklaringer som berørte prosjektets fokusområder. Datainnsamlingen er 

inspirert av en fenomenologisk tradisjon med vekt på informantens livsverden og 

meningskonstruksjon (Kvale & Brinkmann, 2017, 46, 168).  

 

Intervjuprosessen kan fokusere på kunnskapsinnhenting eller kunnskapskonstruksjon (Kvale & 

Brinkmann, 2017, 71). Dette kan også beskrives med begrepene om naturalisme og 

konstruktivisme, der den naturalistiske innfallsvinkelen innebærer å innhente informantens 

erfaringer, mens den konstruktivistiske tilnærmingen vurderer kunnskap som del av en sosialt 

konstruert virkelighet (Silverman, 2014, 179, 184). De ulike tilnærmingene regnes som 

idealtyper, og er i dette prosjektet anvendt som redskap i besvarelsen av en sammensatt 

problemstilling. Det er således en pragmatisk epistemologisk innfallsvinkel til intervjustudien, 

med fokus på den håndverksmessige gjennomførelsen av prosjektet (Kvale & Brinkmann, 

2017, 74).22 

 

Intervjusituasjonen er underlagt et konstruktivistisk blikk i den grad informantens subjekt er 

forstått som epistemologisk aktivt fremfor passivt. En meningsfull kunnskapsproduksjon 

oppstår i samspillet mellom intervjuer og informant, der intervjuer tar i bruk språklige ressurser 

som støtter opp om fordelaktige narrative orienteringer (Gubrium & Holstein, 2003, 6, 13). Det 

ble umiddelbart vektlagt et retrospektivt perspektiv på karrieren, noe som formet samtalen fra 

de første spørsmålene omkring informantens formelle utdannelse frem til spørsmålet om 

 
21  Se intervjuguide i vedlegg 1.  
22 Kvale & Brinkmann (2017) viser med dette til den amerikanske pragmatismen (s. 74), en tradisjon som Abbott 

betegner seg som etterfølger av (Abbott, 2016, x).  
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avgang til pensjon. Intervjuerens evne til å styre samtalen synliggjør hvordan enhver 

intervjusituasjon innebærer et asymmetrisk maktforhold (Kvale & Brinkmann, 2017, 37).  

 

Intervjuene ble transkribert med vekt på en genuin og fullverdig gjengivelse av samtalens 

meningsinnhold. De er gjengitt ordrett og i sin helhet, uten pauser og vokaliseringer. 

Transkripsjonsprosedyren følger således prosjektets øvrige pragmatiske innretning, og i den 

grad en likefrem transkripsjon gav noe variasjon i detaljrikdom utgjør ikke dette nevneverdig 

utslag for datamaterialets tolkningsalternativer (Kvale & Brinkmann, 2017, 209-210).  

 

5.4 Forskningens kvalitet 

I forsett om å styrke oppgavens reliabilitet og validitet er det størst mulig åpenhet om metoder 

og teoretiske perspektiver. Videre redegjøres det for pragmatiske betraktninger som er tatt 

underveis (Tjora, 2012, 207). I et case-studie bidrar dette til å underbygge 

forskningsresultatenes troverdighet (Yin, 2009, 45). Samtidig fremtrer kredibiliteten i kvalitativ 

forskning også som resultat av håndverket som er nedlagt i arbeidet (Silverman, 2014, 106).  

 

Reliabilitet underbygges ved refleksjon omkring forskerens rolle i kunnskapsproduksjonen 

(Tjora, 2012, 203). Videre er åpenheten om de konkrete prosedyrer under intervjusituasjonen 

et tiltak for reliabel forskning (Silverman, 2014, 85-87). Intervjuguiden er fremlagt i vedlegg 

2, og tidligere studier er en eksplisitt ressurs i forskningen. I kraft av de profesjonsteoretiske og 

sosiologiske teorier som er gjennomgått, leder dette til en analyse som svarer til 

problemstillingen, samtidig som det er logisk integritet gjennom forskningsprosjektet (Tjora, 

2012, 202). 

 

Validiteten i oppgaven underbygges ved å stå i dialog med tidligere forskning om 

bibliotekarprofesjonen og bibliotekarprofesjonens endring, samt livslang læring og 

kompetanseutvikling hos eldre arbeidstakere. Samtidig bidrar det analytiske rammeverket fra 

profesjonsteori til å utvikle tekstens relasjon til andre forskere som et valideringsfellesskap. I 

tråd med prosjektets øvrige innretning tiltenkes det en pragmatisk validitet for de funn som blir 

presentert. Forskningen søker å skape klarhet, og gir et forenklet bilde av en kompleks sosial 

virkelighet. Dette er et praktisk, like mye som et epistemologisk standpunkt for 

samfunnsvitenskapen, der forskningen tiltenkes et formål utover den teoretiske behandlingen 
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av datamateriale (Kvale & Brinkmann, 2017, 283-286). Samtidig tas det høyde for at 

kunnskapsproduksjonen er situert i kontekst (Silverman, 2014, 82). 

 

5.5 Mulighetene for generalisering  

Samfunnsforskningens relevans ligger i muligheten for generalisering (Kvale & Brinkmann, 

2017, 289). Kvalitative studier med små utvalg er ikke representative overfor en populasjon, 

men kan allikevel skape innsikt i sosiale fenomen, og dermed er utvalget strategisk utformet 

(Silverman, 2014, 61). Moderate generaliseringer kan gjøres på grunnlag av enkelte aspekter 

ved det studerte fenomen og lignende tilfeller på tvers av romlig og temporal kontekst. 

Rekkevidden av slike generaliseringer er betinget forskningens kvalitet, åpenhet om 

fremgangsmåter og argumentasjonens gyldighet (Payne & Williams, 2005, 298).  

 

Det generaliseres ut i fra et konsept om overførbarhet tilknyttet enkelte gjentagende 

observasjoner i datamaterialet, men ikke om samtlige funn da det alltid vil fremtre variasjoner 

(Gobo, 2008, 15). Eksempelvis vil en heller gjøre moderate generaliseringer om fysiske 

objekters sosiale betydning, enn om grupperelasjoner og psykologiske disposisjoner (Payne & 

Williams, 2005, 307). I denne studien gjelder dette blant annet den sosiale betydningen av 

teknologiendringer, samt lovendringer som frembringer erfaringer av profesjonsendring på 

tvers av kontekst.  

 

Kvalitative forskningsprosjekt finner sin relevans i den kollektive kunnskapsproduksjonen 

innen akademia, samt i evnen til å bekrefte eller falsifisere påstander fra tidligere forskning 

(Flyvbjerg, 2004, 125-126). I dette tilfellet er det særlig interessant hvordan flere av Abbotts 

(1988, 1998) antagelser om bibliotekarprofesjonen stemmer i dag. Samtidig vil dette nyanseres  

i analysekapittelet og i oppgavens drøfting. Analytisk generalisering innebærer på sin side at 

empiriske funn sammenlignes med eksisterende teori, og at teoriens forklaringskraft overfor 

lignende tilfeller vurderes (Yin, 2009, 15). Teoriens forklaringskraft overfor datamaterialet 

utgjør hovedvekten av argumentasjonen i denne masteroppgaven. Det drøftes analytiske 

generaliseringer i det nest siste kapittelet.   
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5.6 Etiske refleksjoner 

Denne studien retter seg etter de forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap slik 

disse er gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité (Devold, 2014). Dette medfører først og 

fremst at det tas hensyn til enkeltmenneskets integritet og personvern. Det er gitt fullverdig 

informasjon om prosjektets målsettinger, intensjon og innfallsvinkel. Informert samtykke ble 

innhentet fra alle deltakerne i form av et informasjonsskriv med samtykkeskjema.23 

Forskningsprosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD),24 og personvernet 

er overholdt gjennom anonymisering. I tråd med retningslinjer fra NSD vil alt datamaterialet, 

utenom det som inngår i oppgaven, slettes etter prosjektslutt.  

 

Anonymitet var et premiss for deltakelse, og dette gjorde det også mindre komplisert å finne 

informanter. Deltakelsen var frivillig, og som et forskningsetisk prinsipp ble informantene gjort 

oppmerksom på muligheten til å trekke seg underveis (Silverman, 2014, 147). Ved en anledning 

opplevde jeg at en bibliotekar trakk seg i det opptakeren ble lagt på bordet. Det hadde vært et 

hyggelig møte så langt, men det kom overraskende på vedkommende at samtalen skulle tas opp 

for videre transkribering. Dette viser hvordan en slik gjenstand fungerer som kontekstmarkør 

(Kvale & Brinkmann, 2017, 117). Samtidig viser det hvordan forhold intervjueren tar for gitt 

kan virke nytt og fremmed for en informant. De øvrige deltakere var imidlertid forberedt på 

opptakeren som en naturlig del av intervjusituasjonen. Dermed var antageligvis personlige 

disposisjoner årsaken til at vedkommende trakk seg. 

 

Sosiologien er en kritisk disiplin, og det er usikkert om informantene forstår implikasjonene av 

deltakelse, selv om de er underrettet forskningens innfallsvinkel. I tillegg vil arbeidet i feltet og 

det innsamlede datamaterialet kunne endre forskningens fokus (Silverman, 2014, 155-156). 

Dette synligjør begrensningene informert samtykke har i kvalitative studier. Det er også et 

forskningsetisk spørsmål hvorvidt informasjon som fremkommer før og etter selve intervjuet 

skal innlemmes som del av datamaterialet (Kvale & Brinkmann, 2017, 105, 161). I dette tilfellet 

var samtalene som fant sted i forkant av intervjuene gjerne forbundet med de enkelte 

institusjoners egenart, og som et ledd i  anonymiseringen er dette utelatt. Videre var det 

påfallende at informantene fra fagbibliotek ofte disponerte egne kontorer, mens intervjuene i 

folkebibliotekene som regel fant sted i møteværelser eller delt kontorplass med større frekvens 

 
23 Se samtykkeskjema i vedlegg 2. 
24 Se vedlegg 3 for NSD sin vurdering og godkjenning av prosjektet.  
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av forstyrrelser. Slike observasjoner står imidlertid i fare for å være anekdotiske, og ved å 

vektlegge dem ville en undergrave studiens kredibilitet.  

 

5.7 Metodologiske refleksjoner 

Det er sammenstillingen av bibliotekarers minner og erfaringer fra karrieren som utgjøre denne 

studiens analysegrunnlag. Videre bygger casestudien et eget sosiologisk narrativ med hensyn 

til de deler av datamaterialet som er betydningsfullt for å besvare forskningsspørsmålene. Dette 

innebærer at det fremkommer nyanser der mindre hendelser får betydning uten at de må svare 

til veldefinerte variabler slik som i kvantitative forskningsopplegg (Abbott, 1992, 68).  

 

Det foreligger en inversjon av virkeligheten, der informantene gir intervjueren et narrativ som 

deretter blir oppdelt i biter – kodet, for så å bli satt sammen på nytt. Overgangen fra narrativ til 

analyse skal aktualisere samfunnsteorien, og videre frembringe et meningshold med nytteverdi 

utover den enkeltstående beretning. I Methods for Discovery beskriver Abbott (2004) hvordan 

narrativ og analyse eksisterer som forskningsheuristiske redskap. De representerer ytterpunkter 

i måten tid behandles, men kan samtidig anvendes komplementert for å gi en dypere forståelse 

av de sosiale fenomen en studerer (Abbott, 2004, 147). I denne studien er det vektlagt et 

retrospektivt perspektiv, samtidig følger ikke analysen et konkret hendelsesforløp, men snarere 

en tematisk og begrepsmessig inndeling. Casestudier er således egnet til å skape mening ut av 

flertydige fortellinger, samtidig som tolkningsgrunnlaget bevares (Flyvbjerg, 2004, 135).  

 

I tråd med Abbotts (2016) prosessuelle rammeverk er historien og den kvalitative kontingens 

betydningsfull for hvordan problemstillingen besvares. Hva innebærer det å ha lang fartstid? I 

denne sammenheng er det forstått som enkeltmenneskets erfaring av egen og kollektiv historie. 

Analysen er således ikke et rom utenfor tiden, men et tidsforløp idealisert i analytisk form. En 

kunne antatt informantene som talerør for institusjonene der de er ansatt, men i dette tilfellet er 

det vektlagt hvordan de befinner seg i ulike områder av et profesjonsfelt. Noen kommer mer til 

ordet enn andre, og det er et ledd i forskningens integritet at dette svarer til kodingen av 

datamaterialet slik at ikke forskningsrapporten portretterer enkelte informanters holdninger. 

Prosaisk kan en si at intervjuundersøkelser slik som denne skal produsere sitater for 

analysekapittelet. Det er viktig å gi informantene rom til å utbrodere sine meninger og 

perspektiver. Allikevel ordlegger ikke alle sine tanker med lange resonnement, og kortfattede 

betraktninger kan være vanskelig å innlemme i en akademisk tekst. Bidraget er allikevel viktig. 
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5.8 Analysemetode 

Studien er utformet med utgangspunkt i profesjonsteoretiske perspektiver innen norsk og 

nordisk forskning om bibliotekarprofesjonen. Deretter var det en teoriåpenhet i prosjektet, slik 

at anvendelsen av begreper om livslang læring, kompetanseløft og pensjoneringstidspunkt 

manifesterte seg som en korrekt fremgangsmåte underveis. Da jeg ville studere 

endringsprosesser i et profesjonsfelt, og hvordan disse erfares av profesjonutøvere med lang 

fartstid, svarer dette til avgrensningen av utvalgskriteriene og studiens videre fokus. 

Analysemetoden beskrives som hypotetisk deduktiv ettersom teoretiske begrep dannet 

grunnlaget for bearbeidelsen av datamaterialet (Føllesdal og Walløe, 2000, 77-79). Avveininger 

som er gjort underveis, med blant annet tilpasninger av forskningsdesignet og intervjueguiden 

som følge av pilotintervju, regnes også som analytiske betraktninger med utfall for studiens 

slutningsgrunnlag (Rose, 1982, 125).  

 

Teori utarbeides ved å teste hypoteser mot empirien. Jeg tok i bruk forskjellige arbeidshypoteser 

underveis i bearbeidelsen av datamaterialet, og på denne måten prøvet jeg et tilfelle mot det 

neste, frem til jeg fant en forklaring som passet for datamaterialet i sin helhet (Føllesdal og 

Walløe, 2000, 79). I analysen brukte jeg koder basert på profesjonsteori, samt koder som var 

induktivt utledet fra datamaterialet.25 Disse var deskriptive, og hovedsakelig fortettet 

meningsinnhold fra intervjuene. De kan også være tekstutdrag (Grønmo, 2004, 247). Den 

deduktive forskningsmetoden kan eksemplifiseres ved at det ble benyttet et begrep om 

bibliotekarprofesjonens samfunnsoppdrag allerede under intervjuene.26 Hva betydningen av 

samfunnsoppdrag var i hvert av utvalgene ble imidlertid klart etter sammenstillingen av 

datamaterialet, og gjennom kodingen. En kan også beskrive konseptet som sensitiverende 

(Blumer, 1998, 148), samtidig svarer det til profesjonsteoretiske grunntanker om at 

kjernekompetanse, verdigrunnlag og samfunnsoppdrag bidrar til å skille profesjoner fra andre 

yrkesgrupper. I følge Silverman (2014) er teoretisk forankrede konsepter nødvendig i enhver 

sosiologisk analyse (Silverman, 2014, 112). 

 

 
25 Kvalitativt analysearbeid beskrives ofte med begrepet om analytisk induksjon slik dette er forbundet med 

Glaser og Strauss (1999). Dette ville ikke tilstrekkelig svart til fremgangsmåten i dette prosjektet som har vært 

styrt av forskningsspørsmål og antagelser om det empiriske feltet, samt teoretiske begrep i analysen. Jevnført 

induksjonsproblemet, der 100 like tilfeller er forventet å kunne forutse det 101. tilfellet, begrunnes gjerne 

induksjon ved at induksjon er benyttet, fremfor at den logiske slutningen er korrekt (Føllesdal & Walløe, 2000, 

67).  
26 Se intervjuguide i vedlegg 1.  
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Ved å sammenstille emblematiske tekstutdrag kan det fremmes teoretiske antagelser som 

berører forskningens fokusområder. Sitater representerer således datamaterialet som empiriske 

indikatorer på forskjellige konsept, mens teksten forankrer konseptene og forklarer om de er 

utledet fra datamaterialet, eller teoretiske (Rose, 1982, 36, 119). Dette frembringer en 

substansiell kunnskap om det empiriske feltet, mens dette relateres til et høyere nivå av 

abstraksjon innen teorier med overførbarhet i samfunnsvitenskapen.  
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6 Profesjonsendring og jurisdiksjoner i fag- og folkebibliotek 

 

I dette kapittelet fremsettes analysen av arbeidsoppgaver i fag- og folkebibliotek med begrepet 

om jurisdiksjon. Det følger et delkapittel om jurisdiksjoner i folkebibliotek, og et om 

jurisdiksjoner i fagbibliotek, mens hver av disse delkapitlene har fire underkapitler som følger 

analysens kategorier og funn. Her fremsettes også analysen av teknologidrevet 

profesjonsendring.  

 

Informantenes karrierer og det retrospektive intervjuet, favner et såpass stort tidsrom at det ikke 

nytter å redegjøre for alle enkelthendelser med betydning for profesjonsendringen. Det følger 

derav en begrepsmessige inndelingen i kraft av analysemetoden når det første 

forskningsspørsmålet besvares: 

 

- Hvordan erfares profesjonsendringer i fag- og folkebibliotek med teknologiutvikling, 

endrede arbeidsoppgaver, og endret arbeidshverdag?  

 

I sammenligningen av jurisdiksjoner i fag- og folkebibliotek tar kapittelet for seg profesjonens 

forhold til brukerne. Videre kan formidlingsoppgaver i folkebibliotek ses i lys av 

arbeidsoppgaver med undervisning i fagbibliotek. Folkebiblioteket plasseres innen en 

institusjonell kontekst, mens fagbibliotekene plasseres i kontekst av et bredere bibliotekvesen. 

Informantene brukte gjerne begreper om «revolusjon» og «informasjonsbølge» for å beskrive 

utviklingen som fulgte med internett. Arbeidsoppgaver knyttet til katalogisering, klassifikasjon 

og gjenfinning har stadig blitt eksternalisert innen datasystem, samtidig som 

teknologiutviklingen har ledet bibliotekarprofesjonen til å hevde jurisdiksjonell kontroll over 

nye arbeidsoppgaver. 

 

6.1 Jurisdiksjoner i folkebiblioteket 

Flere forskjellige utviklingstrekk har ledet til profesjonsendringer i folkebiblioteket. Blant dem 

er teknologiendringer, endringer i folkebibliotekloven, og det er også endrede kulturelle 

oppfatninger av biblioteket med nye relasjoner til brukerne. I tillegg kommer organisatoriske 

endringer, og en ubeskyttet bibliotekartittel som leder til at ansatte bibliotekarer ikke 

nødvendigvis har utdannelse i bibliotek- og informasjonsvitenskap. 

 



 52 

Analysen av jurisdiksjoner i folkebiblioteket fremsettes med tre hovedtema. Det første gjelder 

veiledning, og kan med Abbotts (1988) begrepsapparat omtales som møtet mellom profesjon 

og klientell. Endringene representerer et brudd med en faglig norm om sterke skiller mellom 

bibliotekaren og folkebibliotekets øvrige ansatte. Videre er det identifisert et spenningsforhold 

mellom «den gamle opplysningstanken» og bibliotekets innretning med arrangementer, og som 

møteplass. Arrangementene medfører nye arbeidsoppgaver, og dermed også nye områder for 

jurisdiksjon. Dette dreier seg samtidig om folkebibliotekets videre utvikling, og påvirker også 

bibliotekarprofesjonens konstitusjon.  

 

6.1.1 Veiledning og møtet med profesjonens klientell – «vanntette skott»  

Informantene i studien har siden 1980-tallet opplevd en overgang fra å være overordnede eller 

prioriterte arbeidstakere, til å være likestilt øvrige ansatte. Det som var skillelinjen, selve 

utdannelsen, representerer ikke lenger den avgjørende lisens for å kunne tiltre som bibliotekar. 

Bibliotekarer med lang fartstid har videre mistet kontrollen over en vesentlig jurisdiksjon: møtet 

med brukerne. Tidligere kunne bibliotekaren i folkebiblioteket være plassert bak en skranke, 

og hovedsakelig forholde seg til henvendelser som vedrørte referansespørsmål og gjenfinning. 

De betjente brukerens forespørsel og fant frem i katalogen, mens andre medarbeidere tok hånd 

om praktiske gjøremål:   

 

«Det var veldig oppdelt i hvem som kunne møte lånerne. Var det en som ikke var 

bibliotekar, på den tiden fikk ikke vedkommende lov til å svare på spørsmålene en gang. 

Så det var veldig vanntette skott mellom de som jobba i bibliotekene da. De kaltes for 

merkantile. De stod og tok i mot bøker, stemplet bøkene, lånte de ut, tok de inn. Alt var 

så mye mer manuelt. Det var jo ikke noen automater. Så de stod i skranken og tok i mot 

bøkene, ryddet på plass bøker. Mens bibliotekarene satt i en skranke og svarte på 

spørsmål.»  

 

Informant 1 

 

På denne måten hadde bibliotekaren høyere status i forhold til de «merkantile», som kun 

betjente praktiske gjøremål. Et informantbegrep som ofte ble brukt i denne sammenhengen var 

«vanntette skott» mellom bibliotekaren og de øvrige ansatte. I dag bygges skranken ned i de 

fleste folkebibliotek, og med mindre «skrankearbeid» blir også skillelinjene mellom de ulike 

ansatte utydelig for brukeren. Dette representerer et historisk skifte i bibliotekarprofesjonens 

relasjon til folkebibliotekets brukere, og er også en profesjonsendring med utslag i endrede 

arbeidsoppgaver.  
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Informant 2 begynte som medarbeider før vedkommende gjennomførte bibliotekarutdannelsen, 

kunne beskrive det som «beklemmende» å skulle tiltre som fullverdig bibliotekar ettersom det 

resulterte i endrede arbeidsrelasjoner:  

 

«Jeg syntes egentlig det var litt beklemmende, til å begynne med. Fordi jeg kjente så 

godt de andre som var fullmektiger, ikke sant. Men sakte men sikkert fra den tida fra 

tidlig 90-tallet så begynte det å endre seg. Så man begynte å ha mer med hverandre å 

gjøre. Til å begynne med så var det sånn at det var bare noen få møter i året hvor det var 

hele avdelingen, ellers så hadde man bibliotekarmøter og fullmektigsektormøter. Og 

bibliotekarene hadde all veiledningen, og fullmektigen hadde alt som gikk på utlån og 

innlevering, og det med å drive med purringer for å få materiale inn og, istandgjøring 

av materiale og sånn. Så veldig stort skille da.» 

 

Informant 2 

 

Skillelinjene som beskrives av informant 1 og 2 eksisterer ikke i dag. Dersom 

bibliotekarprofesjonen ikke lenger hviler på felles utdannelse forsvinner grunnlaget for en 

enhetlig profesjon. Med Abbotts (1988) begrepsapparat betyr dette at ansamlingen av 

informasjon og klassifikasjonen av et problem ikke tilsvarer det samme i ulike bibliotek, og 

tjenestene brukerne mottar blir også ulike.  

 

For noen av mine informanter fremstår utviklingen som en utvanning av kompetansen, og det 

er tydelig at dette knytter seg direkte til de arbeidsoppgavene som profesjonen bestandig har 

hevdet jurisdiksjon over. Informant 2 kunne utdype dette ved et følgespørsmål. Vedkommende 

ytret bekymring for manglende bokkunnskap hos ansatte uten lengre bibliotekfaglig utdanning, 

noe som ble erfart som særlig problematisk vedrørende veiledningen av brukerne:  

 

«Samtidig så er det jo en pussig utvikling. (...). Men det gjelder kanskje de store 

bybibliotekene. De har jo begynt å ansette en masse mennesker siden ikke bibliotekar 

er en beskytta tittel. Så vi har på en måte masse folk som jobber i veiledning som er 

litteraturvitere, og det er jo noe jeg føler kanskje er nærmest liksom. Så det synes jeg 

liksom ikke er så rart. Men så har vi på en måte masse sånn som har bakgrunn innenfor 

media, og der finnes det jo masse forskjellige varianter av hva folk har av bakgrunn. Så 

nå er det jo blitt sånn at det er jo kryss i taket hvis de ansetter en tradisjonell bibliotekar. 

Så det er blitt mangelvare, egentlig, og det er nok en del murring, etter hvert.» 

 

Informant 2 
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Det virker som situasjonen på informantens arbeidsplass innebærer et større tilfang av ansatte 

med ulik mediefaglig bakgrunn. Dette er antagelig ikke tilfellet innen alle folkebibliotekets 

filialer, men allikevel et resultat av at bibliotekartittelen ikke er beskyttet. Arbeidet med 

referansespørsmål og veiledning var tidligere forbeholdt de med en fullverdig bibliotekfaglig 

utdanning, og når arbeidstakere med kompetanse fra ulike fagfelt får betjene slike oppgaver er 

jurisdiksjonen underlagt konkurranse. Når begge gruppene har tittel som bibliotekar blir dette 

mindre synlig for brukeren.  

 

6.1.2 Arrangementer og opplysningstanken 

Målsettingen om at folkebibliotekene skal være en debattarena og møteplass med flere 

arrangementer, anses som årsaken til ansettelsen av arbeidstakere med annen kompetanse enn 

den bibliotekfaglige. Dette dreier seg om et lovhjemlet samfunnsoppdrag, og samtidig en 

videreutviklingen av folkebiblioteket. Tilfanget av kompetanser er en måte institusjonen kan 

hevde jurisdiksjoner om formidling blant andre kulturinstitusjoner.  

 

Kjernekompetansen om litteraturformidling aktualiseres, men samtidig dreier arrangementer 

seg også om andre tema enn litteratur, slik at jurisdiksjonen åpnes for konkurranse. Det er 

således en definisjonsmessig kamp om arrangementenes innhold, og samtidig svarer denne 

kampen til hva et folkebibliotek skal, og bør være:  

 

«Altså det er ikke noe gærent i at det kommer folk med mye kompetanse. Det som jeg 

er redd for er at det kommer for få med fokus på litteraturformidling. Så hvis det 

plutselig ikke er noen som kan noe om noen bøker som skal formidles, da er det jo litt 

sørgelig. All ny kunnskap er bra å få inn, bare en ikke kaster ut barnet med badevannet. 

(...). Det skjer jo veldig mye endringer nå, og jeg føler vel av og til at biblioteket ikke 

er sånn som jeg tenker at et bibliotek skal være. Det er så mye fokus på så veldig mye 

annet enn bøker. (...). Stæsj, altså lærings- og verkstedsaktiviteter. Fornybargreier, 

redesign, altså listen er uendelig lang på ting man driver med. Det er ikke noe gærent 

med det, men det er ikke det jeg er vant med at man skal gjøre i et bibliotek. Av og til 

er jeg litt redd for at bøkene drukner i alle de andre tingene.» 

 

Informant 5 

 

Informantens uttrykk om «å ikke kaste ut barnet med badevannet» knyttes direkte til ansettelsen 

av arbeidstakere uten bibliotekfaglig utdanning. Arrangementer i folkebiblioteket er i seg selv 

en kamp om å beholde brukergrupper i en tid der litteratur konkurrerer med nye medier. Innen 

folkebiblioteket er det nye kategorier for å klassifisere brukergruppenes behov, og disse er ikke 
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nødvendigvis forankret i det tradisjonelle kunnskapsgrunnlaget. Organisasjonens strategi 

frembringer således ulike interessegrupper innad i biblioteket, og disse konkurrerer om 

definisjonsmakt i folkebibliotekets videre arbeid. Samtidig er dette generelle utviklingstrekk 

forankret i juridiske og politiske system, som legger føringene for arbeidsoppgavene.  

 

Bibliotekarprofesjonen har hatt bøkene som objekt, og det er i relasjonen mellom dette objektet 

og klientene at jurisdiksjonen har fremkommet. Arbeidsoppgaver tilknyttet andre objekt kan 

frembringe områder for jurisdiksjon som bibliotekarprofesjonen i utgangspunktet ikke 

kontrollerer. Det er ikke etablerte klassifikasjoner og kategorier innen bibliotekarprofesjonens 

kunnskapsgrunnlag, og i det bibliotekets lokaler fylles med nytt innhold vil de også måtte 

tilegne seg nye ferdigheter. Samtidig er det, slik Ringdal (1985) har beskrevet, lange tradisjoner 

for utlån av annet materiell enn bøker i folkebibliotekene.  

 

Informant 6 arbeidet i et folkebibliotek som ennå ikke har begynt å ansette bibliotekarer med 

en annen utdannelse enn den bibliotekfaglige. De daglige gjøremål var de samme, men 

utvekslingen av arbeidsoppgaver ble sjeldent erfart som problematisk:  

 

«Vi har veldig lav terskel for å bytte oppgaver med hverandre (...). Er det en som 

kommer og skal ha den nyeste barnelitteraturen så lar vi den ene svare på det og den 

andre hjelper med tekniske greier.»  

 

Informant 6 

 

Sammenlignet med de øvrige informantene i utvalget fortonte dette seg som et interessant 

poeng. Det er ikke arbeidsoppgavenes egenart som gjør utvekslingen av dem problematiske, 

men snarere at det er ulike grupper arbeidstakere som konkurrerer om jurisdiksjonen. At 

informant 6 fremstilte arbeidsrelasjonene i et godt lys kan på den annen side skyldes en 

forskereffekt da vedkommende er ansatt i en lederstilling. Utviklingen mot en arbeidshverdag 

med større fokus på arrangementer trenger ikke oppleves problematisk, men den kommer gjerne 

med et snev av ettertanke. Informantene stiller seg gjerne spørsmålet om folkebibliotekets 

betydning og samfunnsmessige posisjon i framtiden, og dette ble ofte tema under intervjuene.  

 

Biblioteket konseptualiseres av flere som en slags samfunnets hukommelse, et reservoar av 

historie og kulturminner som er bundet opp i bøkene og litteraturen. Bibliotekarprofesjonen 

forvalter dette, og har hatt som oppgave å formidle bibliotekets brukere et visst innhold. 
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Arrangementene representerer en arena velegnet for dette formålet, men samtidig vil 

arbeidstakere med en annen kompetanse kunne utfordre bibliotekarprofesjonens jurisdiksjon 

om litteraturformidling:  

 

«Jeg tenker at biblioteket er hukommelsen. At det er samfunnets hukommelse. Som vi 

da, med flinke folk, kan formidle. Så det er veldig synd hvis det blir helt borte. Og hvis 

det skulle overtas av helt andre profesjoner som kanskje ikke i og for seg er noe 

dårligere, men som på en måte ikke er gode på akkurat det da. At det liksom bør være 

plass til flere typer bibliotekarer, skuespillere og mediefolk på sine ting. Men ikke hvis 

de helt overtar. Tar den profesjonen, for da ville du ikke få med deg alt som nå i dag 

ligger i det, og som gjør at man kan formidle. Det er liksom en grunn til at det finnes 

bibliotekarer, og at det ikke er det samme som en medieviter da, eller en litteraturviter.» 

 

Informant 2 

 

Når informanten sier at andre typer bibliotekarer «overtar» eller «tar den profesjonen» viser 

dette hvordan et tilfang av kompetanse også endrer bibliotekarprofesjonens konstitusjon. 

Erfaringen av at biblioteket er samfunnets hukommelse, og at bibliotekarprofesjonen skal 

formidle dette, svarer til samfunnsoppdraget slik informanten oppfatter dette. Selv om både 

bibliotekloven og Nasjonal bibliotekstrategi understreker en videreføring av folkebibliotekets 

tradisjonelle arbeid, viser informantens bekymring hvordan dette forhandles mot nye 

målsettinger.  

 

Utviklingen i folkebiblioteket representerer en omorganisering av kjernekompetansen og av 

dette følger at bibliotekarens tjenester er i endring. Det er konsensus om at biblioteket må være 

mer enn bare bøker. Allikevel ønsket informant 5 å fremheve at bøker ikke er «bare»: 

 

«Ja, men det har vært lenge, mantra at biblioteket er mere enn bare bøker. Og det er for 

så vidt greit nok det, men bøker er ikke bare. Jeg synes ikke at man skal tenke at bøker 

er bare, (...). Bøker er bra i seg selv, det er på en måte det jeg føler forsvinner litt. Man 

skal kanskje ikke være så redd for å tiltro boka en stor og viktig rolle. Jeg mener ikke at 

man ikke skal drive med andre ting heller, men av og til er jeg litt redd for at det går på 

bekostning av boka, og innholdsfokuset. Vi har ikke bokmøter så mye, og det er ikke så 

mye fokus på det å bli kjent med boka. Og da er det veldig lett for at alle kan bestselgerne 

og sånt noe, men den gode boka, hvem kan den? Den som ikke så mange har hørt om, 

den som ikke får noe omtale. Hvem vet noe om den boka? Så jo akkurat en liste over de 

mest utlånte bøkene på Deichman. Av barnebøker var det nesten bare sånne lettvektere.»  

 

Informant 5 
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Folkebiblioteket har bestandig blitt forbundet med en idé om folkeopplysning og 

demokratisering av kulturelle goder. I dette tilfellet knyttes denne forestillingen til 

informantbegrepet om et «innholdsfokus». Som bibliotekarprofesjonens objekt står «boka» for 

noe mer enn bare litteratur. Den er oppdraget, og bærer av ideen om folkeopplysning. 

Bokmøtene var da et faglig og profesjonelt fellesskap, og kan dermed beskrives som et 

forsvarsverk for opprettholdelsen av bibliotekarprofesjonens jurisdiksjoner. Når dette er borte 

skyldes det en sentralisering av katalogiseringsoppgaver med digitaliserte metadata, og det kan 

knyttes til administrative vedtak.  

 

Informant 2 henviste til begrepet om «opplysningstanken» som umoderne, og fremsatte således 

en dissonans mellom egen forståelse av folkebibliotekets rolle i samfunnet og de pågående 

endringene. Informanten mente at folkebibliotekets brukere ikke ville finne tilfredsstillende 

løsninger uten bibliotekarens kjernekompetanse om kunnskapsorganisering. Dette gjelder 

særlig i en virkelighet preget av en overveldende informasjonsmengde:  

 

«Ja, møteplass er liksom blitt et sånt honnørord da. Så det er jo fint det altså, det er jo 

bra. Men jeg tenker jo at man ikke må glemme den opplysningstanken, for å bringe det 

umoderne ordet tilbake. At vi fortsatt har en jobb å gjøre fordi... Folk som sier at «nei 

du kan bare finne det på nettet», så er det mot bedre vitende for meg da. (...).. Altså man 

har ikke noe begrep om kildekritikk, man har ikke noe begrep om hva det er lurt å søke 

på for å få spissa et søk for eksempel. Så det er flere fallgruver liksom, på nettet. (...). 

Gud så frustrerende hvis du skal lete etter et eller annet du lurer på, og så finner du fire 

linjer her og fire linjer der. Og hvis du ikke skjønner det så kommer du kanskje inn på 

en blogg, og hvor representativt er det, liksom?»  

 

Informant 2 

 

Det å betegne «møteplass» som et «honnørord», og deretter stille dette opp mot tankegodset 

som pleide å være sentralt i folkebiblioteket, svarer til den formen for paradigmatiske 

grensedragninger som beskrives innen konfliktteorien til Murphey (1988): To ulike 

verdensbilder konkurrerer om hvilken posisjon folkebiblioteket skal ha innen en bredere 

samfunnskontekst. Samtidig svarer utviklingen til at det tradisjonelle verdigrunnlaget om 

folkeopplysning og dannelse utfordres. Av informanten knyttes bibliotekarprofesjonens 

kompetanse til et begrep om kildekritikk. Problemer klassifiseres likt på bakgrunn av et felles 

kunnskapsgrunnlag. Informanten mener at profesjonens avveininger og skjønnsmessige 

betraktninger ikke kan ivaretas av arbeidstakere med annen utdanning. Dersom dette resulterer 

i dårligere tjenester vil det kunne svekke bibliotekarprofesjonens legitimitet.  
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Den intellektuelle teknikk benyttet overfor samfunnsmessige problemer er profesjonsteoriens 

aller mest grunnleggende begrep. I Abbotts (1988) rammeverk vil mangelen av et delt 

kunnskapsgrunnlag kunne føre til mindre tilfredsstillende handlingsformer, indre oppdeling av 

profesjonen, og fall i kulturell legitimitet blant brukerne og i offentligheten.  

 

6.1.3 Institusjonell kontekst og kopibyrå 

Folkebiblioteket er et gratistilbud, og plasseres dermed i en institusjonell kontekst med 

organisasjoner som ivaretar vanskeligstilte grupper. Brukerne består blant annet av mennesker 

som ikke får tilstrekkelig oppfølging av andre offentlige instanser, og forespørsler kan dreie seg 

om kontrakter eller skjema, og internettpassord til tjenester hos NAV eller politiet. 

Bibliotekaren vil gjerne hjelpe, men skal helst ikke håndtere personvernopplysninger eller 

sensitiv informasjon:  

 

«Ja det er jo et gratis sted hvor du kan komme og være hele dagen, og det er klart vi har 

en del som er litt paranoide kanskje, og nå er det jo et sånt system at du må logge deg 

på med bruker, altså lånekortnummer og pinkode for å bruke publikums-pc-ene våre. 

Og så er det noen som ikke vil oppgi det, og så blir de sinte fordi de ikke får brukt dataen 

for eksempel. Og vi har jo.. Nei, vi har jo noen som roper og skriker og er litt ustabile, 

men vi har en sånn der securitasknapp som vi kan trykke på og så kommer det noen som 

prøver å overtale hvis vi synes det blir veldig utagerende.»  

 

Informant 6 

 

Dette illustrerer et problem som på en helt spesiell måte skiller arbeidshverdagen til 

bibliotekaren i et folkebiblioteket fra de ansatte i et fagbibliotek. Følelser av maktesløshet og 

rollekonflikt oppstår når bibliotekaren ikke kan hjelpe brukeren, eller når de havner i situasjoner 

der de føler seg truet. Det er et tankekors at flere av informantene i utvalg 1 ønsket å øke sin 

kompetanse om konflikthåndtering. På den annen side kom det frem at informantene i utvalg 2 

oppfattet sine kolleger i folkebiblioteket «litt mer som sosialarbeidere», jevnført informant F.  

 

Utfordringene ligger eksternt, og svarer i mange tilfeller til et fattigdomsproblem. Det framkom 

også hvordan instanser som NAV og politiet henviser til folkebibliotekene når de ikke har 

tilstrekkelige tilbud. Teknologiutviklingen har således skapt endringer i profesjonssystemet, og 

tilført bibliotekaren i folkebiblioteket en rekke rutinepregede arbeidsoppgaver som ikke 
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eksisterte tidligere, blant annet som følge av at det tilrettelegges for bruk av datamaskiner, 

kopimaskiner og internett: 

 

«Nei, det er sånn som man ser med det der kopibyrået vi driver der oppe. Dette her er 

det jeg er utdanna for. Å kopiere vitnemål liksom? Det blir litt sånn, ja. At jeg kunne jo 

kanskje brukt kompetansen min på noe, litt annet. Og det at alle skal sitte i alle skranker, 

det også det kan jo bli litt feil og da. For publikum. Det er jo okei for publikum at de 

møter et menneske som har en viss kompetanse. At når de kommer i barneavdelingen 

og skal ha en barnebok for jenta si som går i andreklasse, (...). Så er det jo greit å møte 

en som har den kompetansen.» 

 

Informant 3 

 

Ved å drive et «kopibyrå» risikerer bibliotekaren i folkebiblioteket å bli det Abbott (1988) 

beskriver som «mere custodians of terminals». I så fall har profesjonsendringer ledet til en 

arbeidshverdag uten skjønnsmessige betraktninger, som videre kan resultere i det Abbott 

omtaler som «proletarianization», og svekket autonomi. Samtidig kan en argumentere for at 

folkebibliotekets samfunnsoppdrag ligger i å betjene behovene som er tilstede i filialenes 

nabolag. Når informanten forteller om at «at alle skal sitte i alle skranker», kan dette innebære 

at bibliotekarprofesjonens spesialisering tilkjennes mindre betydning administrativt.  

 

6.1.4 Teknologiendring i folkebiblioteket 

Ved spørsmål om hvordan informanten selv mente at bibliotekarprofesjonen har endret seg, 

pekte informantene i utvalg 1 på to hovedtrekk: arrangementer og teknologi. 

Teknologiendringer erfares ulikt på tvers av kontekst, men et fellestrekk er at arbeidsoppgaver 

som tidligere utgjorde mesteparten av en arbeidsdag opptar lite tid i dag:   

 

«Men sånn ellers så er det på en måte teknologien som har vært det store som har liksom 

endra bibliotekyrket. For når jeg starta så hadde vi katalogkort, og med alt det arbeidet 

som det førte med de katalogkortene da. (...) Både med å vedlikeholde katalogen, og en 

helt annen måte å jobbe på. Når noen spurte om noe som var et emnespørsmål, eller 

sånn som ikke var en konkret tittel, så var det liksom en mye større jobb å skulle gå og 

lete på det, og se hva vi hadde. (...). Det var mange operasjoner, knytta til det. (...) Ting 

er liksom blitt lettere å finne ut av, og du er ikke heller så avhengig av å kunne hele 

oppbygningen av den tankegangen som ligger bak det å klassifisere og katalogisere. 

Som for så vidt er en veldig nyttig øvelse i å lage hierarkier, og skjønne på en måte hva 

som er overordnet og underordnet, men egentlig er du ikke så avhengig av det lenger.» 

 

Informant 2 
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Arbeidet med å vedlikeholde katalogen er blitt eksternalisert innen datasystem, og som en følge 

av den teknologiske utviklingen er bibliotekaren ikke like avhengig av kjernekompetansen om 

katalogisering og klassifikasjon. Rutinemessige gjøremål har falt bort, men dette var også 

arbeidsoppgaver tuftet på et teoretisk kunnskapsgrunnlag. Følger vi Abbott (1988) er slike 

arbeidsoppgaver avgjørende for å ivareta profesjonens legitimitet. Videre arbeider 

bibliotekaren i et folkebibliotek også mindre med referansespørsmål:  

 

«Det er flere i dag som skjønner at det går an å spørre enn før. Samtidig som, du kan si, 

det (...) har blitt litt polarisert, for det er flere som sitter hjemme på nett og bestiller 

bøkene. Så det er en ganske stor del av lånerne som kommer, går på hentehylla, plukker 

opp bøkene de har sittet hjemme og reservert og egentlig ikke beveger seg ut i hyllene i 

det hele tatt. Mens før var det mer sånn at nesten alle gikk og vaket langs hyllene og 

lette etter bøker. Det er det nok ikke så mye av nå, for det er flere og flere som bestiller 

akkurat det de skal ha.» 

 

Informant 5 

 

«Polariseringen» informanten beskriver er en konsekvens av datasystem og søketjenester. En 

av bibliotekarprofesjonens tjenester er således eksternalisert og allmengjort, og som en følge 

av dette er det oppstått nye relasjoner til brukerne. Informanten beskriver hvordan 

brukergruppen er blitt delt, der noen bestiller bøker, mens andre spør om veiledning mer enn 

de gjorde før. Årsaken til dette kan være at bibliotekaren har fått frigitt tid fra de rutinemessige 

oppgavene med katalogen, eller det kan være fordi bibliotekaren er mer tilnærmelig som følge 

av at skranken er bygget ned.   

 

Når færre bruker bibliotekarens tjenester mente informantene at mindre av folkebibliotekets 

magasin tas i bruk. I forlengelse av dette kunne informant 6 beskrive hvordan enkelte kolleger 

savnet å gjøre referansearbeid knyttet til skikkelige kilder som lover, og andre kilder som var 

vanskeligere å få tak i før internett:  

 

«Men noen savner veldig den referanseoppgaven da. For før kom det veldig mange til 

biblioteket. Vi hadde faktisk kø her oppe. Hvor de stod og venta for vi måtte søke opp 

ting for de, ikke sant? Veldig mye sånn ordner folk selv. De googler, ikke sant. Finner 

ut av ting. Så veldig mye av den typen spørsmål har blitt borte, og det var det jo mange 

som syntes var morsomt, å være litt detektiv og hjelpe folk å finne fram. Det kunne være 

husleieloven, eller alt mulig rart. Men som de nå finner på nettet selv. For det var jo ikke 

internett den gangen, ikke sant. Faktisk. Så det var en helt annen måte å jobbe på. Så 
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noen savner det. Det vet jeg. Som syntes.. Ja, de savner sånne skikkelig gode 

gammeldagse... En del av de, men det er ikke mange.» 

 

Informant 6 

 

Jevnført Abbott (1988) er det blitt færre skjønnsmessige betraktninger for å klassifisere 

klientellets problem, og dette kan utfordre profesjonens legitimitet. Det at søk og gjenfinning 

ikke lenger krever en spesialkompetanse er i seg selv årsaken til at det kan ansettes bibliotekarer 

uten fullverdig bibliotekfaglig utdannelse. Det inngår også som en del av 

folkeopplysningsprosjektet å gi veiledning om litteratur, og slike interaksjoner utgår når 

brukerne bestiller bøker via internett. Standardisering, og den videre systematiseringen, gjør 

tjenestene ikke-rivaliserende da de ikke bruker av bibliotekarens tid. Det er kanskje 

anvendelsen av denne tidsressursen som vil avgjøre hvilken legitimitet bibliotekarprofesjonen 

finner i framtiden.  

 

Parallelt med at mindre av magasinene blir brukt, har søketjenestene sørget for økt 

tilgjengelighet. I dette ligger det et paradoks som i seg selv avdekker betydningen av 

bibliotekarprofesjonens arbeid. Allikevel er en søkbar og digitalisert samling tilgjengelig i sin 

helhet, og låneren får tilsendt materiell på tvers av folkebibliotekets filialer:  

 

«Altså, da jeg begynte å jobbe som bibliotekar så hadde vi en kortkatalog. Folk spurte 

om en bok, og hvis ikke jeg fant et katalogkort på den boka så kunne jeg si at den har vi 

dessverre ikke. Og hvis de har den et annet sted kunne ikke jeg vite. Jeg kunne sende en 

slags forespørsel ut i intet for å høre om noen andre hadde den, ikke sant. Nå kan man 

jo med en gang se om den finnes på Deichman og hvor den finnes og hvor mange 

eksemplarer. Folk har fått en helt annen mulighet til å bruke hele samlingen. Før så var 

det stort sett bare de bøkene som fantes tilgjengelig akkurat der og da som var aktuelle 

å bruke.» 

 

Informant 5 

 

I flere av mine intervjuer kom det frem at lånevirksomheten mellom filialene leder til flere 

rutinepregede arbeidsoppgaver med å betjene bestillingene. Det er igjen en overgang fra 

skjønnsmessige betraktninger basert på profesjonens kjernekompetanse, til praktiske gjøremål 

som en hvilken som helst arbeidstaker kan håndtere. Der en bruker tidligere måtte få råd om 

alternativer til boken han ønsket, kan han nå bruke andre filialers samling og magasin gjennom 
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postvesenet. Teknologiendringer har imidlertid også automatisert en rekke praktiske gjøremål, 

med selvbetjente utlånstasjoner, innleveringsautomater, og sorteringsmaskiner: 

 

«Ja, det må jo være at de låner og leverer selv. Vi har en sånn, utlånsautomat, hvor de 

låner selv. Fortsatt må noen ha hjelp, men hvor de i hovedsak låner selv. Og vi har en 

sånn stor innleveringsautomat som har sånne, tjue innkast, sånn at de går inn og så detter 

det ned, grovsortert inne i automaten. Og det er en kjempelettelse i forhold til når vi stod 

og tok i mot alt. Vi må fortsatt sette det ut på hylla, men da er det i hvert fall grovsortert 

på en tralle, og det går mye raskere.» 

 

   Informant 6 

 

Dette utsagnet eksemplifiserer hvordan automatisering leder til effektivisering, og spørsmålet 

blir da hvordan de tilgjengelige ressursene benyttes. Teknologiendringen leder kanskje til et 

overskudd der bibliotekarene kan fri til publikum på nye måter. Samtidig hevder flere 

informanter at det simpelthen blir færre ansatte.  

 

6.2 Fagbibliotekarens jurisdiksjoner 

Informantene fra fagbibliotekene har ikke opplevd den samme overgangen fra vanntette skott 

som informantene fra folkebiblioteket beskriver.27 Endringene i arbeidet innen fagbibliotek blir 

oftere karakterisert som en overgang fra små institutt, eller avdelingsbibliotek, til arbeid i større 

sentraliserte hovedbibliotek. Dette gjelder særlig for universitets- og høgskolesektoren, der 

flere av mine informanter arbeider. 

 

I utvalg 2 framkom først to hovedtema som følge av analysearbeidet. Dette var kategoriene 

fagbibliotekets klientell, og formidling og undervisning. I den komparative vekselvirkningen 

mellom utvalg 1 og 2 framkom det ytterligere et perspektiv om institusjonell kontekst. De to 

førstnevnte kategoriene plasserer bibliotekarprofesjonen og fagbibliotekene i kontekst av 

moderinstitusjonene. Videre fremhever kategorien om institusjonell kontekst hvordan 

fagbibliotek er del av et bredere bibliotekvesen.  

 

 
27 Det har tidligere vært et tydeligere skille mellom fagreferenter og fagutdannede bibliotekarer innen 

fagbibliotekene i universitetssektoren, der fagreferenten tok hånd om de avanserte referanseoppgavene (Frisvold 

2015, 82-85). Dette skillet var ikke del av forskningsdesignet og gir en innfallsvinkel for videre studier. 
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6.2.1 Fagbibliotekets klientell 

Arbeidet i fagbibliotek organiseres langs andre linjer enn de som trekkes innad i 

folkebiblioteket. Et likhetstrekk er at veiledning og referansearbeid verdsettes som noe av det 

viktigste bibliotekaren foretar seg, ettersom disse arbeidsoppgavene henspiller på profesjonens 

kjernekompetanse. Skilnaden fremkommer i kraft av at man i et fagbibliotek ikke mottar de 

mest komplekse referansespørsmål i skranken. Særlig innenfor utdanningssektoren er 

skrankearbeidet preget av enkle og rutinemessige oppgaver, sammenlignet med 

referanseoppgaver bibliotekaren utfører for forskere og studenter på mastergradsnivå.   

 

Informant C, som var ansatt ved en utdanningsinstitusjon i hovedstaden, beskriver 

«skrankearbeidet» som givende men minst attraktivt, og mente det var nederst på rangstigen 

sammenlignet med arbeidsoppgaver knyttet til forskningen:  

 

«Du får veldig mye sånn positive tilbakemeldinger. Så det sier alle at de setter veldig 

pris på, og at det er veldig morsomt å jobbe i skranken. Samtidig så er det ikke så veldig 

mange som vil jobbe i skranken. Og vi har diskutert det dilemmaet der, og det blir sett 

på som litt mindre fint. Det er litt sånn lavest nede, skranken. Mens de som blir fine 

sitter her og utvikler nye undervisningsopplegg og søker mer for forskerne og sånn. Det 

er litt finere. Samtidig så er jo skranken hvor vi møter de viktigste brukerne våre. De 

som kanskje skal bli en forsker en gang i tida.» 

 

Informant C 

 

På denne måten avgjør kompleksiteten i referansespørsmålet hvor høy status arbeidet 

tilkjennes. Når informanten forklarer at det er i skranken en møter «de som kanskje skal bli en 

forsker en gang i tida», så viser dette hvordan profesjonen plasseres som et slags mellomledd 

mellom den avanserte og den enkle forskningen som foregår innad i institusjonen. Særlig i 

utdanningssektoren er det et tydelig skille mellom to hovedgrupper av brukere.  

 

Lang fartstid i fagbiblioteket hadde i flere tilfeller latt mine informanter opparbeide seg 

stillinger der de stod tett på forskningen. I Abbotts (1988) sin konseptualisering av 

profesjonssystemet med sentrale og perifere deler av en profesjon, er bibliotekaren i et 

fagbibliotek gjerne tettere tilknyttet akademia, og således mer sentral. Hos informant C svarer 

dette til at arbeidsoppgaver forbundet med forskningen oppleves som «finere».  
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Informant B arbeidet på et bibliotek som var tatt i bruk av studenter, samtidig som 

vedkommende hadde en mindre stilling ved et fagbibliotek utelukkende tilknyttet 

referansespørsmål og forskning. Forskjellen ble beskrevet slik: 

 

«Her er det jo veiledning, slik at, for alle skal klare seg selv her. (...), Der er jeg mer på 

tilbudssiden, og jeg er jo mye snillere, og flinkere til å få tak i ting. Og helst vil de jo ha 

det i papir gjerne og. Så der er de ikke helt inne i den nye verden. Men det er jo sant. At 

sånne tykke greier er det greit å kunne få tak i i papir. Det er litt forskjellig det og. Det 

er litt yngre folk her. Og studenter blir en annen gruppe.» 

 

Informant B 

 

Når informanten sier beskriver seg selv som mer «på tilbudssiden» dreier dette seg om hvordan 

vedkommende betjener forskerne. Studentene oppfordres til å klare seg selv i større grad og 

bibliotekaren har således en intermediær rolle, slik Evjen og Olsen (2015) har beskrevet dette. 

Arbeidet klassifiseres annerledes på bakgrunn av klientens stilling snarere enn problemets 

karakter. Jurisdiksjonen er imidlertid heftet ved kjernekompetansen tilknyttet kilder og 

gjenfinning. Av sitatet fremkommer det også hvordan forskeren har en annen status relativt til 

bibliotekaren, sammenlignet med bibliotekarens status overfor studenten. 

 

Ved et spørsmål om bibliotekarprofesjonen utgjør en helhetlig profesjon, kunne informant A 

utdype det hun anså som skillelinjene. Dette dreide seg i første rekke om hvilken brukergruppe 

den enkelte bibliotekar forholder seg til. Deretter forestilte informanten seg et spenn mellom 

bibliotekaren i et skolebibliotek på den ene siden, og bibliotekaren i et spesialisert fagbibliotek 

på den andre:  

 

«Det som er, er det at bibliotekarer gjør utrolig mye forskjellig. Og når man kjenner folk 

som er bibliotekarer så er det et spenn. Jeg treffer for eksempel min manns fetters kone. 

Hun er bibliotekar. Hun jobber i et skolebibliotek, og jobber med lesestimulering, og 

bidrar til en skolehverdag for små barn. Hun bruker masse tid på å lese seg opp på 

barnebøker sånn at hun kan være i en formidlingsrolle, og er på en måte en viktig del av 

disse barnas hverdag. Og det kunne liksom ikke vært lenger fra min hverdag hvis du 

skjønner. Så spennet her.. Du kan nesten si at hun er i den ene enden, jeg er ikke helt i 

den andre enden, for jeg har fortsatt litt kontakt med publikum, men det finnes jo en hel 

haug med bibliotekarer som bare sitter og jobber med metadataskjemaer og legger til 

rette, altså jobber i systemer.» 

 

Informant A 
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I forestillingen om dette «spennet» ligger det en forståelse av hva som er avansert 

profesjonsutøvelse og hva som er enklere. Dette svarer også til bibliotekarprofesjonens system 

av klassifikasjoner. Nærhet til akademia gjør at informanten må anvende spesialkunnskap som 

ikke er nødvendig for arbeidet som utføres i et skolebibliotek eller folkebiblioteket. I dette 

ligger det en annen grad av profesjonell autoritet og kunnskapsmonopol, og derved styrkes 

jurisdiksjonen om arbeidsoppgavene. Denne faglige stoltheten bidrar til en profesjonsidentitet, 

og kan videre knyttes til bibliotekarprofesjonens verdigrunnlag om kvalitet i tjenestene.  

 

Et fagbibliotek er ofte knyttet til ett eller flere områder for vitenskap, og bibliotekarens 

hovedoppgave er å ha oversikt over bredden og mangfoldet av kilder. Dette bidrar til at den 

enkelte profesjonsutøver opparbeider seg spesialkompetanse gjennom karrieren, men samtidig 

vil denne sjeldent komme på høyde med den enkelte forskers kompetanse innen fagområdet:  

 

«Vi er jo på en måte generalister, men vi kan bli stilt overfor veldig spesialiserte 

spørsmål om informasjon og dokumentasjon og forskning, så det er klart at på alle 

mulige forskningsfelt så er jo vi amatører, mens den som spør kanskje har en master 

eller en doktorgrad i vedkommende emne. Men vår spisskompetanse er kildekunnskap 

og søkeferdigheter. Som da kanskje er bedre enn brukeren sine. Så det er derfor brukeren 

kommer til oss. Fordi hun eller han stanger huet i veggen selv, ofte. Men altså, vi 

mangler på en måte fagkompetansen på fagfeltene som vi leverer dokumentasjon på da, 

til en viss grad.» 

 

Informant D 

 

Med informantbegrepet om «generalister» betegner informanten på mange måter det området 

for jurisdiksjon som bibliotekaren i fagbiblioteket hevder. En skillelinje trekkes mot de øvrige 

deltakerne i et forskningsmiljø, der bibliotekarens arbeidsoppgaver framkommer når klienten 

«stanger huet i veggen». Dette svarer både til Audunson (2015) sin beskrivelse av styrkene som 

ligger i bibliotekarprofesjonens kjernekompetanse om kunnskapsorganisering, og til Abbotts 

(1988) beskrivelser av spesialistbibliotekaren i et fagbibliotek. Profesjonsutøveren har altså 

tilegnet seg ferdigheter på et område som andre ansatte i moderinstitusjonen ikke betjener.  

 

6.2.2 Undervisning 

Både i fag- og folkebibliotek er arbeidet med katalogisering og klassifikasjon endret som en 

følge av digitaliseringen. Der folkebiblioteket har innrettet seg mot flere arrangementer, gjelder 

dette først og fremst større fagbibliotek. Allikevel har bibliotekaren i fagbiblioteket også funnet 
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nye arbeidsoppgaver med formidling. Dette gjelder kursing av institusjonens ansatte innen 

bibliotekets tjenester, eller informasjonen tilgjengelig i databaser. Formidlingsoppgaver i 

fagbibliotek skiller seg således fra det en forbinder med folkebibliotekene. Enten ved at de 

finner sted i lukkede seminargrupper, eller i klasseromsundervisning:  

 

«Ja, det blir veldig mye sånn veiledning i bruk av baser. Altså hva slags baser har vi, 

hva finner du i de forskjellige basene, hvordan greier du å sette opp skikkelige søk. Det 

blir veldig mye av sånn der. Jeg har en del, jeg har hatt en del kurs i klasserom, eller i 

pc-stuer sånn at de får prøve seg. (...). Hvordan du bruker de basene, og hvordan du 

finner dokumentasjon innenfor det området da. Så da har vi hatt kurs innenfor en annen 

avdeling (...) og for de som skriver masteroppgave og skal inn i akkurat det området da. 

Så det har jeg hatt ganske mye kurs på.» 

 

Informant F 

 

Slik informanten beskriver bygger veiledning, kurs og undervisning på en spesialkompetanse i 

søk og databaser. Samtidig er dette noe som skiller bibliotekaren i fagbiblioteket fra 

folkebiblioteket, ettersom det ofte er en videreutvikling av den tradisjonelle kjernekompetansen 

om kunnskapsorganisering. Fagbibliotek konkurrerer ikke om brukere, men blir gitt oppgaver 

av avdelinger i moderinstitusjonen, og innen utdannelsesinstitusjoner kan bibliotekaren tildeles 

undervisningsoppgaver, gjerne tilknyttet referansesystem. Der dette forekommer trer også 

bibliotekaren inn i lærerens jurisdiksjonelle område:  

 

«Mesteparten av undervisningen vi gir nå er inn i klassen, altså vi får av lærerens tid. 

Så læreren bestiller oss inn for å snakke om søking og databaser og sånn. Så det er veldig 

lite sånn som er frivillig, men det er jo instruksjon, litt sånn praktisk hvordan gjør dere 

det, og så har vi mye veiledning.» 

 

Informant C 

 

Når informanten sier «det er veldig lite som er frivillig» viser dette til bibliotekarens stilling i 

forhold til de øvrige ansatte. Deres tjenester kan bestilles, og dreier seg om instruksjon i 

praktiske ferdigheter som læreren selv ikke ønsker å bruke tid på. Ved et følgespørsmål knyttet 

til denne typen arbeidsoppgaver kunne informanten beskrive hvordan det var blitt flere 

undervisningsoppgaver som følge av teknologiendringen. Studentene skulle lære å søke selv, 

og dermed ble det bibliotekarens oppgave å undervise om de nye datasystemene: 
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«Vi hadde fått datamaskiner ute i bibliotekene. Studentene skulle lære å søke selv, finne 

informasjon. De skulle bli informasjonskompetente. (...). Så da ble det mer opplæring i 

søk og det å bruke bibliotekkatalogen. Så da kom det en dreining fra det å katalogisere 

til det å undervise mye mer. Så da var det de bibliotekarene som underviste som var de 

litt fine da. Da gav det litt større status det å undervise. Det var ikke alle som likte det, 

og det var ikke alle som trivdes hverken i små eller store grupper.» 

 

Informant C 

 

Bibliotekarprofesjonen tar hånd om arbeidsoppgaver som ellers ville falt under lærerens 

jurisdiksjon, ettersom dette aktualiserer deres spesialkunnskap. I forrige delkapittel beskrev 

samme informant hvordan det å arbeide tett på forskningen gir en forøket status i dag.  

Forbinder en disse to eksemplene er det tydelig at det anses som prestisjefylt å være med der 

det foregår en faglig utvikling. Samtidig er dette ofte forbundet med moderinstitusjonens 

utvikling og samfunnsoppdrag, slik som forskning  og undervisning i utdanningssektoren.  

 

6.2.3 Institusjonell kontekst 

Betegnelsen fagbibliotek favner flere former for bibliotekdrift enn det som inngår i betegnelsen 

folkebibliotek. Dette følger av at fagbiblioteket betjener moderinstitusjonen, og at 

brukergruppen i større grad er homogen. Samtidig ville informantene i utvalg 2 ofte definere 

sin bibliotekdrift i forhold til en oppfatning av folkebiblioteket. Således plasseres fagbibliotek, 

på tross av sin variasjon, innen et bredere bibliotekvesen.  

 

Fagbibliotekene som er representert innen denne studien har fått frigitt store areal som følge av 

at det abonneres på færre tidsskrift og aviser i papirutgave. Innen utdanningssektoren trykkes 

ikke lenger masteroppgaver i papir, reoler er blitt fjernet, og nye områder er tilgjengelige for 

brukerne:  

 

«Underetasjen var full av tidsskrifter. Nå er det bare en kompakt reol igjen, og resten er 

publikumsarealer, (...). Sånn som alle masteroppgaver er elektroniske. For alle trykte 

masteroppgaver er jo gamle, og nå står de i magasin. Og man finner jo alt fra sånn 2005 

eller noe sånt, er jo elektronisk. Så de gangene man skal ha noe eldre får man heller 

hente det i magasinene, fordi så mye av det er elektronisk har vi fått masse mere plass. 

På det som er igjen har vi åpnet opp og laget finere arealer for flere mennesker 

istedenfor. Så det er en stor endring.» 

 

Informant B 

 



 68 

På samme måte som i folkebiblioteket er det blitt flere sosiale områder. Allikevel er det en 

forskjell i målsettingen til fag- og folkebibliotekene, og i innstillingen bibliotekarene har 

overfor disse nye friområdene. Der det i folkebibliotekene kasseres og deponeres titler for å 

skape en sosial møteplass, er det frigitte arealet i fagbibliotekene i første omgang et resultat av 

digitalisering. Dette betyr ikke at digitaliseringen ikke har hatt innvirkning på den fysiske 

utformingen av folkebibliotekene. Problemstillingen er allikevel ulik. I folkebibliotekene er 

spørsmålet «Hvordan skal vi få frigitt plass?», mens i fagbibliotekene er spørsmålet «Hva skal 

vi gjøre med plassen som er blitt frigitt?». Videre har folkebibliotekene fått et endret lovverk, 

mens fagbibliotekene innretter sine arealer etter moderinstitusjonenes samfunnsoppdrag:  

 

«Ja, det begynte vel med at vi så at bibliotekene ble større, vi ønsket at studentene skulle 

sitte i bibliotekene og ha arbeidsplasser der, og så har dette forsterket seg og blitt mer 

og mer, sånn at vi har lagt mer og mer vekt på å gjøre biblioteket til et hyggelig sted å 

være, ikke nødvendigvis til en sosial møteplass, men til en faglig-sosial møteplass, et 

arbeidssted.» 

 

Informant C 

 

På denne måten forhandles konseptet om en sosial møteplass med fagbibliotekets institusjonelle 

oppdrag, og finner uttrykk i informantbegrepet om en «faglig-sosial møteplass». Dette er 

interessant sett i sammenheng med Nasjonal bibliotekstrategi for 2020-2023 der det nettopp er 

et fokus på at også fagbibliotek skal bidra til aktiv formidling mot flere brukergrupper. I den 

grad dette leder til nye arbeidsoppgaver svarer det også til Abbotts (1988) beskrivelse av 

hvordan den kulturelle oppfatningen av en profesjon kan frembringe profesjonsendring. I dette 

tilfellet har denne sosiale konstruksjonen av bibliotekets virksomhet forplantet seg i 

fagbibliotekene, og i nasjonale strategier. 

 

6.2.4 Teknologiendring i fagbibliotek 

På et systemnivå berammer teknologiendringer både fag- og folkebibliotek. Dette gjør at 

utvalgene beskriver lignende utviklingstrekk knyttet til digitalisering, teknologisk innovasjon 

og automatisering. Samtidig har dette ulikt utfall for arbeidsoppgaver og kjernekompetansen 

innen forskjellige bibliotektyper, og på tvers av kontekst.  

 

Brorparten av informantene i utvalg 2 beskriver organisatoriske endringer med sentralisering 

fra små avdelings- eller instituttbibliotek til sentraliserte hovedbibliotek. Dette er særlig 

fremtredende for bibliotekene innen utdanningssektoren. Før var mindre fagbibliotek betjent av 
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få ansatte og de opererte relativt selvstendig. Utviklingen, både med internett og en 

sentralisering av bibliotektjenester, representerer således en overgang fra relativt små samlinger 

til større samlinger med stadig flere digitaliserte kilder:   

 

«Informasjonsbølgen, som det heter. Altså det er jo en helt eksplosiv økning i antall 

utgivelser, og så med alt av tidsskriftsartikler og alt som skrives. (...). Jeg vet ikke hva 

vi skulle gjort hvis ikke vi hadde fått automatisert mye av det vi gjør. Så nå, i dag, for 

ikke å ta alle stegene. Men når jeg jobber nå med katalogisering så importerer jo vi. Vi 

sitter og jobber i et system, og for det første så deler vi jo postene mellom alle de norske 

fagbibliotekene. Vi jobber i samme katalog, og når vi skal registrere noe nytt, så gjør 

jeg et raskt søk på Library Congress i USA, og British Library eller jeg går til den tyske 

samkatalogen, og så sier jeg importer den posten. Og så ber jeg om bare «merge» med 

den posten jeg har. (...) Så sitter jeg og får poster som er i utgangspunktet katalogisert.» 

 

Informant A 

 

Informantens begrep om «informasjonsbølgen» er talende for hvordan det har vært å arbeide i 

en tid med et enormt tilfang av internasjonale databaser. Samtidig er katalogiseringsoppgaver 

blitt lettere ettersom det foregår et internasjonalt samarbeid. Teknologiendringer leder således 

både til at arbeidet blir effektivisert, samtidig som det tilfører mange nye arbeidsoppgaver. 

Dette svarer til Fiane (2018) sin masteroppgave, som konkluderte med at teknologisk 

innovasjon ikke nødvendigvis letter arbeidsmengden i et fagbibliotek.  

 

Blant informantene i utvalg 2 var det noen som arbeidet med katalogisering og klassifikasjon 

og som hadde liten kontakt med brukerne, mens andre i større grad deltok i skrankearbeid og 

veiledning. Informant D mente at rollen som bibliotekar fremdeles dreide seg om 

kunnskapsorganisering, med forholdsvis høy grad av teoretiske og spesialiserte kompetanser:  

 

«Nei, altså det er jo helt klart at det har vært mye teknologidrevet endring. Jeg tilhører 

jo en generasjon som i prinsippet i hvert fall kan drive et bibliotek uten strøm. I teorien 

kan jeg lage en kortkatalog liksom, med manuell skrivemaskin. Så den utviklinga har 

vært veldig stor, over de førti åra, snart. (...). Mye er likt.. I alle fall de rollene jeg har 

hatt som bibliotekar har stort sett veldig mye handla om å finne svar på spørsmål, og det 

å organisere den kunnskapen som skal til for å finne svar på de spørsmåla. Og i 

prinsippet så er jo det veldig likt, men verktøya har endra seg, (...) for eksempel så 

trenger man ikke bruke så store ressurser på gamle oppgaver som katalogisering og 

klassifikasjon, for det er blitt mye mer sentralisert enn det var før. Så det frigjør på en 

måte ressurser til andre ting.» 

 

Informant D 
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Når informanten forklarer at «verktøya har endra seg» betyr dette at kunnskapsorganisering 

fortsatt er en stor del av arbeidet. Endringen ligger i at katalogisering og klassifikasjon er 

sentralisert, og informanten kan bruke mer tid til å «finne svar på spørsmål». Da mye av 

kildegrunnlaget i fagbiblioteket ble digitalisert, representerte dette en overgang der 

bibliotekarprofesjonen tilegnet seg bredere teknologikompetanse enn brukeren. Dette 

underbygget jurisdiksjonen om kunnskapsorganiseringen innad i moderinstitusjonene, selv om 

deler av den tradisjonelle kjernekompetansen om katalogisering ble eksternalisert som følge av 

samarbeidet om metadata. Informant E mente vedkommendes teknologikompetanse var langt 

bedre enn den jevnaldrende kollega innen en annen avdeling av samme institusjon:  

 

«Vi har jo ikke vokst opp med det sånn som dere er unge har. Så vi har jo et helt annet 

forhold til den teknologien. (...) Altså, det produseres jo mer og mer og mer, og det er 

som med nyheter. Du får mer og mer og mer, og det å orientere seg i den verden er jo 

vanskelig, og bibliotekarene må jo orientere seg for å sortere ut hva som er mest relevant 

for deres brukergruppe, og det har jo blitt en mye større jobb.» 

 

Informant E 

 

I dette sitatet fremkommer det hvordan informanten plasserer seg selv i en generasjon 

arbeidstakere som ikke nødvendigvis er digitalt kompetente. Dette inngår som del av den 

substansielle historikaliteten i vedkommendes generasjon, og er samtidig en felles erfaring av 

teknologiutviklingen. Det sentrale informantbegrepet er i denne sammenhengen evnen til å 

«orientere», og «sortere» i en overveldende informasjonsmengde, noe som svarer til definisjon 

og handling innen Abbotts (1988) begrepsapparat. Jurisdiksjonen over arbeidsoppgavene er 

betinget denne kjernekompetansen, og det underbygger bibliotekarprofesjonens legitimitet.  

 

Et informantbegrep som gikk igjen i mange av intervjuene med bibliotekarer fra 

fagbibliotekene var «kvalitetssikring». Dette innebærer kunnskapsorganisering, men tilføyer et 

element av profesjonens skjønnsmessige betraktninger. Bibliotekaren i fagbiblioteket skal 

kunne si noe om kildens kvalitet. Dette hviler på erfaring, men den enkelte kan også tilegne seg 

inngående kompetanse i fagområdet ved videreutdanning. Informant F pekte på betydningen 

av egen alder og fartstid, både for å få et overblikk og i møte med en sammensatt brukergruppe:  

 

«Her på instituttet har vi jo et sprang i fra en vitass på 23 opp til den gamle emeritusen 

på 89 som fortsatt går her. Og det er jo klart at de forholder seg til informasjon på litt 
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forskjellige måter, det gjør de jo. Men det som ligger i grunn er jo dette her med å finne 

informasjon som.. Å kvalitetssikre informasjon. Alt det du finner på nettet, hva er det 

for noe egentlig, og hvem er det som har lagt det ut. Hva slags baser går vi inn i og hva 

slags kvalitetskriterier er det i basene og alt dette her. Det vil jeg nok si er en av 

hovedoppgavene. For tretti år siden så hadde hvert enkelt emneområde kanskje to, tre, 

fire tidsskrifter som var sentrale innenfor akkurat det område. Mens du nå har hundre 

kanskje. Det har blitt en voldsom utvikling. Og bøker. Vi gir ut enormt mange flere 

bøker enn det vi gjorde før.» 

 

Informant F 

 

Med lang fartstid følger det en forøket kompetanse om kildegrunnlaget. Dette kan være 

avgjørende for fagbiblioteket, og svarer i den ytterste konsekvens til hvor gode tjenester 

moderinstitusjonen gir samfunnet. I utsagnet «Vi gir ut enormt mange flere bøker enn vi gjorde 

før», ser man hvordan informanten knytter egen kompetanse i kvalitetssikring direkte til 

vitenskapelige publikasjoner. Dette svarer til Abbott (1988), når arbeid tilknyttet akademia gir 

spesialiserte arbeidsoppgaver. I utdanningsinstitusjoner er det nedfelt et samfunnsoppdrag i 

universitets- og høyskoleloven, og kjernekompetansen i institusjonen svarer således til dette 

oppdraget. Sammenligner en fag- og folkebibliotek kan kvalitetssikring konseptualiseres som 

grunntanken i fagbibliotek, og være ensbetydende med et verdigrunnlag slik en kjenner tanken 

om dannelse og folkeopplysning fra folkebiblioteket.  
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7 Livslang læring og lang fartstid i fag- og folkebibliotek 

 

Så langt har vi sett hvordan profesjonsendring erfares innen fag- og folkebibliotek, og at 

utviklingstrekk mot digitalisering og formidling endrer bibliotekarprofesjonens jurisdiksjoner. 

Teknologiendringer har i folkebiblioteket frigitt tid til arbeidsoppgaver som ikke nødvendigvis 

bygger på bibliotekarprofesjonens kjernekompetanser, mens bibliotekaren i fagbiblioteketene 

opprettholder jurisdiksjonen om kunnskapsorganisering. 

 

I dette kapittelet tematiseres livslang læring, kompetanseløft, fartstid og pensjonering. På tvers 

av fag- og folkebibliotek er den formelle utdannelsen grunnlaget for en profesjonsidentitet. 

Videre spiller ikke-formelle og uformelle læringssituasjoner sammen under kompetanseløft. 

Fag- og folkebibliotek utgjør ulike praksisfellesskap, mens læring som forbindes med 

profesjonens kunnskapsgrunnlag er ansett som mest givende. I begge utvalgene er lang fartstid 

forbundet med en erfaringskompetanse og seniorkompetanse. Slik besvares forskningsspørsmål 

to og tre:  

 

- Hvordan utvikler bibliotekarene kunnskap gjennom livslang læring og kompetanseløft, 

og hvordan knyttes dette til bibliotekarprofesjonens kjernekompetanse?  

- Hvordan resonnerer bibliotekarer i fag- og folkebibliotek omkring eget 

pensjoneringstidspunkt?  

 

Diskusjonen om pensjoneringstidspunkt tar i bruk push- og pull-faktorer for å tydeliggjøre 

meningsinnholdet i tre kategorier. Disse er: helse og familierelasjoner; tilpasning til en ny 

arbeidshverdag og medbestemmelse; og givende arbeid. I drøftingen vil det bli tatt opp hvordan 

kategoriene kan bidra til innsikt om både sen og tidlig avgang til pensjon, og til videre studier.  

 

7.1 Felles profesjonsidentitet 

I intervjuene diskuterte vi informantenes forståelse av begrepet om livslang læring, og verdien 

av deres formelle utdannelse opp mot arbeidsoppgavene de har i dag. På tvers av utvalgene gav 

utdanningen en identitet, og informantene mente at grunnforståelsen om katalogisering og 

klassifikasjon hadde vært verdifull gjennom karrieren. Informant 1 beskrev betydningen av sin 

formelle utdannelse slik:  
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«Jeg synes jo egentlig den er ganske relevant. Det er jo fordi det er den bibliotekarske 

tankegangen med den mer instrumentelle klassifikasjon og katalogisering, som på en 

måte for meg ikke er relevant fordi jeg ikke jobber med akkurat de tingene. For det er 

bare den avdelingen som heter fysisk og digital samling som gjør det. Men som en 

ballast og en måte å tenke på så synes jeg det er nyttig.» 

 

Informant 1 

 

Den tekniske rasjonaliteten i bibliotekarutdanningen spiller således inn på 

profesjonsidentiteten, tydelig i informantbegrepet om «den bibliotekarske tankegangen». 

Kjernekompetansen om katalogisering og klassifikasjon er viktig for informanten, selv om 

arbeidsoppgavene er tatt hånd om av en annen avdeling. Også i intervju med informant A ble 

en lignende følelse knyttet opp mot utdannelsen:  

 

«Jeg tenkte, noe med det viktige med utdanningen var at man ble en bibliotekar, det er 

en profesjon. Man lærer dette med hva er hensikten, hvorfor er vi her. Hvilket regelverk 

styrer oss, og så videre.» 

 

Informant A 

 

På tvers av fag- og folkebibliotek er det således en felles profesjonserfaring som begynner med 

utdannelsen. Det dreier seg ikke så mye om kompetansen som anvendes, men at utgangspunktet 

er likt. Samtidig deler informantene fra fag- og folkebibliotek en erfaring av 

profesjonsendringene som følge av den teknologiske innovasjonen. Som informant E forklarte 

var utdannelsen gjerne utdatert selv da den ble gjennomført på 1970- og 1980-tallet:  

 

«Den dataundervisningen vi hadde, hvis du kan kalle det det, den var jo helt latterlig. 

De kom bærende inn med en sånn pc, da. Og sånn «Det er skjermen, det er maskinen», 

altså det var helt latterlig. Og så skulle vi lære å programmere, og da lagde vi et system 

for å.. Vi fikk beskjed om hva vi skulle lage da. Vi fikk ikke lov til å endre det, og det 

tror jeg var for at han læreren som hadde det, han kunne bare akkurat det. Han skjønte 

ingenting utover det. Så da skulle vi lage et sånt retur-av-flasker-system. Så prøvde vi å 

si at kan vi ikke like godt lage et sånt for å levere og låne bøker, men nei, det kunne vi 

ikke.»   

 

Informant E 

 

Informantens utsagn illustrerer avstanden mellom utdannelsen og arbeidshverdagen slik dette 

framkom i begge utvalgene. Erfaringen av teknologiutvikling og profesjonsendring er således 
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grunnleggende for profesjonserfaringen på tvers av fag- og folkebibliotek. Det å ha 

gjennomlevd den samme historiske perioden kan således anses som en substansiell og 

kohortbasert historikalitet, felles for informantene i studien. Samtidig skaper organisatoriske, 

administrative og legislative endringer ulike erfaringer på tvers av utvalgene.  

 

7.2 Læring i folkebiblioteket 

I begge utvalgene ble kompetanseløftet forbundet med ikke-formell opplæring som kurs, 

seminar og nettundervisning. Informantene fra folkebiblioteket vektla hvordan kurs er viktig 

for å få en introduksjon til nye kunnskaper, mens ferdighetene gjerne ble innøvd i samarbeid 

med andre arbeidstakere. Informant 5 beskrev den reflekterte bearbeidelsen av ny kunnskap i 

praksis: 

 

«Nei, da vi fikk dette nye systemet brukte de jo ganske mye tid på at de skulle lære det 

på sånne, ja samles til sånne økter hvor vi skulle lære det og sånn, men jeg føler kanskje 

at det viktigste er bare å bruke det. Så blir man litt stressa i begynnelsen fordi låneren 

står foran deg mens du fomler med noe nytt. Det er på en måte bare gjennom å bruke 

det i praksis at man lærer. (...) hvis det er nye ting som man bare kommer borti av og til, 

da er det veldig fort at man glemmer det fra gang til gang. Men det som man må bruke 

hele tiden kommer man jo inn i etter hvert.» 

 

 Informant 5 

 

I lys av Moring og Hedman (2006) kan dette betraktes som en praksisepistemologi. I det daglige 

får en ferdighetene under huden, og man har mulighet til å lære ting skikkelig. Dermed lærer 

profesjonsutøveren gjennom arbeidsplassens praksisfellesskap, og kunnskapen som 

opparbeides er situert i kontekst. Gjennom et samspill mellom ikke-formelle og uformelle 

læringssituasjoner beskriver informanten at det tilegnes kunnskaper knyttet til profesjonens 

kjernekompetanse i brukerveiledning og datasystem. Informant 2 kunne på sin side vise til 

hvordan det kollegiale samarbeidet var avgjørende for å håndtere «de forferdelige greiene med 

å drive å skrive reiseregninger»:  

 

«Jeg opplever at vi er ganske flinke til å dele med hverandre. Bare sånn med de 

forferdelige greiene med å drive å skrive reiseregninger. Som er noe som vi gjør egentlig 

relativt sjeldent og dermed så husker du jo ikke alle disse tingene. Så når noen har vært 

igjennom den kverna en gang så er det lettere å vise en kollega det da. Så det funker jo, 

og også hvis noen kommer over smarte nettsteder som du kan ha nytte av i jobben.»  

 

Informant 2 
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Hyppig bruk av ferdigheter er avgjørende for hvor godt de læres, og når arbeidsoppgavene 

utføres sjeldent vil dette kunne resultere i at en behøver assistanse fra kolleger. I dette sitatet 

henviser informant 2 også til hvordan læring er et resultat av at en utveksler kilder til kunnskap 

som kan være relevant i jobben. De uformelle læringssituasjonene inneholder således en 

normativ dimensjon der profesjonsutøveren kan bli oppfordret til å tilegne seg ny kunnskap på 

fritiden.  

 

På tvers av fag- og folkebibliotek knyttes den ikke-formelle opplæringen til kompetanse som 

er relevant for konkrete instrumentelle og administrative arbeidsoppgaver. Samtidig var det 

flere av informantene fra folkebiblioteket som ønsket større fokus på litteraturen, og andre ting 

på «innholdssiden» av bibliotekdriften:  

 

«Vi går jo på kurs hele tiden, eller hele tiden var drøyt sagt. (...). For eksempel når vi 

hadde et nytt system da var vi på kurs for å lære det, og vi har kurs for mer sånn 

administrative ting ikke sant. Hendelsessystem eller alle mulige sånne byråkratiske ting 

som de innfører så må man jo lære hvordan man skal forholde seg til det. Eller kurs for 

verneombud eller, det er jo nyttige kurs det, men det som jeg synes er interessant er mer 

kurs på innholdssiden da. Altså, hvis man lærer, og kan diskutere litteratur, ja for 

eksempel bokvalg og sånn. Det er jo det jeg synes er interessant. Alt det andre er mer 

nødvendig for at man kan gjøre jobben sin liksom.» 

 

Informant 5 

 

Flere av informantene fortalte om hvordan det tidligere var bokmøter der det ble foretatt 

«bokvalg». I disse situasjonene ble det diskutert litteratur med tanke på hva som skulle kjøpes 

inn til bibliotekene. Dette er kunnskaper som knytter seg direkte til kjernekompetansen innen 

profesjonen, og som stod som et forsvarsverk for bibliotekarprofesjonens jurisdiksjoner. Dette 

var situerte praksisfellesskap som gav utslag i kvaliteten til filialens tjenester. Når bokvalg er 

sentralisert forsvinner også en læringsarena, og muligheten for å videreutvikle et profesjonelt 

fellesskap.  

 

Det var stor variasjon i hvilken kompetanse informantene i utvalg 1 selv ønsket mer av. Dette 

svarer til den heterogene brukergruppen folkebibliotekene betjener, og foruten litteratur ble det 

nevnt markedsføring, lovdata, og tekniske ferdigheter. Videre var det flere som trakk frem 

konflikthåndtering i møte med psykisk ustabile eller utagerende brukere. For bibliotekarer i 



 76 

folkebiblioteket foregår videreutdanning utenfor egen institusjon, og profesjonsutøverne kan 

delta i dette på eget initiativ og etter søknad:  

 

«Ja, akkurat de videreutdanningene måtte jeg søke om å få være med på, for da var det 

jo samlinger. Det gikk over fire semestre, og var to uker per gang faktisk, (...), som var 

et halvt grunnfag. Så jeg måtte søke om å få fri til det, men det fikk jeg. Vi er veldig 

rause på å sende folk på kurs og sånn, det er vi. Det synes vi er viktig. Så håper vi også 

at de vil dele litt etterpå da, med andre.» 

 

Informant 6 

 

Informanten forklarer at «vi er rause» ettersom vedkommende selv står i en lederposisjon. 

Videreutdanning av enkelte arbeidstakere knyttes også til en forventning om arbeidsplassen 

som læringsarena. Når en arbeidstaker tilegner seg ny kompetanse er dette forventet å komme 

andre til gode som følge av delt praksis. Samtidig står dette i et motsetningsforhold til 

bibliotekarer ansatt i utdanningssektoren der videreutdanning gjerne foregår innen egen 

institusjon.  

 

7.3 Lang fartstid i folkebiblioteket 

Informantene i utvalg 1 var opptatt av at lang fartstid bidrar til stadig større kunnskap om 

litteratur. Erfaring ble også knyttet til trygghet på seg selv i møte med bibliotekets brukere, og 

til det å ha gjennomlevd en historie som kunne være relevant i møte med konkrete 

problemstillinger:  

 

«Det gir jo en veldig sånn trygghet og, man har jo mye man kan bruke, som man har 

lært. Men det er klart, mye av det er forelda og da. Men det er klart bokkunnskapen er 

jo verdifull, og det der med å treffe mennesker, man føler seg mer trygg på det med 

alderen, og.. Å prate med folk og.. Ja, hva skal jeg si. Det er jo. Eller, livserfaring, og 

alt liksom. Man bruker jo hele seg, på en måte, i denne jobben. Så det er liksom det med 

det der menneskemøtene synes jeg er noe av det fine. Ja da har man jo den livserfaringen 

og yrkeserfaringen.» 

 

Informant 3 

 

Her er både «livserfaring» og «yrkeserfaring» knyttet til ferdigheter som lar profesjonsutøveren 

«bruke hele seg» i møte med brukeren. Dette er en erfaringskompetanse som ikke stammer fra 

formelle eller ikke-formelle læringssituasjoner. Ved følgespørsmål kom det frem at den er 

vanskelig å sette fingeren på, og således svarer det til en taus form for kunnskap slik dette er 
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beskrevet i delkapittelet om livslang læring. Det kan også bidra til en profesjonsidentitet når 

rutiner og reflektert handling innarbeides i biblioteket.  

 

Informantene var opptatt av betydningen av å ha gjennomlevd en historie, og knyttet dette til 

vedlikeholdet av folkebibliotekets samlinger. Dette innebærer en utvidet kunnskap om 

litteratur, og er en erfaringskompetanse som skiller de med lang fartstid fra yngre medarbeidere:  

 

«Vi ser jo det, de som er yngre enn oss vet jo ikke hvem den og den er, som vi har vokst 

opp med. Men sånn er det jo, og det er klart. Det er jo, ikke sikkert at Erik Bye er så 

interessant for dere som kommer nå, for eksempel, eller..» 

 

Informant 4 

 

Denne formen for historisk overblikk og kompetanse kan være et uttrykk for en substansiell 

historikalitet, slik dette er beskrevet av Abbott (2016). I bibliotekvesenet er dette 

betydningsfullt ettersom mange filialer av folkebiblioteket forsøker å ha negativ tilvekst av 

bøker. Usikkerheten knyttet til om det er interessere for Erik Bye svarer ikke til en kvalitativ 

nedvurdering av forfatterskapet. Det er heller en indikasjon på hvordan bibliotekarens innsikt i 

litteraturhistorien lar biblioteket holde en god samling: 28   

 

«Det er på en måte det vi kaller bokpleie, man kjøper inn bøker og man kasserer bøker. 

Det er jo sånn ideelt sett så skal man jo kassere cirka like mye som man kjøper inn. Vi 

har jo ikke plass til at samlingen bare eser og eser. Så det er jo også alltid, det krever jo 

mye erfaring det. En ting er å kassere fillete bøker, det sier seg jo selv, men så er det å 

kassere foreldete bøker, (...). De som ikke har jobbet så lenge kan jo ikke vite at noen 

bøker kanskje er interessante selv om de ser litt gamle, grå og kjedelige ut, (...). Så det 

er en veldig viktig del av jobben å ha en aktuell boksamling som er pen og oppdatert, 

men som også har de klassikerne som det er viktig å ta med seg hele veien.» 

 

Informant 5 

 

Informantbegrepet om «bokpleie» viser til en omsorg for litteraturen og bøkene som svarer et 

nedarvet verdigrunnlag i folkebibliotek. Lang erfaring medfører også en inngående kompetanse 

om bibliotekets samling, og ved å stadig lese nye bøker oppdaterer bibliotekaren sin kunnskap 

om litteratur. Samspillet mellom arbeid og privatliv er således noe som ofte bidrar til en livslang 

 
28 Intervjuene jeg gjennomførte høsten 2019 fant sted like i etterkant av at Peter Handke og Olga Tokarczuk vant 

Nobelprisen i litteratur. Derfor var det en løpende vittighet om hvorvidt bibliotekarene hadde sanert noen av 

Handkes tidligste verk.  
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læring. Dette er en form for kunnskap som yngre medarbeidere ikke kan ha opparbeidet, kun 

som konsekvens av at det tar tid. I et annet intervju trakk informant 2 frem «bokkunskapen», 

og evnen til å holde et overblikk i møte med endringsprosesser som det viktigste ved å ha lang 

erfaring:   

 

«Bokkunnskap ja. For det tenker jeg. Rett og slett at du har hørt om noe, at du kan en 

del om eldre litteratur. Også at man kanskje har vært borti type problemstillinger før, 

kan jo være en god ting (...). Hvis man har vært med på ganske mange 

endringsprosesser, (...). Kan man på en måte kjenne igjen ting i dem, og så vite at 

kanskje ikke det alltid er like skummelt heller. Kanskje like mye det at du kan kjenne 

igjen deler av en eller annen prosess (...). Jeg merker det veldig godt når jeg har yngre 

kollegaer, når det er forfattere og kanskje type spørsmål eller emner som de aldri har 

hørt om. Særlig hvis du har de som er veldig nyutdanna da. Sånn vil det sikkert alltid 

være, vil jeg tro.» 

 

Informant 2 

 

Informanten beskriver hvordan en kan gjenkjenne enkelte trekk i endringsprosesser. Det virker 

ikke like «skummelt» å gå inn i nye situasjoner hvis en har en forståelse av hva dette kan 

medføre. Dette er en form for seniorkompetanse som opparbeides ved lang fartstid i 

arbeidslivet. Samtidig forbinder vedkommende også seniorkompetansen til et informantbegrep 

om «bokkunnskap». Litteraturen er det bestandige i møtet med en endret arbeidshverdag, og 

det ligger en trygghet i denne kjernekompetansen.  

 

Hovedinntrykket fra intervjuene i utvalg 1 er at informantene ser sin erfaring som en trygghet, 

og som en kilde til kunnskap. Egenskapen til å se prosesser under ett blir imidlertid vurdert som 

noe potensielt negativt. Dersom profesjonsutøveren ser at enkelte prosesser gjentar seg, mente 

informant 5 at dette ville kunne lede til en negativ innstilling til ferskt initiativ:  

 

«Når man har jobbet lenge i et yrke som har forandret seg så mye, så er det lett å føle 

seg som sånn. Redd for å virke som litt sånn gretten og gammel (...) som er negativ til 

nye ting, og det har man ikke lyst til å være. Jeg synes ikke det er så lett å si fra om 

sånne ting. Jeg prøver liksom å være mest mulig positiv, for (...). Når de innfører nye 

ting, så er jo fordi de mener det blir bedre på den måten, og det er ikke alltid jeg tror det, 

det er ikke alltid at jeg føler det, og da er det lett å bli litt negativt.» 

 

Informant 5 
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Dersom ansatte med lang fartstid kommer i skade for å bli upopulær når det påpekes at ting er 

gjort før, vil dette kunne bety en nedvurdering av eldre arbeidstakeres kompetanse eller 

vurderingsevne. Aldersdiskriminering ble ikke nevnt i noen av mine intervjuer, men det var 

ofte underforstått at yngre krefter måtte slippe til. Ved spørsmål om vurdering av egen 

kompetanse opp mot yngre medarbeidere ble det ofte vist til at unge har bedre ferdigheter med 

teknologi, og da særlig sosiale medier. Informant 3 trakk frem hvordan dette er nyttige 

ferdigheter for å nå nye brukergrupper:  

 

«Ja, det er klart. De har jo en helt annen digital kompetanse, da. Og det er jo veldig 

nyttig. Med facebook, og ja vi er jo der vi og, men de er kjappere.. (...). Det er klart, de 

er mer på på alle de nye plattformene. Ja, også det er veldig bra. At vi kan utfylle 

hverandre. De har jo en annen kompetanse enn oss. Så vi utfyller hverandre egentlig, 

kan du vel si. Ja, de har vel litt mer.. Jeg vet ikke om de har så mye markedsføring 

egentlig. En skulle vel trodd at de har noe. De har nok noe. Formidling, det tror jeg nok.. 

Ja, det tror jeg.» 

 

Informant 3 

 

Dette er en positiv vinkling på eldre og yngre arbeidstakeres samarbeid innen samme 

arbeidsplass, og det svarer nok til situasjonen i mange folkebibliotek. Samtidig forteller det noe 

om hvordan relasjonene på arbeidsplassen forandrer seg med økt alder. I den grad 

bokkunskapen og kunnskapen om litteratur verdsettes vil dette forholdet være likeverdig. 

Samtidig påpeker informanten at de unge kan ha et fortrinn når det gjelder nye arbeidsoppgaver 

knyttet til sosiale medier og formidling. Begge deler kan anses som viktige i folkebibliotekets 

satsing mot å bli en debattarena og en møteplass.  

 

7.4 Læring i fagbiblioteket 

I utvalget 2 ble kompetanseløft og læring knyttet tettere til teknologiutviklingen. Dette var 

særlig i forbindelse med overgangen fra ulike datasystem til ALMA, som er felles for de fleste 

fagbibliotek i dag. Informant C kunne trekke frem hvordan nærhet til UiO var avgjørende 

ettersom bibliotekarene som arbeidet der utarbeidet egne nettkurs:  

 

«Vi hadde det store skiftet fra Bibsys, som satt i fingerne og som folk hadde jobbet med 

i årevis. Til vi fikk et nytt avansert datasystem. Ikke noe kurs, ikke noe face to face kurs. 

Det var onlinekurs med en amerikaner som satt og pratet og pratet og pratet, og så 

organiserte de kurs innad hos oss, sånn samjobbing og samkursing, og vi fikk et mye 

bedre forhold til Universitetet i Oslo. Bibliotekarene der utviklet et sånt kurs som de 

delte med oss. Det var et kjempeløft og et kjempeskritt, og det gikk mye bedre enn vi 
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hadde frykta. Hele universitet, høyskole, og fagbibliotek-Norge gjorde det i løpet av et 

år. Det var selvfølgelig noe klaging og uffing, og «dette var tungt og vanskelig», men 

det var ikke ille, det var ikke sånn skikkelig klaging liksom, det gikk overraskende bra. 

Selv om det var tungt å lære seg.» 

 

Informant C 

 

Informantbegrep om «samjobbing» og «samkursing» hentyder til en slags symbiose mellom 

ikke-formelle og uformelle læringssituasjoner. Institusjonen som informant C arbeidet for 

måtte legge til rette for at arbeidstakerne kunne lære av hverandre i etterkant av den ikke-

formelle læringssituasjonen med nettkurset. Nettkursene fra USA var mindre nyttige enn 

kursene UiO utviklet, samtidig viser informantens forklaring hvilke ressurser som ligger i å ha 

gode kolleger, et godt læringsmiljø, og et praksisfellesskap.  

 

Informant B hadde nylig byttet arbeidsplass og trakk frem betydningen av uformelle 

læringssituasjoner når det er mye nytt å sette seg inn i. Dette var særlig i relasjon til 

skrankearbeid der spørsmål må besvares samtidig med at brukeren venter:  

 

«Det er absolutt det viktigste, og sånn som i skranken også, ikke sant (...). Jeg er jo ikke 

her hele uka. Så jeg har en sånn skrankevakt en sånn gang i uka. (...). Så i begynnelsen 

hadde jeg to stykker, og så kunne jeg alltids spørre. Så de var veldig flinke til å først 

sitte sammen og så bare sier du i fra når du trenger hjelp. For du vet aldri hva slags 

spørsmål som kommer i en sånn skranke, vet du. Det er jo alt mulig rart. Plutselig så 

kommer det et spørsmål som du aldri har fått før. Så du kan ikke forberede deg på alle 

spørsmål, heller.. Men jeg har fått veldig god støtte. Veldig bra altså.» 

 

Informant B 

 

Dette eksemplifiserer praksisepistemologi der refleksiv handlingen sørger for læring og evnen 

til å handle raskt. Den intellektuelle bearbeidelsen av problemet er kun ett steg i denne 

prosessen, og læringen kommer ved observasjon og repetisjon, og et positivt samarbeid med 

lav terskel for å be om hjelp. Det er allikevel ikke alle informantene i utvalg 2 som var positivt 

innstilt til denne formen for læringssituasjoner. Informant A arbeidet relativt avsondret fra 

skrankearbeidet, og var i mye større grad opptatt av de ikke-formelle læringssituasjonene. Det 

å gå inn til naboens kontor for veiledning opplevde vedkommende svært tidkrevende. 

Vedkommende kunne forklare en tydelig prosess med kompetanseløftet tilknyttet til ALMA:   
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«Vi startet med forelesninger og har gått mer over til workshopper og det er obligatorisk 

i utgangspunktet. Det er forankret, det er ikke bare at du stikker inn på kontoret til 

naboen for det er jo veldig tidkrevende hvis man skal ha veldig mye en-til-en opplæring 

og overføring, bli avbrutt i arbeidet ditt for å gå inn til naboen og hjelpe til. Sånn at vi 

er på en måte opptatt av at vi rigger det (...). Blant annet fordi det sparer tid.» 

 

Informant A 

 

Det er individuelt hvordan en tar til seg læring, samtidig er informant A sitt utsagn kanskje 

farget av at vedkommende selv utarbeider en del kurs i ALMA. Ved et følgespørsmål kom det 

frem at vedkommende hadde utpreget høy kompetanse om datasystemet og gode tekniske 

ferdigheter. Såldes ville det sjeldent være informanten som spurte andre kolleger om hjelp eller 

veiledning. Praksisfellesskapet fremtrer der arbeidstakere jobber sammen, og for ansatte som 

arbeider mer på egenhånd blir dette mindre viktig.  

 

Ved spørsmål om hvilken kompetanse informantene i utvalg 2 gjerne ønsket mer av dreide dette 

seg hovedsakelig om en inngående kunnskap i fagbibliotekets områder. Samtidig henviste flere 

av informantene til et lengre yrkesløp, og hvordan de allerede hadde opparbeidet seg den 

kompetansen de trengte, enten gjennom erfaring eller videreutdanning. Dette står som en 

kontrast til utvalg 1, der informantene ønsket å opparbeide et helt spekter nye ferdigheter. I 

sammenligningen mellom utvalgene fremkommer det derav hvordan bibliotekarene i 

fagbiblioteket hovedsakelig har videreutviklet kjernekompetanser tradisjonelt forbundet med 

bibliotekarprofesjonen, mens informantene fra folkebiblioteket tilegner seg ferdigheter i vidt 

forskjellige områder. Dette kan betegnes som to forskjellige strategier i møte med ulike 

profesjonsendringer.  

 

7.5 Lang fartstid i fagbiblioteket  

Lang fartstid ble i utvalg 2 forbundet med kjennskap til fagbibliotekets områder og 

moderinstitusjonens egenheter, snarere enn samfunnet for øvrig. Hovedsakelig dreide dette seg 

om kompetanser i bibliotekets fagfelt, og kunnskap om institusjonens historie. Dermed kommer 

det til syne et motsetningsforhold når en sammenstiller utvalg 1 og 2. Der informantene i utvalg 

1 var opptatt av livserfaringen i møte med en heterogen brukergruppe, er seniorkompetansen i 

fagbibliotek gjerne opparbeidet i relasjon til en homogen brukergruppe. Der folkebiblioteket 

står i kontekst av et nabolag eller en bydel, står fagbiblioteket i kontekst av andre avdelinger 
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med ansatte som trenger deres tjenester og assistanse. Dette gir enda et praksisfellesskap der 

fagbibliotekets bibliotekarer både innhenter kunnskap og bygger profesjonsidentitet.  

 

Informant F trakk frem hvordan et helt spesielt miljø tilknyttet fagbiblioteket der vedkommende 

arbeidet var en viktig arena for læring i kraft av gode relasjoner til de øvrige ansatte. Gjennom 

interaksjon med institusjonens medlemmer, kunne vedkommende tilegne seg den fagspesifikke 

kompetansen som var nødvendig for å betjene brukerne best mulig:  

 

«Det har jo selvfølgelig noe med både min alder, og det at jeg har vært her i så mange 

år. Jeg blir jo mer og mer integrert, og spiser lunsj med de og vet om ungene deres og 

gamlemor og tante og det blir mye mer en omgangskrets etter hvert. Og jeg får også en 

ganske god oversikt over hva de driver på med, hva slags fagområde de driver på med, 

hva slags nye ting som kommer opp. Det er sånne ting som er vanskelig å fange opp 

hvis du ikke er ganske tett på forskerne og forskningsmiljøet, for det er aldri statisk i et 

sånt miljø, det er alltid nye ting som kommer opp.» 

 

Informant F 

 

Informanten bruker et begrep om å være integrert innen en kontekst av andre arbeidstakere. Det 

er viktig å påpeke at vedkommende arbeider i et mindre instituttbibliotek med få ansatte. 

Således har en begrenset sosial arena i eget bibliotek ledet vedkommende til å finne sosiale 

relasjoner i øvrige deler av institusjonen. Ved å jobbe tett på forskningsmiljøet, beskrevet som 

dynamisk, har informanten kunnet holde fagbibliotekets tjenester oppdatert. Informanten 

understreker selv hvordan alder, og således lang fartstid, har betydning for opparbeidelsen av  

både relasjoner og seniorkompetanse.  

 

Kjennskap til endringsprosesser gir en seniorkompetanse i fagbibliotek, på samme måte som i 

folkebiblioteket. Dette gjaldt imidlertid en forståelse om endringsprosesser innen institusjonen 

der fagbiblioteket befinner seg, like mye som prosesser innen eget bibliotek:29  

 

«På et sted som dette, som er et sted med historie fra (...) og framover så er det veldig 

mange underlige skikker og tradisjoner og kutymer. Også fordi vi er den eneste 

institusjonen av vårt slag i landet, så er det veldig mye sånn spesialisert kunnskap om 

dette stedet. (...). Som er helt irrelevant alle andre steder (...), men når man har vært her 

lenge så suger man jo inn dette her. Så det å på en måte tilegne seg den kunnskapen om 

organisasjonens egenart er utrolig verdifullt. Særlig for sånne som meg som møter 

veldig mange nyansatte. For da kan vi i mye større grad veilede og hjelpe nyansatte på 

 
29 Sitatet kan fremstå noe fragmentert da henvisninger til informantens arbeidsplass er utelatt.  
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langt flere felter enn det å finne fram til en bestemt bok. For vi kan fortelle dem noe om 

hvordan (...) maskinen virker.» 

 

Informant E 

 

Innad i institusjonen er profesjonsutøveren blitt et slags bindeledd mellom nye ansatte og 

institusjonens historie. Dette er en institusjonsbestemt erfaringskompetanse som gir mulighet 

til å hevde jurisdiksjon over nye arbeidsoppgaver. Videre er det også et eksempel på 

seniorkompetanse, da det bygger på et kunnskapsgrunnlag opparbeidet gjennom en lang 

karriere i et bestemt praksisfellesskap. Det underbygger også innsikter fra tidligere forskning 

om livslang læring og seniorkompetanse. Det er også interessant at informanten beskriver 

arbeidsplassen med metaforen om en «maskin», for i forlengelsen av dette er fagbiblioteket et 

tannhjul innen en autonom mekanikk. Det er moderinstitusjonen, fremfor samfunnet for øvrig, 

bibliotekarprofesjonen forholder seg til. 

 

Til forskjell fra folkebibliotekene, som har et bredt samfunnspolitisk mandat nedfelt i lov om 

folkebibliotek, er arbeidet i fagbibliotekene bundet til moderinstitusjonenes samfunnsoppdrag. 

Allikevel er det en felles profesjonserfaring at lang fartstid gir innsikt i bibliotekenes magasin 

og samling:   

 

«Det er jo en fordel å ha en historie. Når man jobber for eksempel i et sånt stort bibliotek 

som jeg gjør, og med disse samlingene som jeg jobber med, så er det klart at det er en 

fordel å skjønne historikken.. Altså, vi trenger noen folk som kan forstå de rare tingene 

som er gjort på gamle måter, og som kjenner til historien, og jeg er ikke egentlig den 

viktigste. Men vi har jo folk her på huset som har vært her i tjue år og som vet hvordan 

alt, hvor alt er i magasinet, for eksempel. Det er jo så masse detaljer, og det er jo klart 

det er en fordel å ha historien. Det er det ene. Utover det, å ha lang erfaring, fordel... Det 

er jo en fordel å ha erfaring...»  

 

Informant A 

 

Slik det fremgår av sitatet gir seniorkompetansen kontinuitet til arbeidsplassen, samtidig som 

dette bidrar til kunnskap om institusjonens historie. Når en analyserer utsagn som; «Det er jo 

en fordel å ha erfaring...» der informanten lar dett henge i luften som en ettertanke, faller ordene 

imidlertid utenfor kompetansebegrep, og blir en taus kunnskap i et vell av minner.  
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Lang fartstid leder ikke bare til økt kompetanse, men også til en avveining av hvorvidt en ønsker 

å bli med på ytterligere kompetanseløft. Endringsprosesser kan virke ubønnhørlige, og slik som 

i folkebiblioteket er det også i fagbibliotek en forventning om at dette skal møtes med 

positivitet:  

 

«Jeg tenker kanskje man liksom har to valg. Det ene er at man hele tiden er med i 

utvikling og endring og er positiv, og er virkelig med på endringer, og det er også 

slitsomt, ikke sant. Eller du kan liksom bakke litt av og si at nei nå gå jeg ned til seksti 

prosent og setter meg her og gjør katalogisering og lærer meg det jeg er helt nødt til og 

ikke noe mer enn det. Og det kan bli kjedelig. Det føler nok jeg litt på. Enten velger jeg 

noe som kanskje blir litt for kjedelig, eller så er det bare å fortsette med dette.» 

 

Informant A 

 

Informanten beskriver en hypotetisk situasjon der vedkommende har mulighet til å gjøre 

oppgaver tilknyttet katalogisering fremfor å delta i et mulig kompetanseløft. Det er ikke alltid 

like motiverende å øke kompetansen når det er kort tid igjen av yrkesløpet. På den annen side 

kan det være kjedelig å ikke bli med på utviklingen. Yngre arbeidstakere har også større utbytte 

av å lære nye ferdigheter ettersom det er lenger igjen av karrieren. Da informant C dro veksel 

på eget ståsted og yngre medarbeidere, pekte nettopp vedkommende på lærenemhet som et 

avgjørende trekk for en dyktig nyutdannet bibliotekar:  

 

«De nyutdannede er mer digitalt kompetente, og det er noe vi legger vekt på ved 

ansettelse også, at de er interessert i å lære. De må ikke nødvendigvis kunne det, men 

de må være interessert i å lære det, og syntes det er gøy så de lærer det litt raskt da. Og 

også det å bruke sosiale medier. Når vi driver og markedsfører oss, så synliggjør vi 

tjeneste våre, og det å bruke sosiale medier kan være litt på ungdommens premisser. Jeg 

er ikke mye på instagram, så det er greit å ha noen yngre bibliotekarer. Sånne ting. Og 

så har de mer pågangsmot og guts og går på. Dette er nytt og dette skal vi liksom finne 

ut av.» 

 

Informant C 

 

I likhet med informant 3 fra folkebiblioteket fremheves det hvordan yngre medarbeidere har 

bedre kompetanse i sosiale medier, og i begge tilfeller knyttes dette til et informantbegrep om 

«markedsføring». For fagbibliotek har formidling og markedsføring blitt viktigere i takt med at 

dette er prioritert ellers i bibliotekvesenet. Det foreligger således et skifte der den yngre garde 

er forventet å fornye deler av bibliotekarprofesjonens arbeid. Samtidig er dette relatert til den 

kulturelt befestede legitimiteten bibliotekene ønsker å opprettholde.   
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7.6 Tanker om avgang til pensjon 

Dette delkapittelet omhandler pensjoneringstidspunkt. Jeg trekker frem seks emblematiske 

eksempler på hvordan informantene resonnerte omkring egen avgang til pensjon. Disse er fra 

både utvalg 1 og 2 ettersom betraktningene hvilte på individuelle forhold i tillegg til 

arbeidssituasjon. Her bruker jeg begrepene om push- og pull-faktorer for å tydeliggjøre 

informantenes svar og analysens kategorier. Disse er: helse og familierelasjoner; tilpasning til 

en ny arbeidshverdag og medbestemmelse; samt givende arbeid.  

 

7.6.1 Helse og familierelasjoner  

På tvers av fag- og folkebibliotek var helse fremtredende i samtalene omkring 

pensjoneringstidspunkt. Flere av informantene uttalte at de gjerne ville jobbe lenge «hvis helsa 

holder». Samtidig var det flere som vurderte sen og tidlig avgang opp mot familiemedlemmers 

omsorgsbehov. Helse kan på denne måten opptre både som en «push-faktor», og som en «pull-

faktor» hvis pensjonisttilværelsen letter arbeidet med å pleie familiemedlemmer:30 

 

«Nei, nå er jeg (...), så det er (...) igjen til jeg er syv og seksti, og jeg tror nok jeg kommer 

til å jobbe de (...) åra. Men jeg har gått ned. Da jeg var (...) i fjor så gikk jeg ned til seksti 

prosent AFP da. Jeg hadde åtti. Så jeg har begynt å trappe ned da. (...). Jeg har litt sånn 

omsorg. Jeg har en syk mann hjemme i rullestol. Så jeg har litt sånn på hjemmebane. 

Og moren min begynner å bli gammel, og.. Trenger meg litt, og ja. Så er jeg blitt 

bestemor. (...). Det er okei å trappe ned litt egentlig. Har litt annet å drive med, selv om 

det er litt sånn skummelt og, i forhold til å henge med på alt her da. Jeg er ikke så mye 

med, så jeg må passe på at jeg lærer meg de tingene jeg trenger.» 

 

Informant 3 

 

AFP bidrar til at informanten kan kombinere arbeid med forpliktelser overfor familien. Dette 

viser hvordan arbeidet som bibliotekar tilpasses forpliktelsene som ofte følger med høy alder. 

I følge informanten kan en lavere stillingsprosent være problematisk hvis det blir vanskeligere 

å holde tritt med nye arbeidsoppgaver. I en glidende overgang mellom karrieren og 

pensjonstiden vektlegges det hvordan det er viktigst å lære ferdighetene som anvendes i det 

daglige, fremfor å kunne alt.  

 

 
30 Henvisninger til nøyaktig alder er utelatt fra sitatene.  
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Familierelasjoner kan også være en «jump-faktor» i den grad pensjonstilværelsen virker 

forlokkende, med barnebarn hytteliv og fritid. Det vil være stor forskjell dersom 

samlivspartneren er en fullverdig del av dette: 

 

«Nå har jeg en snill mann som er noen år eldre enn meg som også har begynt å bli litt 

sånn. Han er tre og et halvt år eldre enn meg, så det er faktisk medvirkende ganske sterkt. 

Han kunne kanskje tenkt å gå av nå, han er (...), men da har vi tenkt at da venter vi til 

jeg også er (...), så gjør vi det samtidig. Vi har hytte, og vi har barnebarn, og jeg har 

masse prosjekter utenom jobben, og jeg tror økonomien også skal gå. Så det er planen, 

men det kan forandre seg. Det kan jo skje at dette blir så gøy at jeg vil fortsette litt til, 

eller at det ikke fortoner seg like forlokkende å være pensjonist når det nærmer seg. 

Redselen for å stagnere er jo noe med at så lenge man er i jobb så må man jo fornye seg. 

Vi må jo, for vi holder på og lærer noe nytt hele tiden.» 

 

Informant A 

 

Informanten viser en tydelig ambivalens da det virker forlokkende å bli pensjonist, samtidig 

som det forbindes med høy alder, og en frykt for å stagnere. Arbeidet som bibliotekar, med 

stadig nye utfordringer står i en motsetning til dette da en lærer og stadig fornyer seg. Dermed 

kan arbeidet også virke som en «stay-faktor», og et slags forsvar mot alderdom og stagnasjon.  

 

7.6.2 Tilpasning til en ny arbeidshverdag og medbestemmelse 

Informant 5 fra folkebiblioteket trakk frem endringer i arbeidshverdagen som en «push-faktor», 

og noe som gjorde arbeidet i biblioteket mindre givende. I dette henseende trakk vedkommende 

frem nye arbeidsoppgaver knyttet til formidling og således endringsprosessene som foregår 

innen folkebiblioteket for tiden:  

 

«Det viktigste er nok at jeg har lyst til å ha tid til andre ting. Jeg har jobbet i hundre prosent 

så lenge, og som fast ansatt så har man jo ikke noe slingringsmonn. Man må jo være på 

jobben mellom åtte og fire og enkelte andre jobber så har man kanskje litt mer sånn at man 

kan fikse litt mer og gå tidligere noen ganger og sånn. Jeg føler at tiden er veldig bundet, 

da. Så jeg tenker at jeg liker og gleder meg til å få tid til å gå tur i skogen og sånne ting som 

jeg ikke synes jeg får så mye tid til nå. (...). Og så har jeg jo hatt mye formidling. Alltid følt 

at jeg har ligget litt bakpå når det gjelder å forberede meg. Det er alltid ting jeg skal ha lest 

for å rekke å formidle (...), så jeg synes jo det har vært litt slitsomt, men veldig morsomt, 

men litt slitsomt.»  

 

Informant 5 
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Informantens begrep om «ikke ha slingringsmonn», og at «tiden er bundet» svarer i denne 

sammenheng til medbestemmelse og autonomi. Informanten beskriver hvordan en 

arbeidshverdag med jobb fra åtte til fire er mindre forenlig med høy alder. Det er også flere 

oppgaver som kan forbindes med profesjonsendringene, og økt formidlingsansvar. Samtidig 

virker egenskaper ved pensjonstiden, friluftsliv og fritid, som «jump-faktorer». Sammenstiller 

en dette med et resonnement hentet fra fagbiblioteket tydeliggjøres det hvordan 

medbestemmelse har stor betydning for at den enkelte finner seg vel til rette i arbeidslivet:   

 

«Ja det vil bli kontorlandskap i de nye lokalene. Det tror jeg blir en veldig overgang ja, 

så jeg skal slutte (...). Jeg har vist om at dette ville komme, vi har hatt den prosessen en 

del år, og jeg tenkte at da var det vel naturlig at jeg avslutta i det biblioteket som jeg 

forsåvidt har bygget opp her da, og at det er slutten. For det å flytte inn i et nytt bibliotek 

der vi alle skal jobbe sammen, da ville jo jeg fått nye oppgaver og nye måter å 

samarbeide på. Kanskje nye emneområder å forholde meg til, og det stort sett bare for 

en kort periode. Jeg kunne jobbet et år til eller to, men nei. Nei, jeg tror ikke det. Men 

jeg fortsetter en liten stund her på instituttet frem til alt er avslutta, og det er mulig at 

jeg, vi får se. Mulig at jeg kan fortsette littegrann, litt mer på prosjekt, men det vil bli på 

instituttet og ikke på biblioteket.» 

 

Informant G 

 

En forestående omstrukturering er her årsak til at informanten ikke ønsker å fortsette i arbeid. 

Det er for mye nytt å forholde seg til, og avkastningen for kompetanseløftet i forbindelse med 

overgangen ville blitt lav ettersom det uansett er kort tid igjen av karrieren. Det er allikevel 

mulig å arbeide litt lenger på instituttet der fagbiblioteket har vært. Sitatet illustrerer 

omstrukturering som en «push-faktor», mens seniorkompetansen virker som en «stay-faktor». 

Informanten har opparbeidet seg spesialkompetanse til å arbeide på forskningsprosjekt, selv 

etter at fagbiblioteket er nedlagt. I et større sentralisert bibliotek ville denne kunnskapen kanskje 

være mindre verdsatt.  

 

7.6.3 Givende arbeid  

En søker bibliotekarprofesjonen fordi en nærer interesse for bøker, for folk og for vitenskap. 

Hovedinntrykket fra intervjuene er at bibliotekarer i både fag- og folkebibliotek knytter stor 

glede til faget, selv om det noen ganger var bekymringer om enkelte endringsprosesser. For 

informant 1 var derimot endringene på arbeidsplassen kilde til nye utfordringer, og noe av det 

som gjorde arbeidet givende:  
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«Nei, jeg vil sitte så lenge jeg kan, jeg elsker yrket mitt, og i og med at det er så mye 

omstillinger og mye nytt så gror du ikke fast i det samme i det hele tatt. Du må stadig 

være med og henge på. Og da blir det... Det er veldig stor utvikling, og det vil jeg fortsatt 

være med på, og som sagt jeg er veldig glad i yrket mitt. Jeg kunne gått av i år, for jeg 

har jobba i førti år i kommunen, men det er ikke snakk om.» 

 

Informant 1 

 

På denne måten er det endringene i seg selv en «stay-faktor». Vedkommende var positiv til alt 

som foregikk, og fant nyvinninger og innovative tiltak som givende tilskudd til en dynamisk 

arbeidshverdag. En kunne stilt spørsmål ved om denne innstillingen var resultat av en 

forskereffekt, men jeg regner det som mindre sannsynlig. Livssituasjonen til vedkommende var 

slik at arbeidet kunne få full oppmerksomhet, og hverdagen ble derfor møtt med entusiasme.  

 

Informant C forklarte på sin side at pensjonstiden var noe en måtte motivere seg for. Det var 

vanskelig for vedkommende å forestille seg at en skulle slutte uten at dette i første omgang var 

samkjørt med en større omorganisering på arbeidsplassen:  

 

«Jeg er jo egentlig over pensjonsalderen for å si det sånn. Men man må jo motivere seg 

selv for å slutte og. Selv om man har en jobb man trives i. Så må man finne et greit 

tidspunkt både for en selv og karrieremessig eller jobbmessig, «Ja, nå var det noen store 

endringer, så da kan en like gjerne gi seg nå.» Det tror jeg er naturlig. Ja, for jeg synes 

alltid det har vært morsomt å jobbe, men jeg begynner jo å lage noen strategier om når 

jeg skal slutte. Jeg må motivere meg for å slutte for det er jo en veldig stor del av livet. 

Jeg jobber fullt, og jeg har liksom ikke trappet ned heller. Så en må finne et eller annet. 

Jeg håper kanskje det skal bli et eller annet vedtak om omorganisering hvor jeg tenker 

at «jeg slutter».» 

 

Informant C 

 

Arbeidet i fagbiblioteket fremstår i dette tilfellet så givende at pensjonisttilværelsen har lite å 

tilby, og informanten leter etter et naturlige holdepunktet for å ta avskjed med karrieren. Dette 

svarer også til hvordan informant G resonnerte omkring egen avgang. Pensjonstiden er 

forbundet med aldring, og kan således være ubehagelig å stå overfor. Derfor kan det være 

enklere å utsette avgjørelsen og vente på en omstilling der andre overtar arbeidsoppgavene.  

 

7.7 Oppsummering av analysen 

I dette kapittelet har jeg fremlagt studiens funn og analysearbeid slik dette er gjennomført med 

den hypotetisk deduktive metode og teoretiske konsept. Gjennomgangen har fulgt en tematisk 
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og begrepsmessig inndeling som først omhandlet jurisdiksjoner i fag- og folkebibliotek. Dette 

tok utgangspunkt i bibliotekarprofesjonens klientell, og deretter folkebibliotekets 

arrangementer versus fagbibliotekets undervisning og formidling. Videre satte det første 

analysekapittelet fokus på bibliotekvesenet og den bredere samfunnskonteksten som innvirker 

på profesjonens arbeid. I både fag- og folkebiblioteket er bibliotekarprofesjonens arbeid sterkt 

endret som følge av teknologiendringer med internett og digitalisering. Mye av det tradisjonelle 

bibliotekararbeidet i folkebiblioteket har falt bort, mens det er kommet nye jurisdiksjoner om 

kunnskapsorganisering i fagbibliotekene.  

 

Analysekapittelets andre del tok for seg læring og lang fartstid i fag- og folkebibliotek. I begge 

utvalgene gav delt utdannelse og arbeidserfaring profesjonsidentitet. Erfaringskompetanse og 

seniorkompetanse er viktig for å opprettholde gode samlinger, og for kvaliteten i 

litteraturformidlingen i folkebiblioteket. Videre bidrar erfaring og seniorkompetanse til gode 

tjenester for moderinstitusjonene i fagbibliotek. Det er ulike resonnement rundt 

pensjoneringstidspunkt. Hovedsakelig dreide disse seg om individuell livssituasjon, 

medbestemmelse, og en forståelse av arbeidet som givende.  
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8 Drøfting av studiens funn og analyse 

 

I dette kapittelet vil jeg drøfte studiens funn opp mot hovedproblemstillingen: Hvordan erfares 

endringer i profesjon og kompetanse av bibliotekarer med lang fartstid i fag- og folkebibliotek? 

Og hva forteller endringene om bibliotekarprofesjonens konstitusjon og framtid? 

 

Drøftingen hviler på analysen, og på besvarelsen av forskningsspørsmål en, to og tre.31 

Profesjonsendring består som sentrale deler av enkeltmenneskets arbeidserfaring, med læring 

og tilfang av ny kompetanse. Endringsprosesser er både interne og organisatoriske, og eksterne 

kulturelle, eller teknologidrevne. Bibliotekarprofesjonen endres også i relasjon til 

omkringliggende arbeidstakere innen profesjonssystemet og arbeidsmarkedet. Dette berører 

profesjonens kunnskapsgrunnlag, handlingsformen og tjenester. Samtidig vil en profesjon 

kjempe om jurisdiksjonen over gamle og nye arbeidsoppgaver. Bibliotekarprofesjonens 

konstitusjon drøftes videre i lys av det fjerde forskningsspørsmålet:  

 

- Hva forteller profesjonsendringene om bibliotekarprofesjonens konstitusjon med 

kjernekompetanse, verdigrunnlag og samfunnsoppdrag? 

 

På tvers av fag- og folkebibliotek har digitalisering og formidling ledet til nye arbeidsoppgaver. 

Det komparative forskningsdesignet avdekker hvordan erfaringer er ulike, mens det er 

tidsforløpet, og den bibliotekfaglige utdannelsen som plasserer de to utvalgene i relasjon til 

hverandre. I forsett av analytisk generalisering er drøftingen også en teoretisk gjennomgang. 

Det følger også forslag til videre studier.  

 

8.1 Profesjonsendring og livslang læring 

Jeg argumenterer i denne studien for at profesjonsendring innebærer hendelser der 

profesjonsutøveren må lære nye kunnskaper. Kompetanseløft og livslang læring er således en 

naturlig del av en lengre karriere som profesjonell. Videre er begrepet om livslang læring i 

likhet med begrepet om jurisdiksjoner egnet for å forbinde ulike nivå av samfunnsanalyse. 

Casestudien gjør enkeltmenneskets erfaringer til del av beretningen om arbeidsplassen – 

bibliotekene, og derav et middelnivå av analyse. Videre forbindes dette med det demografiske 

 
31 Se side 5. 
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skiftet, tidligere forskning, og samfunnsøkonomiske målsettinger om at folk må stå lenger i 

jobb.  

 

Økologibegrepet plasserer bibliotekarprofesjonen innen en dynamisk virkelighet med ulike 

andre økologier som gir muligheter for utvikling, samtidig som det kan begrense profesjonens 

handlingsrom. Profesjoner er i en gjensidige relasjon til hverandre, mens denne videreutviklede 

konseptualiseringen også tar høyde for en ytre virkelighet i endring. Ved å studere dette som 

prosess konseptualiseres nåtiden som en horisont der fortiden kodes av menneskers handlinger 

og interaksjoner. Dette er mulig i kraft av minner, og det former institusjoner gjennom kollektiv 

forståelse av hva som har vært, og hva som skal komme:  

 

«This complex social structure  in the moment contains all the information of the deep 

past that can influence the present, either as records or some other form of encoded 

historicality or more importantly as the present system of adjacencies and relationships 

that is the momentary social structure, providing the locales, facilities, and constraints 

that shape the possible actions of the moment» (Abbott, 2016, 34).  

 

Profesjonsendringer består på denne måten som del av enkeltmenneskets erfaringer, og jeg 

vurderer derfor arbeidstakere med lang fartstid som en uvurderlig ressurs for studiet. Både 

interne og eksterne drivere for profesjonsendring er synlige som strukturerer i felles erfaringer. 

Videre kommer kollektive representasjonene til syne på tvers av intervjuer. Dette er blant annet 

delt mening, slik denne forvaltes av profesjonen. Læringssituasjoner, og gjenfortellingen av 

karrierens kompetanseløft avdekker en essens av profesjonsendringene som har funnet sted i et 

bestemt tidsrom. Hvordan informantene forteller om dette viser hvordan det har vært å stå i 

denne utviklingen. I intervjusituasjonen adresserte jeg informantene som bibliotekarer med 

lang fartstid, og fremmet således en subjektposisjon til fordel for forskningens fokusområder 

(Kvale & Brinkmann, 2017, 117).32 

 

Slik som i Carlsten og Olsens (2019) studie av presteskapet ble det funnet at bibliotekarene 

helst ville lære ferdigheter som kan knyttes til profesjonens kunnskapsgrunnlag, fremfor 

administrative kompetanser. Denne studien måler ikke, slik som Olsen og Carlsten (2015) 

kvantiteten av læringsaktiviteter, men det er heller ikke belegg for å si at læring avtar med alder. 

Bibliotekene er muligens spesielt gode læringsarenaer ettersom kunnskap og læring inngår i 

 
32 Begrepet svarer til denne oppgavens konstruktivistiske perspektiv på intervjusituasjonen. Intervjueren tiltaler 

informanten på en bestemt måte og lager dermed en ramme for hvordan vedkommende besvarer spørsmålet.  
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både verdigrunnlaget og samfunnsoppdraget til bibliotekarprofesjonen. Bibliotekaren har også 

kompetanser som hviler på høyere utdannelse, noe som gir gode forutsetninger for læring 

(Olsen & Børing, 2019). En arbeidshverdagen med endringer var i denne studien ingen 

avgjørende beveggrunn for avgang til pensjon. På samme måte som Midtsundstad (2002) har 

vist, skyldes avgang til pensjon og AFP både individuelle forhold forankret i livsløpet, i tillegg 

til arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver.  

 

Videre har sammenstillingen av fag- og folkebibliotek også frembragt hvordan lang fartstid 

erfares ulikt. I fagbiblioteket er erfaringskompetansen viktig for best mulig profesjonsutøvelse, 

mens erfaring har annen betydning i folkebiblioteket. Dette handler heller om å ivareta en faglig 

tradisjon i litteraturformidling, og bibliotekets samlinger. Slik Melhuus (2018) forklarer i sin 

studie, tilfører eldre arbeidstakere lojalitet og stabilitet til arbeidsplassen. Samtidig kan 

endringsprosesser gjøre erfaringene mindre viktige, og dette ser også ut til å være tilfellet i 

folkebiblioteket. Informant 3 trakk frem hvordan erfaringskompetansen lar bibliotekaren 

«bruke hele seg» i sine tjenester til varierte brukergrupper. Dette er en taus kunnskap som det 

er vanskeligere å stadfeste som del av profesjonens tjenester, eller kompetanse. Jevnført 

tidligere forskning må dette heller anses som en trygghet som kommer med alder og erfaring 

generelt (Hilsen, 2016, 19-20). Slik er heller ikke erfaringskompetansen noe forsvarsverk for 

bibliotekarens jurisdiksjoner.  

 

Analysen av pensjoneringstidspunkt viser at profesjonsendringene i seg selv ikke er noen push-

faktor hverken i fag- eller folkebibliotek. Omorganiseringer representerer tidspunkter der det 

er enklere å tre av, men dette kan slå ut begge veier. Eksempelvis venter arbeidstakere på 

omstillinger som en naturlig avslutning på en lang og givende karriere. Videre var personlig 

medbestemmelse og fall i autonomi en beveggrunn for pensjonering i begge utvalgene. Dette 

tilsvarer ikke noen objektiv standard, men er subjektivt og forankret i den enkeltes erfaringer. 

Studien bidrar således til kvalitativ innsikt i pensjoneringstidspunkt, noe som kan være nyttig i 

videre studier (Flyvberg, 2004, 133-134). Dette gjelder også for pensjoneringstidspunkt som 

variabel i kvantitative forskningsprosjekt. 

 

Når størstedelen av karrieren er forankret i en tid med andre verdiorienteringer, kan dette 

oppleves problematisk. Slike erfaringer gjelder ikke for alle, og det er blant annet viktig å 

fremheve hvordan endringsprosessene var en «stay-faktor» for informant 1. Allikevel var det 

en felles oppfatning blant informantene at yngre krefter måtte slippe til, og flere hadde erfart 
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normative fordringer om positivitet i møte med endringsprosesser. Kvalitativ innsikt i slike 

erfaringer bidrar til diskursen om arbeidstakere i den siste delen av karrieren, og kan støtte opp 

under samfunnsøkonomiske målsettinger i møte med den demografiske overgangen.  

 

8.2 Kjernekompetanse og intern differensiering 

Det er en stadig intern differensiering av bibliotekarprofesjonens kjernekompetanser og 

kunnskapsgrunnlag, både i fag- og folkebibliotek. Differensieringen er først og fremst mellom 

fag- og folkebibliotek, men også mellom ulike fagbibliotek, og mellom folkebibliotekets 

filialer. I fagbibliotekene følger dette av bibliotekarens spesialisering, seniorkompetanse, og 

unike praksisfelleskap i moderinstitusjonene. I folkebiblioteket har flere grupper arbeidstakere 

fått bibliotekartittel ettersom denne ikke er beskyttet. Dette fører til en differensiering av 

profesjonens kompetanser, som også vil skape forskjeller mellom ulike filialer.  

 

I folkebibliotekene er den interne differensieringen av profesjonen en følge av at filialer ansetter 

arbeidstakere med ulikt kunnskapsgrunnlag, samtidig som de henvender seg til ulike nabolag. 

En kunne beskrevet utviklingen med Abbotts (1988) begrep om «amalgamation» eller 

sammensmelting, der ulike grupper blir del av samme profesjon som følge av lignende 

handlingsformer. Jeg vil allikevel argumentere for at resultatet er differensiering av tjenester, 

og at profesjonens forhold til brukerne blir variert på tvers av kontekst. Dette er videre en intern 

differensiering ettersom det følger av en omstrukturering av kunnskapsgrunnlaget innad i 

filialene. Utviklingen er et resultat av teknologiendringer der bibliotekarprofesjonens 

kjernekompetanser om katalogisering og klassifikasjon er blitt mindre viktig. Videre har 

organisatoriske og administrative endringer ledet til at faglige fellesskap er bygget ned, med 

resultatet at bibliotekarens status er svekket.  

 

Dissonans er av de grunnleggende følelsene som kan oppstå når arbeidsplassen ikke bærer frem 

historien og erfaringene arbeidstakeren selv står med. Individets historikalitet er konstant, mens 

samfunnsendringene etablerer ny mening i institusjonene. Noen av informantene fra 

folkebiblioteket føler dermed at noe betydningsfullt ved deres egen kompetanse og 

erfaringsgrunnlag kan gå tapt i møte med målsettinger om å nå flere og flere brukergrupper. I 

dette ligger det en sårhet der noe avgjørende ved bibliotekarprofesjonens egenverdi synes å 

være truet. Som informant 5 sa: «All ny kunnskap er bra å få inn, bare en ikke kaster ut barnet 

med badevannet». Kjernekompetansen om litteraturformidling er blitt viktigere, men 
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utviklingen reiser også spørsmålet om hvor sentralt litteraturen vil stå i de nye 

formidlingsoppgavene. I denne sammenheng er det viktig å fremheve Nasjonalbiblioteket som 

en sentral premissleverandør, ettersom denne institusjonen tildeler prosjekt- og 

utviklingsmidler. Dette betydde i strategiperioden 2015-2018 en dreining mot arrangementer, 

og videreutviklingen av folkebibliotekene som møteplass (Iversen, 2019). Ettersom 

arrangementene har forskjellig fokus så vil formidling som håndverk bli viktigere enn 

litteraturformidling som sådan. Dette beskytter ikke bibliotekarprofesjonens jurisdiksjoner, 

men åpner dem for konkurranse.   

 

Utviklingen i fagbibliotekene skyldes hovedsakelig teknologiendringer, men også 

sentralisering innen større hovedbibliotek i utdanningssektoren. Kjernekompetansen om 

kunnskapsorganisering er videreført i fagbibliotekene, og dette er et forsvarsverk for 

bibliotekarprofesjonens jurisdiksjoner etter digitaliseringen. Den interne differensieringen 

følger av at arbeidsoppgavene ikke dreier seg om katalogisering og klassifikasjon i like stor 

grad, men heller er forbundet med kildegrunnlaget til hvert enkelt fagbibliotek. Såldes er 

arbeidet håndverksmessig og kvalitativt, samtidig som det fremdeles er forankret i 

bibliotekarprofesjonens teoretiske kunnskapsgrunnlag. 

 

Spesialiseringen innen ulike fagbibliotek er betinget av erfaringskompetanse, og en 

institusjonsbestemt seniorkompetanse ser ut til å være særlig verdifullt i denne 

profesjonsutøvelsen. Med Susskind og Susskinds (2017) kan en si at fagbibliotekets 

bibliotekarer har opparbeidet seg et kunnskapsgrunnlag som vanskeligere lar seg standardisere, 

mens Abbotts (1988) begrep om å trekke slutninger på usikkert grunnlag beskriver noe av det 

samme (Abbott, 1988, 48). Dette frembringer en annen profesjonsidentitet, og kan også 

underbygge Abbotts teorier om en profesjonell elite som står nærmest akademia. Samtidig er 

lignende profesjonsutøvelse også beskrevet av informantene som arbeidet i fagbibliotek utenfor 

utdanningssektoren. Dermed blir profesjonens lagdeling heller et utslag av arbeidsoppgaver tett 

forbundet med et bestemt fagområde, noe som også inngikk i Abbotts poeng (1988, 224).  

 

Foreløpig benytter bibliotekaren sin spesialkunnskap om katalogisering og klassifikasjon i 

arbeidet i de fleste fagbibliotek. Samtidig vil digitale samlinger og bearbeidelsen av komplekse 

metadata skape behov for en mer inngående teknologikompetanse i framtiden (Evensen, 2020). 

Dette kan besvares av utdanningssystemet, mens det også skaper et behov for videreutdanning 

av bibliotekarer med lengre fartstid. Videre reiser dette et spørsmål om hvorvidt utviklingen vil 
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bygge på bibliotekarprofesjonens kunnskapsgrunnlag, eller åpne jurisdiksjoner for konkurranse 

fra andre teknologikompetente yrkesgrupper.  

 

8.3 Verdigrunnlag – kvalitetssikring og kildekritikk  

Audunson (2015) har pekt på hvordan bibliotekarprofesjonen har et delt verdigrunnlag i å gjøre 

kunnskap og kultur allment tilgjengelig, og at dette læres gjennom sosialiseringen under 

utdannelsen (Audunson, 2015, 58, 65). I denne studien var et slikt tankegods hovedsakelig 

tilstede hos bibliotekarene fra folkebiblioteket. Folkeopplysning og dannelse er fortsatt sentrale 

begrep som definerer verdigrunnlaget, mens dette ikke alltid videreføres i arbeidsoppgavene, 

eller i organisasjonens målsettinger. Informantene fra fagbiblioteketene verner på sin side om 

kunnskapen, da profesjonens tilnærming til kunnskapsorganisering og informasjonsarbeid 

tjener til å kvalitetssikre moderinstitusjonens tjenester.  

 

Sentrale begrep om folkeopplysning og dannelse har definert verdigrunnlaget i folkebiblioteket, 

men de brukes ikke på samme måte av informantene fra fagbibliotekene. Folkeopplysning og 

dannelse er heller noe som definerer den andre formen for bibliotekdrift som fagbibliotekene 

ikke driver med. Det er kanskje i fornektelsen av slike begrep, og i forståelsen av 

folkebibliotekets profesjonelle «litt mer som sosialarbeidere», jevnført informant F, at deres 

eget verdigrunnlag dukker frem. Dette kan forbindes med nedarvede vitenskapsidealer, og 

minner om den tyske fagbibliotektradisjonen med en eksklusivitet, både når det gjelder tilgang 

til bibliotekenes magasin og tjenester (Frisvold, 2015, 79). Institusjonene betaler for tilgangen 

til databaser, og informasjonen er heller ikke allmenngjort (jfr. Susskind & Susskind, 2017, 

203-204).  

 

En fellesnevner hos informantene fra fagbibliotek er vektingen av «kvalitetssikring» med en 

bestemt tilnærming til informasjon og vitenskap. Dette henvender seg direkte til 

moderinstitusjonens sluttprodukt, og i denne sammenheng er det nyttig å hente frem metaforen 

om «maskinen» fra informant E. Fagbibliotekets eksistensberettigelse er som komponent i en 

sammensetning av andre grupper arbeidstakere. Bibliotekarene beskytter jurisdiksjonen 

omkring kunnskapsorganisering ved å hevde at de har en kvalitativt bedre tilnærming til 

informasjonsarbeid enn noen annen yrkesgruppe. Samtidig er arbeidet tidkrevende. Dette utgjør 

et verdigrunnlag som ikke utelukkende er rotet i fagets tekniske ferdigheter, men ideelt befestet. 
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Universitets- og høyskoleloven presiserer heller ikke på samme måte som folkebibliotekloven 

ideologiske føringer for arbeidet i fagbibliotek. 

 

Det ligger noe tilsvarende i begrepet om kildekritikk hos informantene fra folkebiblioteket. 

Dette innebærer også en kvalitativ vurdering av lånemateriellet, og er en kompetanse som 

bibliotekarene mener skiller de med bibliotekutdannelse fra de øvrige ansatte med 

bibliotekartittel. Allikevel innebærer dette noe annet, for kvalitetssikring svarer til 

moderinstitusjonens samfunnsoppdrag og må anses som fagbibliotekets viktigste oppgave. 

Kildekritikken i folkebiblioteket henvender seg heller til den enkelte låners problemstilling, og 

kan anses som et ledd i folkeopplysningsprosjektet. I denne studien kan det også se ut til at 

folkebibliotekene i økende grad er styrt av målsettinger som går på akkord med det informant 

5 omtalte som et «innholdsfokus». Dette kan blant annet være et resultat av at 

moderniseringstiltak ofte er uforenlige med tradisjonelle normer og verdier, slik disse er bundet 

opp i offentlige institusjoner i Norge (Christensen, 2003, 173, 176).  

 

Informantene fra folkebiblioteket har en verdimessig og ideell forståelse av arbeidet de har viet 

karrieren til. Dette fremgår kanskje tydeligst når informant 2 sier, «Jeg tenker at biblioteket er 

hukommelsen. At det er samfunnets hukommelse. Som vi da, med flinke folk, kan formidle». 

På tross av digitaliseringen og allmenngjøringen av kunnskap og kultur, er det altså et behov 

for profesjonens kjernekompetanser for å fremme kvalitet i formidlingen av bibliotekets 

ressurser. Folkebiblioteket har en forankring i historien, noe som også er av betydning for 

informanten ettersom vedkommendes karriere inngår i denne. Samtidig svarer 

konseptualiseringen av folkebiblioteket, som samfunnets hukommelse, til en forståelse av 

bibliotekarprofesjonens samfunnsoppdrag. 

 

8.4 Samfunnsoppdrag og legitimitet 

Bibliotekarprofesjonens samfunnsoppdrag er nedarvet og historisk forankret, befestet i lovverk, 

og det er institusjonelt betinget. Det historiske samfunnsoppdraget er beskrevet av blant annet 

Eidslott (1998), Audunson (2015) og Frisvold (2015), og svarer til ulikt ideologisk fundament 

i fag- og folkebibliotek. Folkebibliotekloven og Nasjonal bibliotekstrategi understreker en 

fortsatt vekting av folkeopplysning og dannelse. Samtidig viser denne studien hvordan nye 

målsettinger om arrangementer erfares som et skifte i folkebibliotekets fokus. Fagbibliotekene 

er på sin side bundet til moderinstitusjonenes samfunnsoppdrag. Samtidig kan 
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konseptualiseringen av fagbibliotekene som infrastruktur vise hvordan bibliotekarene der har 

et felles oppdrag og verdigrunnlag knyttet til kvalitetssikring.  

 

Av intervjuene fremgår det to hovedtendenser knyttet til folkebibliotekets samfunnsoppdrag. 

Det ene gjelder folkebibliotekets ambisjoner, der bibliotekarene skal drive arrangementer og 

formidling for å nå nye brukergrupper. Utviklingen kan spores til åpningen av Litteraturhuset i 

Oslo i 2007. Dette utfordret jurisdiksjonen om litteraturformidling, som tidligere hadde vært 

delt med hovedsakelig bokhandlerne. Samtidig har teknologiutviklingen ledet til utbredt tilgang 

til kultur og underholdning, noe som videre kan ha utfordret en kulturelt befestet legitimitet. 

Dannelse og folkeopplysning inngår fortsatt i det stadfestede samfunnsoppdraget til 

folkebiblioteket. Et tankekors i denne sammenheng er dissonansen informant 2 gav uttrykk for, 

mellom «den gamle opplysningstanken» og «møteplass» som et «honnørord». Dette viser 

hvordan nye former for bibliotekdrift kan gå på akkord med et nedarvet samfunnsoppdrag slik 

dette erfares av bibliotekarer med lang fartstid.  

 

Den andre tendensen er det behovsprøvde folkebiblioteket, rettet mot lokalsamfunn og nabolag. 

Dette innebærer at bibliotekarprofesjonen får arbeidsoppgaver som kan falle utenfor 

profesjonsutøvelsen, være rutinepregede, eller tilgrensende sosionomens jurisdiksjoner. Dette 

svarer også til Nilsens (2020) masteroppgave som understreket viktigheten av folkebibliotekets 

arbeid for å forhindre digitalt utenforskap. Videre er folkebibliotekets legitimitet blant brukerne 

også forankret i evnen til å aktualisere tjenester i filialenes nabolag (Aabø m.fl., 2010, 

Audunson & Aabø, 2013, Klinenberg, 2018). Dette er utgangspunktet for Klinenbergs (2008) 

konseptualisering av folkebibliotek som sosial infrastruktur. Allikevel henspiller begrepet 

hovedsakelig på bygningenes evne til å romme samfunnets mindre privilegerte grupper og deres 

behov, mens bibliotekarprofesjonen kjernekompetanser er mindre viktig.33 

 

Fagbibliotekene kan også beskrives som infrastruktur ved det Abbott (2004) omtaler som en 

deskriptiv forskningsheuristikk: å gjøre ulike fenomen til del av det samme (Abbott, 2004, 144). 

Konseptualiseringen av fagbibliotekene som infrastruktur avspeiler allikevel en annen 

samfunnsutvikling i sentralisering og rasjonalisering. Der det tidligere var butikker i hvert 

nabolag var det fagbibliotek innen de fleste forskningsinstitutt, i mange mediebedrifter, og i 

andre statlige og private aktører i næringslivet.34 Dette gir assosiasjoner til klassiske 

 
33 Her er det viktig å understreke at Klinenberg forholder seg til folkebibliotek i USA.  

34 Flere av informantene hadde tidligere jobbet i «olja», altså i oljeindustrien.   
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sosiologiske problemstillinger kjent fra blant annet Tönnies’ begrep om «Gemeinschaft» og 

«Gesellschaft» (se: Falk, 2007, 62). Det er en historisk utvikling fra varme til kjøligere 

personlige relasjoner, der spesialiserte tjenesteytere tidligere kjente sitt klientell, og tilbød en 

tilpasset og inngående assistanse. Informant F, som fortsatt arbeider i et mindre 

instituttbibliotek, beskrev denne typen relasjoner som en av de største ressursene i 

profesjonsutøvelsen. Når vedkommendes instituttbibliotek nedlegges var dette også en 

beveggrunn for avgang til pensjon. 35 

 

Fagbibliotekene som infrastruktur fremtrer i kraft av bibliotekarprofesjonens arbeid, og   

verdigrunnlaget om kvalitetssikring som gjør at fagbiblioteketenes tjenester kan sammenlignes 

på tvers av kontekst. Dette tilfører samfunnstjenestene kvalitet i informasjonsarbeid og 

kunnskap i kraft av kjernekompetansen, med videre en håndverksmessig og erfaringsbasert 

kompetanse. Samfunnsoppdraget, slik dette er beskrevet av informantene, knyttes således til en 

felles forståelse av kunnskapsorganisering og bestemte vitenskapsidealer. En kan argumentere 

for at dette har enda større betydning etter digitaliseringen og informasjonsbølgen, og det er 

heller ikke lett å erstatte denne kunnskapen som er bundet til bestemte praksisfellesskap.  

 

De store fagbibliotekene som innretter seg mot en mer utadrettet bibliotekdrift kan sies å nærme 

seg den amerikanske folkebibliotektradisjonen slik denne var grunnlaget for Deichmanske 

bibliotek i Oslo (Frisvold, 2015, 86). Bibliotekaren kan muligens tre frem i lyset og aktualisere 

ferdigheter som undervisningsledere, men dette er et stort steg fra den tilbaketrukne 

virkeligheten som kjennetegnet de gamle instituttbibliotekene. I forlengelse av dette blir det 

også et spørsmål om hvordan oppgavene skal fordeles mellom fag- og folkebibliotek, og 

hvordan fagbibliotekene vil gjøre nytte av ressursene som eksister hos moderinstitusjonens 

ansatte. De kan konkurrere om de samme jurisdiksjonene som folkebibliotekets arrangementer 

er innrettet mot, eller forhandle formidlingsoppdraget mot de øvrige samfunnsoppdragene i 

moderinstitusjonene.  

 

 

 
35 Dersom teknologiutvikling og effektivisering leder til færre ansatte i bibliotekene kan dette antagelig settes i 

sammenheng med de såkalte «ostehøvelkuttene» som gjennomføres med ABE-reformen, der 0,5 prosent av 

bevilgningene til alle statlige virksomheter holdes tilbake hvert år (Oppegaard m.fl., 2019, 16). 
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8.5 Bibliotekarprofesjonens konstitusjon og framtid – vedrørende generalisering 

Denne tekstens mulighet for å si noe om framtiden vedrører generalisering, og studiens eksterne 

validitet. Samtidig hviler dette på den interne validiteten oppgaven, og argumentasjonens 

gyldighet (Rose, 1982, 32). Det fremmes en analytisk generalisering på bakgrunn av tidligere 

forskning og teori. Videre kan det gjøres moderate generaliseringer når det observerte fenomen 

er gjentakende, eller det knytter seg til forhold som skaper likhet på tvers av romlig og temporal 

kontekst (Gobo, 2008, 15, Payne & Williams, 2005, 307). I denne studien gjelder dette spesielt 

teknologidrevne endringer, samt endringer i lovverk og nasjonale strategier.  

 

Endringsprosesser i bibliotekarprofesjonens kjernekompetanser og arbeidsoppgaver er synlige 

på tvers av begge utvalgene, og det kan derav sluttes at dette er generelle utviklingstrekk. Den 

videre utgreingen av problematikken tilknyttes en analytisk generalisering. Av dette følger det 

at intern differensiering leder en profesjon til å blir oppdelt, og at ulike grupper får jurisdiksjon 

om forskjellige arbeidsoppgaver (Abbott, 1988, 106). Dette beskriver bibliotekarprofesjonens 

situasjon, slik denne framkom av intervjuene. Er prosessen parallelt en differensiering og en 

sammensmelting betyr dette at profesjonen allerede er såpass delt at endringsprosesser i en 

gruppe ikke påvirker utviklingen av den andre. Med andre ord kan en si at nye grupper 

arbeidstakere endrer profesjonens kunnskapsgrunnlag i folkebiblioteket, parallelt med at 

fagbibliotekets bibliotekarer blir spesialiserte. I både fag- og folkebibliotek går utviklingen mot 

et mer håndverksmessig arbeid, men det er kun i fagbibliotek dette hovedsakelig bygger på 

profesjonens kjernekompetanser. Det håndverksmessige i folkebiblioteket knytter seg heller til 

en formidlingskompetanse, som ikke nødvendigvis bygger på bibliotekarprofesjonens 

kjernekompetanse i litteraturformidling. 

 

Dette leder tilbake til spørsmålet som blant annet Audunson (2015) stiller: Er 

bibliotekarprofesjonen én profesjon? Da jeg stilte dette spørsmålet svarte nesten alle 

informantene at de ikke opplever å være del av en enhetlig profesjon. Skillelinjene ble forklart 

med ulikheter i arbeidsoppgaver og samfunnsoppdrag. Allikevel forstod samtlige seg selv som 

bibliotekar, og i dette ligger det en felles profesjonsidentitet. Svaret er derfor et pragmatisk ja 

likevel, noe som følger av at profesjonen er forankret i en felles profesjonshistorie. 

Informantene i studien har en forankring i historien i kraft av sin formelle utdannelse, og som 

følge av at karrieren strekker seg gjennom samme tidsforløp. Det ligger felles 

profesjonserfaringer i alt fra overgangen fra kortkatalog, og i profesjonsendringer med 

digitalisering og formidling. Informantene er også tidsvitner til overgangen mellom den 
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førdigitale og digitale tidsalder, og deres erfaringer kan være verdifulle i møte med arbeidslivets 

videre utvikling. Når de har gått av med pensjon forsvinner også kohortets substansielle 

historikalitet fra bibliotekvesenet, og det som gjenstår er hovedsakelig en faglig tradisjon som 

også er avleiret i praksis.  

 

Det argumenteres for at folkebiblioteket har et todelt samfunnsoppdrag i sosialt arbeid, og et 

utvidet kulturoppdrag. Implisitt er antagelsen om at folkeopplysningsprosjektet er blitt mindre 

viktig. Allikevel inngår dette fremdeles i sentrale deler av bibliotekarprofesjonens arbeid. Det 

har vært mitt forsett å peke på en tendens, noe som antagelig gjelder for alle filialer i kraft av 

juridiske endringer og nasjonale strategier. I kraft av informantenes erfaringer med å stå i en 

annen tid, fremtrer også utviklingens retning. De kan fortelle om hovedfokuset som var 

gjeldende tidligere, og kontrasten til i dag. Folkebiblioteket fornyes, men jevnført tidligere 

forskning (Ringdal, 1985, Vestheim, 1992, Audunson, 2015, Evjen & Olsen, 2015), kan en 

argumentere for at utvikling og endring også er sentrale deler av folkebibliotekets historie.36  

 

I konseptualiseringen av fagbibliotek som infrastruktur ligger det et mulighet for analytisk 

generalisering. I denne studien er utgjør dette et anslag til videre teoriutvikling, og det må 

studeres i analyser med hovedfokuset på sammenligningen av ulike fagbibliotek. Begrepet 

illustrerer fagbibliotekenes betydning, og er på lik linje med konseptualiseringen av 

folkebiblioteket som en sosial infrastruktur noe som peker på et potensiale for framtiden. Det 

er en videre analytisk slutning som tilsier at seniorkompetanser er mer verdifulle når 

profesjonelle kjernekompetanser videreutvikles gjennom karrieren. Denne studien viser 

hvordan bibliotekaren i fagbibliotekene viderefører den bibliotekfaglige tradisjonen, selv med 

fornyede teknikker. Samtidig forteller analysen av arbeidsoppgaver og jurisdiksjoner om en 

endret konstitusjon og framtid for bibliotekarprofesjonen i folkebiblioteket.  

 

 

 

 

 

 
36 En lignende innvending kan rettes mot fokuset på at katalogisering og klassifikasjon ikke er lenger står sentralt 

i bibliotekarprofesjonen, ettersom profesjonen fremdeles ivaretar disse arbeidsoppgavene. Videre studier kunne 

eksempelvis avgrenset mellom bibliotekarer som arbeider i katalogavdelinger, og formidlingsbibliotekarer. 
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9 Konklusjoner 

 

Casestudien bidrar til en substansiell kunnskap om bibliotekarprofesjonen. Det komparative 

forskningsdesignet viser at profesjonsendringene erfares ulikt i fag- og folkebibliotek. Videre 

er det vist hvordan bibliotekarprofesjonens utvikling går mot intern differensiering. I 

folkebiblioteket følger dette av teknologiendringene som har ledet til færre arbeidsoppgaver 

med katalogisering og klassifikasjon. Folkebibliotekene har et utvidet samfunnsoppdrag, og 

arrangementer aktualiserer en håndverksmessig formidlingskompetanse innen filialene. Når 

bibliotekartittelen ikke er beskyttet, fører utviklingen til et tilfang av arbeidstakere med annen 

utdannelse enn den bibliotekfaglige. Videre kan dette lede til en differensiering av 

kunnskapsgrunnlaget også mellom ulike filialer, og derav varierte tjenester, og et mulig fall i 

bibliotekarprofesjonens legitimitet.  

 

I fagbibliotekene følger den interne differensieringen av spesialisering, og seniorkompetanse 

ilegges større betydning for profesjonsutøvelsen. Bibliotekaren beholder jurisdiksjonen om 

kunnskapsorganisering da digitaliseringen har medført en overveldende informasjonsmengde. 

Allikevel er arbeidet blitt mer håndverksmessig, slik at kunnskapsgrunnlaget er delt også 

mellom ulike fagbibliotek. Fagbibliotekene har allikevel et felles oppdrag i kvalitetssikring av 

moderinstitusjonenes samfunnstjenester, noe som også inngår i bibliotekarprofesjonens 

verdigrunnlag. Det er anslag til teoriutvikling når fagbibliotekene i forlengelse av dette 

konseptualiseres som en infrastruktur – en underliggende struktur som i kraft av 

bibliotekarprofesjonen tjener til kvalitet i informasjonsarbeid og vitenskap. Da fagbibliotekene 

mange steder rasjonaliseres innen større hovedbibliotek, reiser dette et spørsmål om hva som 

går tapt i prosessen.  

 

Studien bidrar til en substansiell kunnskap om eldre arbeidstakere, livslang læring, og 

kompetanseløft blant profesjonelle. Dette er også et bidrag til en diskurs som støtter opp under 

samfunnsøkonomiske og politiske målsettinger i møte med den demografiske overgangen. 

Analysen innrettet mot livslang læring gir videre holdepunkter for å studere profesjonsendring 

mer inngående. Med Abbott (2016) og bruken av begreper om prosess og historikalitet, utgjør 

studien også et bidrag til profesjonssosiologien som en ny innfallsvinkel til studiet av 

bibliotekarprofesjonen. Begrepet om individets historikalitet tydeliggjør også hvordan 

informantene er tidsvitner for historiske endringer i det norske arbeidslivet. 
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Totalt antall sider: 129 
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Vedlegg 1: Intervjuguide  

 

Intervjuguide  

 

Innledning 

Dette er en undersøkelse om bibliotekarprofesjonen, der jeg intervjuer bibliotekarer med lang 

fartstid om deres erfaringer med endringer i arbeidshverdagen. Vi har fem overordnede 

temaer: bibliotekarprofesjonen; forholdet til brukerne; teknologi og organisasjon; livslang 

læring; og erfaring og kompetanse. I analysen skal jeg sammenligne svar fra fagbibliotekarer 

og folkebibliotekarer. Jeg søker en fri og åpen samtale, så du må gjerne komme med innspill 

og ta samtalen i den retningen du føler er riktig.  

 

Til intervjueren 

Husk å stille følgespørsmål knyttet til betydningen av erfaring og lang fartstid, og be alltid om 

eksempler. Still også følgespørsmål om likheter og ulikheter mellom fag- og folkebibliotek.  

 

Avklaring 

- Kan du fortelle litt om hvor lenge du har vært ansatt her?  

- Hvilken utdannelse, og hvor og når tok du den?  

 

Bibliotekarprofesjon 

- Kan du fortelle litt om hvorfor du ville bli bibliotekar? 

- Hvordan vil du si at bibliotekarprofesjonen har endret seg i løpet av din karriere? 

- Hvordan har dette påvirket bibliotekarens kjerneoppgaver?  

- Hva vil du si er bibliotekarenes oppgave i samfunnet? Evt. – Hvordan har dette endret 

seg i løpet av karrieren?  

- Hva vil du si er verdigrunnlaget i bibliotekarprofesjonen?  

- I hvilken grad har utdannelsen vært relevant for å løse bibliotekarens oppgaver? 

o Har du eksempler på ting som ikke har vært relevant? 

- Er bibliotekarprofesjonen enhetlig når det gjelder forholdet mellom fagbibliotekarer 

og folkebibliotekarer? Tror du det er lettere å bytte fra folkebibliotek til fagbibliotek, 

eller omvendt? 

- Hva vil du si er betydningen av arbeide innen en profesjon der brorparten er kvinner?  
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Forholdet til de som bruker biblioteket 

- Hvilke situasjoner opplever du som meningsfulle i møtet med brukerne av biblioteket 

o  publikum / studenter og institusjon? 

- Hvordan er forholdet mellom bibliotekar og bruker av biblioteket endret i løpet av din 

karriere?  

o Er det noen nye møter med brukerne av biblioteket - publikum / studenter og 

institusjon, som du ikke opplever meningsfulle eller relevante? 

- Oppstår det situasjoner i møte brukerne der du ønsker at du hadde en bredere eller en 

annen kompetanse?  

o Eksempler på situasjoner; Hvilken kompetanse?  

- Hvordan bistår du brukerne av biblioteket med digitale ferdigheter?  

 

Teknologi og organisasjon 

- Kan du fortelle litt om endringer i organisasjonsformen i folkebibliotek / fagbibliotek? 

o Har dette ulik påvirkning på de med lang fartstid? 

o Ansettelsespolitikk ift. Profesjon? 

- Hvilke teknologiske endringer som har endret arbeidet som bibliotekar? 

o Hvordan / eksempler?  

- Hvordan har teknologiske endringer ledet til endrede arbeidsrelasjoner på 

arbeidsplassen?  

- Har det skjedd endringer i den materielle utformingen av biblioteket? 

o Er det endret skrankearbeid?  

- Hvordan opplever du det å sette deg inn i ny teknologi på arbeidsplassen, som nye 

datasystemer?  

 

Livslang Læring  

- Hva er ditt forhold til begrepet om livslang læring?  

- Har den formelle utdannelsen forberedt deg på å lære nye ferdigheter om teknologi? 

- Har utdannelsen forberedt deg på utviklingen i relasjonen til publikum / studenter og 

institusjon? 

- Har arbeidserfaringen som bibliotekar forberedt deg på å lære nye arbeidsoppgaver? 

- Er det nødvendig å lære nye ferdigheter for å holde seg relevant på arbeidsplassen?  

- Formelle versus ikke-formelle læringssituasjoner? 
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Erfaring og kompetanse 

- Opplever du at bibliotekarer er særlig interessert i å tilegne seg nye ferdigheter? 

- På hvilke måter, og i hvilke situasjoner er lang erfaring en fordel i din jobb?  

- Opplever du å være en del av prosessen når det skjer endringer i arbeidshverdagen?  

- Opplever du noen ganger at det er en ulempe å ha lang fartstid i arbeidslivet? 

o Å være i siste del av karrieren og møte på endringer. 

o Motivasjon.  

- Hva er forskjellen mellom unge og nyutdannede bibliotekarer og de med lang fartstid? 

- Har du lagt noen plan om når du skal pensjonere deg?  

o Hva er årsaken til dette?  

 

Avslutning 

- Har du noen kommentarer ut over det vi har snakket om? 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv 

Forskningsprosjektet 

”Profesjonsendring mellom digitalisering og formidling” 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å intervjue 

bibliotekarer i fag- og folkebibliotek. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

Formål  

Dette er en masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og datamaterialet som 

innhentes vil kun brukes i dette formålet.  

Deltakelse  

Utvalget i undersøkelsen består av bibliotekarer fra fag- og folkebibliotek, alder 55 og over, 

med lengre fartstid i yrket. Deltakelse i prosjektet innebærer et personlig intervju på omlag en 

time der det vil bli tatt lydopptak.  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Du vil bli 

anonymisert. Det er kun undertegnede student som vil ha tilgang til datamaterialet. 

Datamaterialet lagres slik at ingen utenforstående eller uvedkomne vil kunne tilegne seg 

tilgang til det.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2020. Etter sluttført prosjekt blir datamaterialet 

slettet.  

Dine rettigheter  

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:  

• -  innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,  

• -  å få rettet personopplysninger om deg,  

• -  få slettet personopplysninger om deg,  

• -  få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og  

• -  å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine  

personopplysninger.  
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Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer?  

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

Universitetet i Oslo ved professor emeritus Fredrik Engelstad, epost: 

fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no.  

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17.  

Med vennlig hilsen  

Prosjektansvarlig Eventuelt student (Forsker/veileder)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet profesjonsendring mellom digitalisering 

og formidling, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:  

 å delta i et personlig intervju med lydopptaker til formål for datamaterialet i en 

masteroppgave. Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er 

avsluttet, ca. Juni 2020.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato)  
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Vedlegg 3: NSD sin vurdering 

 

NSD sin vurdering 

Prosjekttittel 

Masteroppgave i sosiologi - Profesjonsendring mellom digitalisering og formidling 

 

Referansenummer 

390404 

 

Registrert 

04.10.2019 av Espen Eigil Barratt-Due Solum - eesolum@uio.no 

 

Behandlingsansvarlig institusjon 

Universitetet i Oslo / Det samfunnsvitenskapelige fakultet / Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi 

 

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat) 

Fredrik Engelstad, fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no, tlf: 22854002 

 

Type prosjekt 

Studentprosjekt, masterstudium 

 

Kontaktinformasjon, student 

Espen Eigil Barratt-Due Solum, espeneigil@gmail.com, tlf: 92882232 

 

Prosjektperiode 

10.08.2019 - 20.06.2020 

 

Status 

04.10.2019 - Vurdert 

 

 

Vurdering (1) 

04.10.2019 - Vurdert 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar 

med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i 

meldeskjemaet med vedlegg den 4.10.2019. Behandlingen kan starte. 

 

Bruk av private enheter til behandling av personopplysninger må være i tråd med din 

institusjons retningslinjer for behandling av personopplysninger på private enheter. 

 

MELD VESENTLIGE ENDRINGER 

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være 

nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en 

endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde: 

 

https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html 

 

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres. 
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TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 20.6.2020. 

 

LOVLIG GRUNNLAG 

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. 

Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, 

ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, 

og som den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være 

den registrertes samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a. 

 

PERSONVERNPRINSIPPER 

NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i 

personvernforordningen om: 

 

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende 

informasjon om og samtykker til behandlingen 

- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 

uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål 

- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 

relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 

- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 

nødvendig for å oppfylle formålet 

 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet 

(art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning 

(art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). 

 

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller 

lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13. 

 

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig 

institusjon plikt til å svare innen en måned. 

 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 

riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). 

 

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller 

rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon. 

 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 

personopplysningene er avsluttet. 

 

Lykke til med prosjektet! 

 

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 
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