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Om undersøkelsen 
Denne undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS på oppdrag fra bibliotekene ved 
NTNU og HiST.  

I forbindelse med etableringen av et nytt bibliotek, Bibliotek for medisin og helse, har bibliotekene 
behov for å kartlegge brukernes synspunkter på de tjenestene og funksjonene som skal inkluderes i 
biblioteket. Hovedmålet med denne undersøkelsen har vært å få innblikk i brukernes forventninger 
og ønsker til det nye biblioteket.  

Dette nye biblioteket skal inn i nye lokaler på 1500 kvm over to plan i det kommende 
Kunnskapssenteret ved St Olavs Hospital, og det skal stå ferdig ved overgangen 2013/2014. Det skal 
dannes gjennom sammenslåing av tre eksisterende bibliotek ved NTNU og HiST, og blir et integrert 
og moderne bibliotek for medisin, helse- og sosialfag.  

 

Metode 
Med utgangspunkt i målsetningen for denne undersøkelsen ble det valgt å benytte en kvalitativ 
tilnærming til problemstillingen. Det vil si at det her fokuseres på dybdeinformasjon, helhet og innsikt 
fremfor generaliserbarhet. Resultatene kan altså ikke generaliseres til populasjonen (alle brukere av 
biblioteket) slik vi kan ved kvantitative undersøkelser, men vi kan si noe om tendenser og peke på 
trekk og mønster som går igjen. 

Fokusgruppe 

Undersøkelsen ble gjennomført i form av fire fokusgrupper som ble holdt 19. og 24. april 2012.  

En fokusgruppe vil si en gruppe personer med ett eller flere felles kjennetegn som under ledelse av 
en moderator diskuterer et bestemt fenomen eller tema. I dette tilfellet var altså bibliotektilbudet og 
forventinger til det nye biblioteket temaet. Hensikten med å bruke slike grupper er å skape et bilde 
av hvilke oppfatninger som finnes blant deltakerne, og hvordan disse oppfatningene begrunnes. 
Ideen bak metoden er forståelsen om at meningskonstruksjon er sosial. Hensikten er derfor å skape 
en kontekst for gruppesamhandling hvor deltakerne ”spiller ball” til hverandre. Innspill fra andre 
vekker nemlig assosiasjoner og tanker, og stimulerer til kreativitet og tolkninger. Metoden er altså 
relasjonell og dynamisk. 

Fokusgrupper brukes gjerne når en ønsker mye informasjon på kort tid. Metoden er spesielt godt 
egnet til å gi dybdeinformasjon knyttet til ulike former for evaluering av produkter, kartlegging av 
målgrupper og ved undersøkelser hvor man ønsker respons og ideer for å gjøre et produkt best 
mulig. Dette tilsier at metoden er svært godt egnet med tanke på målsetningen med dette 
prosjektet. 

Gjennomføring 

Sentio stilte med to moderatorer for å kvalitetssikre gjennomføringen av fokusgruppene. En var 
hovedmoderator og hadde ansvar for å styre samtalen, den andre fokuserte i større grad på 
oppfølging og på å gjøre notater underveis. Moderatorenes rolle er å sørge for at alle tema og 
spørsmål blir dekket på en grundig måte. I slike grupper er det gjerne enkelte som tar en mer 
dominerende rolle enn andre, og noen er mer beskjedne med sine synspunkter. Moderatorene skal 
sørge for at alle i gruppen bidrar ved å legge til rette for en åpen samtale og diskusjon. Moderatorene 
har også ansvar for å styre samtalen slik at det holdes fokus på tema og problemstillingene som skal 
dekkes.  

Samtalen struktureres etter en semistrukturert intervjuguide1. Dette gjør samtalen åpen og fleksibel 
slik at en kan følge opp tråder og opplysninger som dukker opp underveis. Ved bruk av fokusgrupper 

                                                           
1
 Intervjuguiden er vedlagt rapporten 
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har vi også en fordel ved at vi kan iaktta deltakernes reaksjoner og studere diskusjoner som oppstår 
mellom ulike deltakere. Dette kan gi en ekstra dimensjon i forståelsen av samtalene og tematikken.  

Fokusgruppene ble gjennomført i løpet av ca. 2 timer. Studentene fikk et gavekort, samt enkel 
servering som takk for deltakelsen. De ansatte brukte sin arbeidstid til å delta og fikk servert lunsj.  

Gruppesammensetning 

Deltakerne til fokusgruppene ble vervet av bibliotekene selv. Det ble tatt utgangspunkt i at man 
ønsket en viss variasjon i kjønn, type studium og type stilling. Av studentene var det også ønskelig 
med en viss spredning med tanke på hvor langt de hadde kommet i studieløpet.  

Gruppe 1: Ansatte ved HiST 

Gruppe 1 besto av syv deltakere, seks kvinnelige og en mannlig ansatt. De fleste jobber som forskere, 
og har i tillegg undervisning. En jobber først og fremst som foreleser og en har fagansvar. Det var 
også en studieveileder i gruppen, og hun snakket først og fremst på studentenes vegne. Samtlige, 
bortsett fra studieveilederen, bruker biblioteket flittig. En av deltakerne oppga å være en 
storforbruker. Biblioteket brukes både til å låne litteratur til egen forskning, til å holde seg oppdatert 
på fagfeltet, og til undervisning og veiledning av studenter. De fleste bruker først og fremst 
biblioteket ved å bestille litteratur over internett, men enkelte stikker av og til innom selve 
biblioteket. De fleste av deltakerne har deltatt på søkekurs, noe som anbefales varmt både for 
ansatte og studenter. Deltakerne er godt fornøyd med biblioteket, de synes samarbeidet fungerer 
godt og de mener det er veldig viktig at det finnes fagfolk der. Bibliotekaren blir brukt.  

Gruppe 2: Studenter ved HiST 

Gruppe 2 besto av syv deltakere, to menn og fem kvinner. Det var en fin spredning med tanke på 
hvor langt i studieløpet studentene er kommet. Biblioteket brukes mye til å låne bøker i forbindelse 
med oppgaver og til å låne pensum som man ikke har kjøpt. Studentene er også noe kjent med 
databaser og artikkelsøk. Biblioteket er ellers et arbeidssted, spesielt når det nærer seg eksamen. 
Bruken av biblioteket er økende i løpet av studiet.  

Gruppe 3: Ansatte ved NTNU og St. Olavs Hospital 

Gruppe 3 besto av kun 3 ansatte, en kvinne og to menn. To av deltakerne jobber med utdanning og 
undervisning, en jobber i tillegg med forskning. Den siste deltakeren jobber med diverse 
administrative oppgaver og utredningsarbeid. Samtlige bruker biblioteket, både i forbindelse med sitt 
arbeid, men også av generell interesse. De bestiller bøker og artikler, og de bruker først og fremst 
biblioteket via nettet. En forteller at han ikke har vært fysisk på biblioteket på mange år, og han 
opplever at de fleste forskerne vil finne det de søker på nett. En av deltakerne forteller at de tidligere 
har hatt en fast bibliotekar på arbeidsstedet. Selv om dette tilbudet nå er lagt ned er denne 
bibliotekaren fortsatt en viktig ressursperson som blir benyttet.  

Gruppe 4: Studenter ved NTNU 

Gruppe 4 besto av åtte studenter, tre gutter og fem jenter. Syv av deltakerne er medisinstudenter og 
en er masterstudent. Det var en god spredning med tanke på hvor langt i studiet deltakerne er 
kommet. Samtlige av studentene bruker biblioteket veldig målrettet. De låner pensum, sjekker ut 
anbefalt litteratur, printer forelesningsnotater, leser, samt gjør noe gruppearbeid. 

Alle fokusgruppene fungerte godt. Temaet interesserte og engasjerte deltakerne, og samtlige bidro 
aktivt selv om enkelte kom med mer innspill og tilbakemeldinger enn andre. Det var en god tone og 
avslappende atmosfære i gruppene, og alle var komfortable med å si sin mening. Flere uttrykte at de 
var glade for å få muligheten til å si sin mening om hvordan biblioteket bør være. Gruppene var 
positive til at bibliotekene gjennomfører en slik undersøkelse for å få tilbakemelding fra sine brukere.   
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Kort oppsummert 
Fokusgruppedeltakerne er generelt opptatt av at biblioteket skal være et trivelig og innbydende sted, 
og det er viktig at det tilgjengelig og funksjonelt. Studentene knytter dette til lange åpningstider, 
tilgang på leseplasser og pensumlitteratur. De ansatte bruker først og fremst biblioteket ved å 
bestille bøker og artikler over internett, og de er opptatt av tilgjengelighet og funksjonalitet gjennom 
en god webside og lik tilgang på litteratur for alle. For denne gruppen er det også viktig at et bibliotek 
har kompetente og serviceinnstilte bibliotekarer, og de verdsetter søkekurstilbudet. De ansattes ser 
videre på biblioteket som en tverrfaglig møteplass for studenter, en arena for kunnskapsutveksling 
og ulike arrangement. Studentene er mindre opptatt av dette og fokuserer først og fremst på 
biblioteket som et arbeidssted. De ønsker seg et tradisjonelt bibliotek hvor det er stille og man kan 
arbeide, men de ser for seg moderne fasiliteter. De ønsker seg et bibliotek inndelt i soner, med både 
områder hvor man kan jobbe alene og områder for gruppearbeid. I tillegg bør det være egne soner 
for avkobling. Ellers understreker studentene at det er svært viktig med et romslig, lyst bibliotek med 
god luft, og de er opptatt av praktisk tilrettelegging som strømuttak, tilgang på printer, kopimaskin, 
vann og toalett.  
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Hvilke behov har brukerne av biblioteket? 
 
Innledningsvis ble fokusgruppedeltakerne bedt om å beskrive hvordan de bruker biblioteket og hvilke 
behov de har. 

Tilgjengelighet 

De ansatte har først og fremst behov for god tilgjengelighet på nett. De aller fleste bruker biblioteket 
til å bestille litteratur over nett og understreker at det er viktig med gode og oversiktlige websider. 
Videre er det viktig å ha tilgang på den litteraturen de søker. Dette blir påpekt av begge 
ansattegruppene og også til dels av studentene. Det er fremdeles hull i hvilke databaser som dekkes 
og det oppleves som frustrerende at ikke alle har tilgang på alt. En av de ansatte ved HiST forteller at 
han har NTNU-abonnement fordi HiST ikke har tilstrekkelig tilgang innenfor hans fagfelt. Det blir også 
fortalt at det er vanlig å jukse seg til tilgang gjennom venner og bekjente som har tilgang. "Jeg har en 
kjenning ved universitetet i Bergen, og der har de tilgang på andre ting enn oss. Jeg bruker å få han til 
å sende meg artikler i pdf, men det er jo veldig tungvint da. Jeg opplever at det er mange som er 
frustrert over denne begrensningen og hele greia er jo noe tull. Lik tilgang og bedre tilgang for alle er 
noe man bør prioritere". Open Access nevnes også, og en av de ansatte ved HiST mener det bør 
jobbes mer mot dette.  

De ansatte er opptatt av tilgjengelighet på nett, mens studentene i større grad er opptatt av fysisk 
tilgjengelighet til biblioteket og dets tilbud, samt at biblioteket har lange åpningstider. Videre er det 
viktig at bøkene de søker er tilgjengelige. Flere forteller at pensumlitteratur ofte er utlånt og at det er 
lange ventelister på disse bøkene. De ønsker altså flere eksemplarer av pensumbøker "slik at det er 
håp om at man kan få tak i en i løpet av semesteret". Studentene synes videre det er viktig med et 
bredt boktilbud, og de ønsker tilgang på annen relevant litteratur og ikke bare pensumbøker. 
"Dersom pensumbøkene er utlånt kan det jo være greit å sjekke ut ei anna bok innenfor samme 
tematikk. Jeg vet jo blant annet at det er flere som ikke liker å lese på engelsk, og da kan jo ei norsk 
bok om samme tema være veldig bra". Pensumhyllene med tilgjengelig pensumlitteratur som ikke er 
til utlån, men som man kun kan lese på biblioteket, blir ellers fremhevet som bra, "men bakdelen er 
at du ikke får ta den med deg da." 

Et sted å arbeide 

Mens de ansatte først og fremst bruker nettbiblioteket, bruker studentene i større grad det fysiske 
biblioteket. Studentene har behov for et sted å arbeide. De trenger gode leseplasser, både for å lese 
alene, men også områder hvor de kan samarbeide med andre. I tillegg trenger de tilgang på praktiske 
studieredskap, som printere, kopimaskin, pc’er, og strøm til egen pc. De forteller at de bruker 
biblioteket fordi det er andre omgivelser enn den vanlige lesesalsplassen. Her har de tilgang til kaffe, 
vann og de trenger ikke å være helt stille, "det er liksom lov å spise matpakken sin på biblioteket, det 
kan man jo ikke på lesesalen." 

Opplæring, kurs 

Opplæring og kurs i å finne frem i den mengden litteratur som er tilgjengelig er viktig. Det er spesielt 
de ansatte som er opptatt av kurs, men på direkte spørsmål om behov for kurs er det også en del av 
studentene som synes dette er et godt og viktig tilbud. Studentene som har kommet lengst i studiet 
sitt forteller at behovet blir større og større jo lengre man studerer. De fleste av 
fokusgruppedeltakerne har vært med på ett eller flere kurs og forteller at de har hatt stort utbytte av 
det. De mener det er et tilbud man godt kunne ha benyttet seg av oftere (repeteringskurs). Ting 
endrer seg stadig og man har kontinuerlig behov for oppdateringer. Det blir sagt at bibliotekarene er 
flinke til å undervise og kurse i det som er nytt. "Det er veldig viktig at bibliotekene holder seg 
oppdatert og kan lære bort videre til oss. Det er jo så mye man må holde seg oppdatert på, så det er 
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fint at man kan stole på biblioteket når det gleder det å søke litteratur". Deltakerne forteller at de har 
erfaring med at så lenge de vet hvordan de skalsøke riktig, så finner de det meste.  

Bibliotekaren 

De ansatte fremhever bibliotekaren som svært viktig, og som en ressursperson som de henvender 
seg til for hjelp både når det gjelder søketips og spørsmål om litteratur. Studentene bruker 
bibliotekaren i mindre grad, men dette kan skyldes at de har et mer konkret behov; "jeg trenger først 
og fremst pensumlitteratur". De ansatte påpeker derimot at bibliotekarene er viktig for studentene 
også, "de må lære at det ikke bare er å google seg frem til rett informasjon". De mener bibliotekaren 
sitter på en del kunnskap som det er viktig at studentene lærer for å kunne bli en god student. De 
ansatte mener bibliotekaren er avgjørende ved et bibliotek, og de fremhever det som svært viktig at 
det finnes en kompetent bibliotekar som er behjelpelig. De er svært fornøyd med bibliotekarene ved 
dagens bibliotek, og de understreker at bibliotekaren ikke kan være hvem som helst. "Det er 
vanskelig å orientere seg når det er så mye informasjon tilgjengelig, og man trenger hjelp til å 
sortere. Jeg snur dersom det bare er en studentvakt som er på biblioteket". Noen av de ansatte 
mener det er viktig at bibliotekarene kan litt om de ulike fagområdene, "man trenger litt kunnskap 
for å vite hvilke søkeord som er best". Andre mener bibliotekaren ikke trenger å være en fagperson, 
men heller en mer generell "søkeekspert/bibliotekekspert". 

 
 

Det nye biblioteket 
Fokusgruppedeltakerne ble videre spurt om hvilke forventninger og ønsker de har til det nye 
biblioteket. Svarene har selvsagt sammenheng med hvordan de bruker biblioteket i dag og hvilke 
behov de har, men deltakerne ble bedt om å tenke litt "stort". Hva er drømmebiblioteket? 
 
Det er jevnt over stor enighet om hva brukerne ønsker av det nye biblioteket, selv om det er noen 
forskjeller mellom hva studentene og de ansatte ser for seg. Samtlige er godt fornøyd med 
biblioteket i dag og ønsker i stor grad en videreføring av de samme tjenestene og den samme 
servicen, men med enkelte forbedringer. De ansatte er, for sin egen del, mest opptatt av god 
tilgjengelighet på nett, samt at de har kompetente folk de kan henvende seg til dersom de trenger 
hjelp. De har derimot en del meninger om det fysiske biblioteket på vegne av studentene, om 
hvordan de mener biblioteket best mulig kan bli et bra sted for studentene. De understreker likevel 
at bibliotekene først og fremst må fokuserer på studentene i sin tilbakemelding da de mener 
biblioteket handler mye om dem.  

Brukerne er generelt fornøyd med biblioteket slik det er i dag og ønsker altså i stor grad en 
videreføring. De forventer at det byggeteknisk vil bli bedre og triveligere med et nytt bygg. Når det 
gjelder lokalene er det bred enighet om at det er viktig at biblioteket blir romslig og lyst. Det er 
viktig både med store vinduer som gir dagslys, samt god belysning ellers i lokalene. Det er også veldig 
viktig med god luft. "Skal man sitte og lese en hel dag er det avgjørende med god luft, jeg må bare 
understreke det". Brukerne ønsker seg et innbydende og hyggelig sted å være, et «trivselsrom» med 
grønne planter for å kompensere for at man mister den gode utsikten som spesielt 
medisinstudentene er fornøyd med nå.  

Videre ønsker brukerne seg et oversiktlig bibliotek som er tydelig og logisk inndelt i seksjoner. Det er 
viktig med god merking av litteratur, og det blir nevnt at det kan være nyttig med en pensumhylle for 
hvert fagområde, spesielt med tanke på at det nå er mange flere faggrupper som skal samles på et 
sted. Pasienter og pårørende blir også nevnt som en mulig brukergruppe av biblioteket, og enkelte er 
opptatt av at biblioteket bør være tilrettelagt for denne gruppen også. For at biblioteket skal være 
brukervennlig for alle er det viktig at biblioteket er oversiktlig og lett å orientere seg i. "Det kan 
liksom ikke være sortert etter et eget kodespråk".  
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For studentene er biblioteket først og fremst et arbeidssted og de ønsker seg flere sitteplasser, både 
for å kunne jobbe alene, men også grupperom for å samarbeide med andre. Det blir sagt at det er for 
få sitteplasser nå. "Det blir fort fullt fra morgenen nå. Jeg forventer at det blir flere sitteplasser slik at 
jeg slipper å snu i døra, men kan finne en plass å lese i det nye biblioteket". Medisinstudentene 
forteller at det er forholdsvis god plass på lesesalen på biblioteket, men at bordene nede i selve 
biblioteket ofte er fulle. De mener dette skyldes at det er dårlig luft på lesesalen og at 
pensumbøkene er flyttet slik at det nå er lengre å gå for å finne relevante fagbøker. Studentene 
ønsker en god lesesal tilknyttet biblioteket, men det er vel så viktig med et alternativ til lesesalen. De 
ønsker et rolig sted å arbeide, men hvor de likevel slipper å være helt stille. Flere foretrekker å sitte i 
selve biblioteket, "det er veldig greit at man kan spise matpakken sin og snakke lavt uten å bli sett 
stygt på". Studentene mener det er viktig å ha rom for begge deler. De ønsker klart avgrensede 
områder i biblioteket, "en stillesone" atskilt fra en "bråkesone". Det blir blant annet sagt at skranken 
bør ligge skjermet fra arbeidssonen for å unngå forstyrrelser. "Kanskje man kan ha en etasje hvor 
man kan "bråke" og en stille etasje? Eller skille stillesone og snakkesone med støydempingsreoler?" 
Stilleområdet bør videre ha individuelle leseplasser, og det er ønske om flere "bord-for-en" også 
utenfor lesesalen. Det er også viktig at det er romslig og ikke for tett mellom sitteplassene. "Det bør 
ikke være sitteplasser mellom bokhyllene, det blir for trangt". Studentene ønsker altså at det nye 
biblioteket skal være et godt arbeidssted, en stille og rolig plass. Samtidig så skal det være noe mer 
enn bare en lesesal. Man går på biblioteket for å få en avveksling fra lesesallivet.  

Studentene har en del ønsker til selve sitteplassene. Først og fremst er det veldig viktig med godt lys, 
og enkelte ønsker regulerbart lys på lesesalen. En av de ansatte sier han forbinder biblioteket med 
grønne lamper og han mener det hører hjemme i et bibliotek. Enkelte ønsker regulerbare bord og 
stoler, og generelt blir det sagt at det er viktig at det tenkes nøye gjennom hvilke bord og stoler som 
velges; "det må være behagelig". Det blir ellers sagt at de runde bordene i dagens bibliotek fungerer 
godt for gruppearbeid.  

Fokusgruppedeltakerne er enige om at det bør være grupperom tilknyttet biblioteket. Selv om de 
ansatte mener de kan ha behov for møterom til tider, er det først og fremst med tanke på 
studentene de mener det er viktig. De ser for seg at biblioteket kan bli et møtested for ulike 
studentgrupper, "et sted for tverrfaglig samarbeid og et rom for kunnskapsutveksling, ikke bare 
kunnskapshenting". De mener biblioteket må være tilrettelagt for at flere kan søke kunnskap 
sammen, og biblioteket må ha ny teknologi som gjør dette mulig. En nevner inkubatorer og mener 
biblioteket kanskje kan bli en arena for slike ting. Studentene nevner ikke dette, og fokuserer mer på 
biblioteket som et tradisjonelt arbeidssted. De ser samtidig at det kan være positivt at flere 
faggrupper samles. "Det kan jo bli hyggelig å se flere fjes, så lenge det er god plass til alle, og så lenge 
det er et like godt tilbud til alle". Det at det er viktig med et likeverdig og godt tilbud blir spesielt 
fremhevet av HiST-gruppene. Det oppleves at medisinsk fakultet til dels har en viss forrang, og de 
forventer at det nye biblioteket ikke skiller mellom studenter og ansatte på Hist og NTNU. De 
forventer at alle utdanningene skal ha samme tilbud litteraturmessig, og understreker at det er viktig 
at medisin ikke skal "vinne" på bekostning av andre. Dersom sammenslåingen fører til at man må 
kutte ned på baislitteratur må det være likt for alle. Brukerne mener altså at det er viktig med likhet 
både når det gjelder tilgang, service og tilgjengelighet. 

Selv om studentene ser på biblioteket som et arbeidssted, er det ønske om også å ha tilgang på en 
pauseplass atskilt fra arbeidssonen. "Kanskje med sofa, puter, aviser og mulighet til å varme mat". 
Studentene nevner ellers vannautomater og billig kaffe som viktig. "Har man tilgang på billig kaffe så 
kommer studentene". Flere liker områdene hvor man kan lese tidsskrift og avviser i dag, og enkelte 
sier at biblioteket er et godt sted å "henge". Enkelte mener det hadde vært fint med mulighet for å 
koble av med film og musikk også, men det er viktig at dette i så fall kan gjøres uten å forstyrre 
andre. Det er altså ønskelig med en avkoblingssone, et slags trivselsrom, og enkelte mener dette vil 
øke studentaktivitetene betraktelig.  



9 
 

Det er også ønskelig med en kafe/kantine i eller nære biblioteket. Dette er sentralt for at biblioteket 
skal fungere som en god møteplass. Studentene påpeker at det bør være et billig tilbud og et sted 
hvor man kan spise medbrakt mat. Studentene ønsker at kafeen kan være et sted for småprat og 
avslapning og at selve biblioteket først og fremst skal være "faglig".  

Når det eller gjelder tjenester ved biblioteket så er brukerne stort sett fornøyd med tilbudet slik det 
er i dag. Det er derimot ønskelig med tilgang på flere bøker, da spesielt pensumbøker. Det er også 
enkelte som etterlyser pensumpakker (kompendier), da det ofte er kø på pensumbøker som man kun 
trenger et par kapitler fra. Studentene mener det hadde vært bra med et system som administrerer 
kompendier. Det er også ønskelig med et system for publisering av studentoppgaver. Dette blir nevnt 
både av ansatte og studenter.  

Ellers blir det fremhevet som positivt at man kan bestille bøker fra andre bibliotek. Spesielt de 
ansatte fremhever dette som viktig, og de må kunne fortsette å bestille via nett. I forhold til lån er 
studentene mer opptatt av at det bør være automatisk inn- og utlevering av bøker og lånemateriell, 
og at det bør være mulig å levere bøker utenom åpningstiden.  

Studentene er ellers veldig opptatt av praktiske tjenester som tilgang på printere og kopimaskiner. 
Dette er et tilbud som blir benyttet mye, og spesielt medisinstudentene fremhever printeren på 
biblioteket som den mest stabile printeren de har tilgang på. En av de ansatte har derimot en 
kommentar om tilgangen på gratis printer. Han mener det fører til mye unødvendig printing og at det 
bør være en begrensning i forhold til hva man kan printe og kopiere gratis. "Det er andre ting man 
heller bør bruke penger på." 

Ellers er tilgang på pc’er, både til jobbing og søk, et tilbud studentene verdsetter. "Det er kjekt å 
stikke innom biblioteket og bruke pc’en dersom jeg ikke gidder å ha med min egen". Det blir fortalt at 
det har vært problemer med å bruke egen pc til databasesøk, og det er derfor viktig med tilgjengelige 
bibliotek-pc’er. Det blir ellers påpekt at det er viktig at biblioteket har mange strømuttak som kan 
brukes til egne bærbare pc’er.  

Andre ting som blir nevnt av studentene som ønskelig ved det nye biblioteket er mulighet for 
skapplass slik at man slipper å ta med bøker hjem. Det er ellers ønskelig med tilgang til rent og friskt 
vann, det må være toalett der, og de tar det som en selvfølge at det vil være heis mellom etasjene. 
De mener også det er en selvfølge at det nye biblioteket vil ha et trådløsnett som fungerer godt for 
alle. Studentene tenker praktisk og konkret i forhold til sine ønsker ved det nye biblioteket. De 
ansatte fremhever i større grad nyere teknologi generelt. De ønsker et litt mer "fancy" bibliotek, og 
skjermer både i biblioteket og på grupperom blir nevnt. En ønsker simulatorer, og det blir også nevnt 
at det gjerne kan være et tilbud om et interaktivt system for oppgaveskriving. "Alle skriver jo oppgave 
en eller annen gang i studiet og det kan kanskje være nyttig med en felles veiledning i regi av 
biblioteket". De ansatte mener man bør tenke på biblioteket som et "bredere" sted for å innhente og 
tilegne seg kunnskap og informasjon. 

I tillegg til ny teknologi fremhever de ansatte bibliotekaren som en svært sentral del av biblioteket. 
De har en uerstattelig kompetanse etter å ha jobbet mange år i systemet. Bibliotekaren er viktig som 
en service- og kompetanseperson som man kan spørre om hjelp, og de mener det er viktig med en 
bibliotekar som liker å bli spurt om hjelp. Studentene er ikke like opptatt av bibliotekaren, men de 
mener likevel at bibliotekarene er sentrale. De synes det er greit å få hjelp og å ha noen så spørre for 
å spare tid dersom det er en bestemt bok de søker. De mener bibliotekaren spesielt er viktig i 
begynnelsen av studieløpet for å lære studentene å finne frem og søke i litteraturmangfoldet. 
Studentene påpeker også at bibliotekarene er avgjørende for å forhindre at biblioteket blir livløst, 
"det er jo hyggelig med noen som sier hei." 

Som nevnt er også kurs en bibliotektjeneste som spesielt de ansatte fremhever som viktig. 
"Biblioteket bør ha regelmessige kurs, gjerne faste ukedager og gjerne med mulighet til drop-in". De 
ansatte verdsetter muligheten til å få god og oppdatert veiledning fra bibliotekarene. De mener det 
er en kunst å orientere seg når det er så mye informasjon tilgjengelig. "Det er så mange endringer å 
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holde seg oppdatert på og så mange tilbud som finnes, så det er veldig greit å vite at man kan 
henvende seg til biblioteket. For eksempel endrer end-notes seg hele tiden". Det er også en som 
ønsker kurs/veiledning i word, power point og excel, i generelle office-program som man har behov 
for å mestre i forskningsarbeidet. Hun ser at dette kanskje faller litt utenfor bibliotekets oppgaver, 
men det passer likevel inn i hennes "drømmebibliotek". Hun mener at det å ha en tjeneste om 
"support på formidling" godt kan sees i forlengelse av de tradisjonelle bibliotekstjenestene.  

Uoppfordret er det ingen av gruppene nevner arrangement som en tjeneste de ønsker, men på 
direkte spørsmål om dette er noe de kan tenke seg, er det jevnt over enighet i at det kan være et 
positivt innslag. De ansatte mener det bør være en foredragssal/litteratursal for forelesninger, 
utstillinger, konserter mm. Studentene nevner også temakvelder, bok-kvelder og spill-kvelder som 
aktuelle arrangement, men her er det delte meninger. Enkelte sier de ikke har behov for at 
biblioteket skal være et "artigsted", "vi bruker andre arenaer for underholdning, på biblioteket vil vi 
jobbe". Andre mener det høres bra ut med litt underholdning som en avveksling i studiehverdagen. 
Det understrekes at det ikke må bli for mye av det, og at det ikke må blir et "tråkk av folk" som 
forstyrrer studentene. Det må være mulig å velge bort å delta på slike arrangement, men et sjeldent 
og kort arrangement ser de fleste som et interessant og positivt innslag. Enkelte sier derimot at de 
ikke tror de ville prioritert det, i hvert fall ikke i eksamenstiden. 

De ansatte er mer positive til arrangement og de mener biblioteket i større grad kan være med å 
synliggjøre forskningen som foregår ved NTNU og HiST. Det blir også sagt at det ville vært positivt 
med en bedre samkjøring mellom sykehus og bibliotek. Biblioteket kan fungere som en slags 
formidlingsarena for lokal kunnskapsproduksjon både fra forskere og studenter. "Populær 
forskningsformidling" nevnes som et stikkord. Herunder tenker man på korte presentasjoner av 
forskning som er lett tilgjengelig og forståelig for alle (for eksempel pasienter). I tillegg til korte 
foredrag fra forskere og studenter, mener de også at det kan informeres om forskning og aktuelle 
prosjekt via digitale oppslagstavler/skjermer.  

De ansatte er ellers opptatt av at biblioteket bør ha en kunnskapsbasert praksis. Det må være et 
faglig bibliotek. En sier at "det bør ikke være noen utstillinger av sånne englebøker, siste nytt fra 
Snåsamannen, eller finnes en homeopati-hylle i biblioteket. Slik litteratur må i så fall skilles tydelig fra 
det som er kvalitetslitteraturen". Når det ellers gjelder litteratur er det en av de ansatte som ønsker 
seg en "klassiker-hylle". Hun sier det er mange klassikere som fortsatt er veldig relevante og som 
forsvinner litt nå. Hun mener dette er litteratur som er interessant både for studenter og ansatte, og 
hun tror kanskje at studentene kan ha vanskeligheter med å finne frem til dem selv.  

Tilgjengelighet er et stikkord som går igjen i samtlige av fokusgruppene, og spesielt studentene er 
opptatt av at biblioteket bør være mer tilgjengelig gjennom lengre åpningstider. Det er spesielt liten 
forståelse for at biblioteket stenger så tidlig på fredager. På spørsmål om hvordan åpningstidene bør 
være er det litt ulike meninger. Noen jobber best om morgenen og ønsker at biblioteket skal åpne 
tidligere, mens andre er B-mennesker og ønsker at biblioteket skal være åpent lengre på kvelden. 
Generelt er man enig om at biblioteket minst bør være åpent fra kl. 08- kl.20. Enkelte mener at 
biblioteket også vil bli mer brukt av pårørende til pasienter ved sykehuset dersom det er åpent på 
kveldene.  

Det er også flere av de ansatte som mener det er viktig at det blir en god og enkel samordning av 
systemer som kommuniserer med alle adgangskodene ved det nye biblioteket. Dette fungerer ikke 
slik det er i dag, noe som er et irritasjonsmoment for de ansatte.  

Behov for informasjon? 

Brukerne savner generelt ikke informasjon fra biblioteket. Det er først på direkte spørsmål at 
brukerne tenker over og kommer med innspill på eventuell informasjon som kan være nyttig.  

Det er bred enighet om at biblioteket best informerer med å ha en god og oppdatert nettside. Det er 
kun enkelte som ønsker informasjon pr. mail, og disse understreker at de i så fall bør få mulighet til å 
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spesifisere hvilken informasjon/fagområde de ønsker informasjon fra. De foreslår at det kanskje kan 
være en mulighet for å abonnere på nyhetsbrev innenfor et fagområde, slik at man da får mail med 
oppdatering av litteratur, nye utgaver mm. De aller fleste ønsker å finne informasjonen selv og 
understreker igjen viktigheten av en god webside der det er enkelt å finne frem til informasjon og 
nyheter innfor de ulike fagområdene. Det foreslås at informasjon om disputaser også bør ligge her.  

Ellers kan det nevnes at en av de ansatte savner å få beskjed om når nye utgaver av pensumbøker 
kommer. Han har flere ganger opplevd å ta utgangspunkt i en bok som studentene har en nyere 
utgave av. Enkelte andre synes også det er bra med informasjon om nye bøker, men de mener det 
kan informeres i form av en "nye bøker-utstilling" i biblioteket. Enkelte av studentene ønsker 
informasjon om gamle studentoppgaver som man kan kikke på. Dette tilbudet er det dårlig informert 
om nå. 

Noen av studentene mener det kan være nyttig med en enkel oppskrift på hvordan man søker opp en 
bok eller artikkel. De ser for seg at slik informasjon kan ligge i form av en folder ved de stasjonære 
pc’ene. Det blir også sagt at dersom det blir aktuelt med ulike arrangement, så er det noe det bør 
informeres om. Kanskje det kan være et tilbud om en egen mailingliste man kan melde seg på for de 
som er interessert i denne typen informasjon.  

Brukerne er altså fornøyd med informasjonen om bibliotektilbudet, og det blir sagt at dersom man 
ikke finner den informasjonen man søker på websidene, så er bibliotekene tilgjengelige på mail og 
telefon. Når det gjelder mailhenvendelser mener de ansatte at man bør få svar i løpet av rimelig tid 
(1 arbeidsdag, helst samme dag), men det er ingen som savner muligheten til å få hjelp via en chatte-
tjeneste. De ser heller for seg at det kan være en vanlig spørsmål/svar-side på nettsidene eller et 
tilgjengelig veiledningshefte. 

Vil et nytt bibliotek føre til endring i bibliotekbruken? 

Det nye fellesbiblioteket vil innebære en ny geografisk avstand og brukerne ble spurt om de tror den 
nye lokaliseringen vil endre deres bruk av biblioteket. Her er det noe delte tilbakemeldinger. De 
ansatte kommer uansett ikke til å bruke det fysiske biblioteket så mye, så for dem har beliggenheten 
liten betydning. Et par av de ansatte ved HiST sier de sikkert kommer til å sjekke ut det nye 
biblioteket og en sier at stemningen er viktig, "det må være noe som frister meg til å gå ut av 
kontoret".  

For studentene innebærer den nye lokaliseringen lengre avstand for HiST-studentene, mens for 
NTNU-studentene blir den nye plasseringen mer sentral. HiST-studentene sier de kanskje ikke vil 
stikke innom i like stor grad som nå, og at biblioteket ikke vil bli brukt som møtested på samme måte 
som i dag. De mener likevel at dersom det blir et bra bibliotek med god stemning og tilstrekkelig med 
arbeidsplasser og bøker, så vil de nok benytte det. Tilstrekkelig med gode arbeidsplasser og 
pensumbøker er altså avgjørende for denne gruppen. Flere mener de nok vil legge til seg andre vaner 
om de går helt til biblioteket og stadig opplever at det er fullt eller at bøkene de søker er utlånt. 

Studentene ved NTNU er positive til den nye plasseringen. De mener det vil bli bedre og mer sentralt, 
og de tror de vil komme til å bruke biblioteket mer. Dersom det blir forelesningssaler i samme bygg 
ser de for seg at det vil bli lett å stikke innom biblioteket før og etter forelesning.  

På spørsmål om hvordan biblioteket best mulig kan tilrettelegge for at brukerne skal fortsett å bruke 
biblioteket, eller bruke biblioteket mer, blir det sagt at "nøkkelord er vel tilgang på plass og 
litteratur". Brukerne mener også det er viktig med hyggelige omgivelser, planter og god luft, og 
bibliotekarene. "En av fordelene med biblioteket er at det er noen der man kan spørre." 
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Det er fortsatt behov for det fysiske biblioteket  

Gruppene ble spurt om hvilke tanker de har om forholdet mellom virtuelle tjenester og det fysiske 
biblioteket. Her kom det ulike innspill. De aller fleste mener det fysiske biblioteket fortsatt er veldig 
viktig og aktuelt, men et par av de ansatte var mer usikre. De mener bibliotek er viktig, men de ville 
kanskje prioritert annerledes.  

Det er ulike sider ved biblioteket som blir trukket frem som viktig og aktuelt. Blant annet blir det sagt 
at det er viktig i den store sammenhengen, med tanke på demokrati og sosial utjevning. Det er ikke 
alle som har råd til å kjøpe bøker, og informasjon og kunnskap bør være tilgjengelig for alle. Videre 
mener brukerne at det å bygge biblioteket inn i et kunnskapssenter med andre funksjoner 
legitimerer det nye biblioteket. Biblioteket er bøker, men det er også et møtested for mennesker. 
"Kunnskapen er ikke instrumentell, hvis det skal skje noe kreativt så må mennesker møtes". Det er 
enighet om at så lenge biblioteket blir hyggelig, innbydende og lett tilgjengelig så kan det favne flere 
brukere.  

Studentene mener det er et viktig arbeidssted. Der har de det de trenger og biblioteket er en god 
avveksling til lesesalen. De liker å ha bøkene lett tilgjengelig. Det blir også sagt at biblioteket er et 
sted som kan overraske, "et sted der man kan bli nysgjerrig og få nye impulser, man finner noe man 
ikke visste at man lette etter".  

Det blir også understreket at vi fortsatt leser bøker og det legitimerer å sette opp bokhyller. "Behovet 
er der enda. Folk kommer ikke til å slutte å bruke bøker". Selv om mange er storbrukere av 
informasjon på nett foretrekker de likevel boka. En av de ansatte sier de digitale løsningene er for 
dårlige og at det er for mange begrensninger med de digitale plattformene som benyttes i dag. Som 
eksempel viser han til at når man leser en bok så vil man gjerne ha mulighet til å se på tekst, 
tabellvedlegg og referanser samtidig. Dette er vanskelig med den digitale løsningen som kun tillater 
nedlastning av seks sider om gangen. Han mener derfor at bokformatet fortsatt er veldig aktuelt, og 
de digitale løsningene må forbedres for å ha en sjanse til å konkurrere. 

 

Bibliotekets "personlighet" 

Fokusgruppedeltakerne ble bedt om å prøve å beskrive det nye biblioteket med personlige 
egenskaper. Her var det jevnt over positive egenskaper som ble trukket frem. Samtlige ser for seg en 
vennlig, varm, rolig og empatisk person. Bibliotekpersonen er imøtekommende, sjarmerende og 
lyttende, og en person som gir respons og er interessert i dialog. Vedkommende er kompetent og 
deltakerne ser også for seg at vedkommende er fornøyd med livet, entusiastisk og livlig. "Det er en 
litt sånn her-og-nå-person, litt fargerik og sprudlende, men samtidig solid og har bakkekontakt". 
Videre er det noen som ser for seg at det nye biblioteket er mer perfeksjonist og systematisk enn det 
gamle, "litt mer effektivt, praktisk og to-the-point." 

Det er enighet om at bibliotekpersonen er samfunnsinteressert og liker bøker og medisin. Enkelte 
mener også det liker musikk, da rolig musikk uten tekst. "Jeg ser for meg en person som går på 
torsdagskonsertene til symfoniorkesteret." 

Når det gjelder politisk ståsted mener de fleste at bibliotekpersonen stemmer på et sentrumsparti.  

Videre er det noen som ser for seg en sunn person, mens andre mener det er en tradisjonell person 
som spiser husmannskost og har med seg matpakke på jobb. Det er enighet om at vedkommende tar 
buss eller sykler til jobb, "han har nok sånn hybridsykkel". Enkelte ser for seg en person som bor i et 
rekkehus utenfor sentrum, andre mener vedkommende bor i en enebolig eller villa. Det er enighet 
om at vedkommende bor på et rolig sted.  

En av studentene sier; "jeg ser for meg en person som har masse venner på facebook, altså mange 
bekjente". Det er jevnt over enighet i at biblioteket er en sosial person med mange venner. "Jeg ser 
for meg en singel, sosial og søkende person. Singel, men ikke enslig".  



13 
 

Utseendemessig ser de for seg en nøytral og vanlig person. "Vedkommende kan virke litt kjedelig 
først, men man blir positivt overrasket når blir kjent med han". Videre mener de det nye biblioteket 
er en mer moderne og yngre utgave av det gamle biblioteket. Det ser for seg en litt mer kul person, 
litt mer business, "men det er ikke en businessmann i dress altså".  

 

Deltakernes konklusjon – "Samme innhold, ny innpakning"  
Fokusgruppedeltakerne er i store trekk enig i hva som er konklusjonen på gruppesamtalen, selv om 
det er noen forskjeller i hva de vektlegger mest. Sentrale stikkord er tilgjengelighet, funksjonalitet, 
fleksibilitet, kompetent, likeverd for alle, samt et hyggelig sted å være.  

Tilgjengelighet og funksjonalitet blir fremhevet som viktig av alle. Det er viktig at biblioteket er 
tilgjengelig og funksjonelt både elektronisk og fysisk. De ansatte er opptatt av en godt fungerende 
nett-tjeneste, samtidig som de ser biblioteket som en viktig møteplass og arbeidssted for 
studentene. Studentene fremhever tilgjengelighet i forbindelse med åpningstider, tilgjengelig 
litteratur og tilgjengelige arbeidsplasser. I tillegg er de opptatt av at biblioteket skal være funksjonelt 
med tanke på fysisk utforming. Det må være romslig, ha avgrensede "bråke- og stillesoner", ha god 
luft, godt lys, gode arbeidsplasser, strøm til bærbar pc, tilgang på vann og toalett. De mener også at 
tilgang på en cafe i nærheten vil gjøre det mer attraktivt å bruke biblioteket. For studentene er 
biblioteket først og fremst et arbeidssted, men for å holde ut lange arbeidsdager er det også viktig 
med rom for avkobling.  

I tillegg er studentene opptatt av at biblioteket skal være fleksibelt og tilrettelagt for flerbruk. De 
mener det er viktig med brukerundersøkelser og ønsker en evaluering etter at biblioteket er tatt i 
bruk. De er opptatt av at alt ikke må være "låst" før åpningen, men at biblioteket må være 
endringsvillig og kontinuerlig høre hvilke behov brukerne har. Samtlige er opptatt av at biblioteket 
må ha et brukerfokus og være utadvendt. En av de ansatte mener konklusjonen på gruppesamtalen 
kan sammenfattes i ordet "samfunnsoppdraget", og mener det sentrale er at biblioteket skal 
utdanne, utjevne og formidle. 

I en forlengelse av dette blir kompetanse og et likeverdig tilbud viktige stikkord, som spesielt de 
ansatte understreker. De mener bibliotekaren og den kompetansen bibliotekaren har er avgjørende 
ved et bibliotek, og at en av de viktigste oppgavene til biblioteket er å utdanne brukerne gjennom 
kurs, veiledning og opplæring. Videre er det viktig at det blir et likeverdig tilbud for alle 
brukergruppene, "det må være lik tilgang for alle og være et sted for alle". Det at biblioteket skal 
være et sted for alle mener de også omfatter pårørende og andre som er interesserte, ikke bare 
brukere som hører til NTNU eller HiST. En av de ansatte mener biblioteket kan tjene på å skille seg litt 
ut fra de andre bibliotekene. "Folk er jo generelt veldig opptatt av helse, så det bør ligge et potensial 
til å trekke til seg brukere". De ansatte er også opptatt av at biblioteket bør fungere som en slags 
presentasjonsarena, "det kan godt være noen utstillinger og presentasjoner av hva som skjer her, 
forskning og prosjekter og andre ting som kan være interessant. Et slags utstillingslokale for 
sykehuset." 

Samtlige ser det som positivt at biblioteket blir integrert i kunnskapssenteret, men generelt er 
brukerne fornøyd med biblioteket slik det er i dag og ønsker at det innebærer en oppgradert 
videreføring. Som en av NTNU-studentene sier, "konklusjonen er vel at vi ønsker samme innhold i en 
ny innpakning. Vi trenger et rolig arbeidssted med tilgang på litteratur og muligheter for å både jobbe 
alene og sammen med andre". NTNU-studentene er utelukkende positive til det nye biblioteket, 
mens HiST-gruppene er mer spent på hvordan det vil bli. En av HiST-studentene mener konklusjonen 
er "vi er "skeptisk-positiv" til det nye biblioteket. Vi er veldig spent på hvordan det blir og håper det 
blir like bra som i dag." 
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Vedlegg – Intervjuguide 
 
I forbindelse med etableringen av et nytt bibliotek – Bibliotek for medisin og helse, har bibliotekene 
ved NTNU og HiST behov for å kartlegge brukernes synspunkter på de tjenestene og funksjonene 
som skal inkluderes i biblioteket. Hovedmålet med denne undersøkelsen er altså å få innspill og 
tilbakemeldinger på hvilke tjenester og funksjoner som ønskes realisert ved det nye biblioteket.  
 
Dette nye biblioteket skal inn i nye lokaler på 1500 kvm over to plan i det kommende 
Kunnskapssenteret ved St Olavs Hospital, og det skal stå ferdig ved overgangen 2013/2014. Det skal 
dannes gjennom sammenslåing av tre eksisterende bibliotek ved NTNU og HiST og blir et integrert og 
moderne bibliotek for medisin, helse-, og sosialfag.  
 
VELKOMMEN 
Presentasjon av moderator  
Hva skal skje? Hvorfor er vi her? Hensikt/ forventinger 
Hvordan vi vil legge opp arbeidet 

 Fokusere på å legge til rette for at man skal kunne snakke åpent 

 Anonymitet 
Praktisk informasjon 

 Videofilming (Viktig for rapportskrivingen) 

 Varighet 

 Påskjønnelse 
Navnelapper  
 
Spørsmål? 
 
 
 



15 
 

INNLEDNING:  
Starte med å 

 Presentere seg selv 

 alder 

 hva dere studerer /hva dere jobber med? 
 
 

 Og med å si litt om hvordan dere bruker biblioteket? Litt om  

 Hvor ofte?  
 
 

 Hvilke tjenester og tilbud bruker dere i biblioteket?  
o Som arbeidsplass 
o Informasjonssøk  
o Veiledning, kurs 
o Fysisk vs. nett 

 
 

 Hvor i jobbprosessen bruker man/er det behov for biblioteket? 
 

 
BEHOV 

 Hvilke tjenester og tilbud ved biblioteket er de viktigste, for dere? (Åpent spørsmål, følg opp 
med å spørre direkte om hvordan de vurderer enkelte av tjenestene) 

o Utlån av bøker 
o Utlån av tidsskrifter 
o Bibliotekets datamaskiner. Brukes egen pc eller viktig med stasjonære PCer? 
o Bibliotekaren - hjelp til å finne informasjon 
o Sosial møteplass 
o Arbeidsplass 
o Kurs, opplæring 
o Åpningstider 
o Forskningsstøtte 
o Digitale tjenester (m fl?) 
o Andre tjenester…? 
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DET NYE BIBLIOTEKET 
Vi har nå snakket en del om hvordan dere bruker biblioteket og hva dere mener er viktige tjenester 
og funksjoner ved et bibliotek generelt. Vi ønsker nå at dere skal tenke mer i forhold til det nye 
biblioteket.  
 
Ønsker i forhold til det nye biblioteket 

 Hvilke tjenester og funksjoner ønsker dere tilgjengelig? Hva tenker dere om tilbud og 
tjenester i et moderne studie- og forskningsbibliotek? 

o Noe dere savner? Hva skal til for at dere skal bruke biblioteket (enda mer)? 
 
 

 Hva bør bibliotekarene ved dagens bibliotek ta med seg over i det nye biblioteket? (hva er 
bra slik som det er?) 

 
 

 Hva bør de la være igjen? (hva er mindre bra?) 
 
 

 Hvilke endringer ville dere gjennomført hvis dere kunne bestemme? (Tjenester, funksjoner, 
arrangement, lokaler) 

 
 

 Hvis biblioteket skal trekke til seg flere brukere/nye brukergrupper, hva bør de gjøre/gjøre 
annerledes? 

 
 

 Åpningstider? Hva er ønskelig? 
 
 

 Ønsker man at det skal skje noe på biblioteket? Arrangement, utstilling, forestilling, konsert? 
 
 

 Hva mener dere er viktig med tanke på utformingen av lokalene? (Arbeidsplasser for jobbing 
alene og for samarbeid, sittegrupper, ”stillesoner”, ”bråkesoner”) 

 
 
 

 Hvilken type informasjon ønsker dere fra biblioteket?  
 

o Gjennom hvilke kanaler?  
o Behov for tilgjengelig hjelp? Fysisk eller andre kanaler, for eksempel chattetjeneste? 

 
 

 Det nye fellesbiblioteket vil innebære en ny geografisk avstand- vil det endre deres bruk av 
biblioteket? 

o I så fall hvordan?  
o Kan flyttingen ha negative konsekvenser? Hvilke? 
o Hvordan kan dette møtes? Hva kan gjøres for å tilrettelegge best mulig for 

brukerne? Chattetjeneste? 
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 Før måtte man gå på biblioteket, søke i katalogen, skumme hyllene, bestille og ta med boka, 
spørre referansebibliotekaren osv. Nå kan alt dette gjøres hjemmefra. Tjenester digitaliseres 
og gjøres tilgjengelige på nett. Dette må endre bibliotekets rolle som fysisk møtested. 
Allikevel bygger vi nye, flotte fysiske bibliotek. Så hva tenker dere om forholdet mellom 
virtuelle tjenester og fysiske bibliotektjenester i dag?  

o Hvordan kan/bør dette tas i betraktning med tanke på utforming og planlegging av 
det nye biblioteket? 

 
 

 Hvilke tanker og forventninger har dere i forhold til et slikt nytt bibliotek?  
 
PERSONLIGHET 

 Til slutt, dere har nå sagt ganske mye om hvordan dere opplever biblioteket, hva fungerer og 
fungerer ikke, og tanker/ ønsker i forhold til det nye biblioteket. Hvis vi nå omgjorde de 
egenskapene dere har beskrevet til personegenskaper … og ser for oss det nye biblioteket 
som en person … hva får vi da? Hvordan ønsker vi at denne personen skal være? 

o Alder, kjønn, stil, klær, gemytt, jobb, interesser, fritid, siv status, politisk orientering, 
personlige egenskaper …  

o La oss tenke oss at vi blir med personen hjem …hvordan bor han/ hun?  
 Hva slags bolig/ hva slags stil? 

o Hvordan er hun/ han å være sammen med? 
 Hva liker han/ hun å snakke om? På hvilken måte 
 Kunne vedkommende ha gjort noe for at dere skulle trives (enda) bedre 

sammen med vedkommende 
o Hvordan skal jeg tolke dette? Hva er det ved biblioteket som gjør at dere opplever 

personen som ……  

 

Eventuelt – få deltakerne til å beskrive det gamle biblioteket med personlige egenskaper også?  

 

 

 
TIL SLUTT 

 Hva mener dere er konklusjonen etter denne samtalen? Hva vil dere si er de viktigste fem 
funnene som vi bør understreke i rapporten vi nå skal skrive? 

 Er det ellers noe dere vil tilføye/ noe dere mener vi bør ta med oss i jobben videre?  
 


