
SAMLINGSUTVIKLING I BIBLIOTEK
VGS-bibliotekene 22. nov 2018

Morten Olsen Haugen

første versjon vist på biblioteksjefmøtet i Trøndelag 17-18 april 2018. I dagens foredrag 
er det fire tema: definisjoner; bokas livsløp; delsamlinger; og kassering
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DEL 1: DEFINISJONER

2



• … er planlegging, evaluering, innkjøp, kassering, fjernlån og 

formidling

• … vil være preget av holdninger og ideologier

• … er makroperspektivet, der medievalg er mikroperspektivet

• Der medievalget forholder seg til enkelttitler og kvalitet, 

dreier samlingsutvikling seg i stor grad om emner, grupper av 

titler og om kvantitet
Lis Byberg i artikkelsamlinga «Velge & vrake», 2006

SAMLINGSUTVIKLING

På språkrådets termwiki – som inneholder samlinger med fagtermer fra mange ulike fag, 
blir S. definert som «prosess som beskriver utvikling av bibliotekets samling, hvor 
analyse av behov, utvelgelse, tilvekst (bestilling og kjøp), tilgjengeliggjøring 
(klassifikasjon/katalogisering), formidling, kassasjon mm inngår.»
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1. Gode rutiner for hele bokas livsløp

2. Kunnskap om brukerne dine og bøkene dine

3. God samlingsorganisering (delsamlinger)

4. Bruke statistikk for å analysere egen samling

5. En målrettet innkjøpspolitikk

6. Målrettet og effektiv kassering

SAMLINGSUTVIKLING I PRAKSIS

Hvor mange av dere kan reise hjem og i løpet av kort tid finne svaret på hvor mange 
tegneserier dere lånte ut i fjor? Hvilke aldersgrupper/lånergrupper som lånte dem? Kan 
dere si noe om forholdet mellom utlån og omløp for krim kontra annen voksen skjønn? 
Hvor høyt omløp har DVD-samlinga deres? Det er slike ting som er mulige å hente ut når 
dere har god samlingsorganisering. Det betyr bl.a. sammenheng mellom merking på 
hylla, merking på boka, merking i katalog og koding i katalog. 

Det er samlingsutvikling som gjør bibliotekets bokkjøp til noe grunnleggende annet enn 
private bokkjøp. Den forskjellen tror jeg mange bibliotekansatte har gjort seg tanker om 
– bevisst eller ubevisst, og jeg mistenker at mange ikke har deltatt i diskusjoner hvor de 
har satt tilstrekkelig ord på dette.

Jeg bruker en god del plass på kassering, fordi det er en prosess hvor analysene av 
delsamlingene er veldig viktig. Men husk at analyser av delsamlinger også kan ha andre 
praktiske konsekvenser: omplassering, omklassifisering, ominnredning, justeringer i 
innkjøp
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MIKRO- OG MAKROPERSPEKTIV

Hvem av disse damene tenker samlingsutvikling i møtet med den nye boka som vurderes 
for innkjøp? 
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DEL 2: BOKAS LIVSLØP
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HVER BOK KREVER TID

VOLUM

Snitt-tilvekst 446 bøker

• 1 uke bokvalg

• 2 uker klargjøring

Snitt-kassering 691

• 8 dager kassering

LIVSLØP

• Bokvalg – 5 minutter?

• Klargjøring for hylle – 10 min?

• Omplassering – 5 minutter?

• Reparasjon?

• Kassering – 5 minutter?

Gjennomsnittlig tilvekst på 446 bøker og kassert 691 – det er tall fra ST-VGS 2017.  
Poenget mitt med dette er selvsagt å minne om at Ting Tar Tid, og hvis du lærer deg 
effektive og brutale rutiner, får du frigjort tid til morsommere ting. 
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Utgivelsesår Antall utlån Andel utlån Akkumulert andel 

2017 264 13,1 13,1
2016 184 9,2 22,3
2015 145 7,2 29,5
2014 143 7,1 36,6
2013 149 7,4 44,0
2012 138 6,9 50,9
2011 107 5,3 56,2
2010 90 4,5 60,7
2009 92 4,6 65,3
2008 59 2,9 68,2
2007 69 3,4 71,6
2006 76 3,8 75,4
2005 52 2,6 78,0
2004 53 2,6 80,6
2003 30 1,5 82,1
2002 29 1,4 83,6
2001 27 1,3 84,9
2000 37 1,8 86,8

HVOR LENGE LEVER BOKA?

Tallene er basert på 2010 utlån i Namsos bibliotek 10.12.2017. Tendensen er soleklar: 
age does matter. FORKLAR hva akkumulert andel betyr

Men tallfordelingen her er ikke en universell naturlov. Selvsagt. Alt vi gjør påvirker det 
som skjer. Hvis vi kasserer eldre bøker, så forskyves utlånet til yngre bøker. Hvis vi har 
dårlig budsjett/tilvekst et år, kan låne forskyve seg bakover. 

8



UNDERSØKELSEN VÅR

16 emner
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ULIKT MELLOM EMNER

• Over 15 år• Under 10 år
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VARIASJON MELLOM TEMA

Ufoer Freud Buddhisme Ap Barnerett Klima Rus Planetene Rovdyr Diabetes Pop Roma
Skram Samer USAs pres Afrika
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HVORFOR MÅ VI HA NYE BØKER?

Karsten Alnæs’ bok om «Sabina» kom i 1994. Snåsa ble sørsamisk forvaltningskommune 
i 2008. 
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ULIKTMELLOM BIBLIOTEKENE

For å synliggjøre de som ville kastet alle bøker før de ble 10 år gamle, har jeg gitt «0» 
verdien 5, og regnet ut gjennomsnitt både for hvert emne og hvert bibliotek. 

Det er et par bibliotek her som skremmer meg litt. Et av bibliotekene tåler 30 år gamle 
bøker i 10 av de 16 casene; det andre tåler 30 år gamle bøker i 8 av 16 case. 

13



EN RASK ALDERSSTUDIE 

782: sangbøker
• 80 bøker, 35 før 1992
•
641: kokebøker
• 106 bøker, 23 før 1992
•
305.42: kvinnesak
• 37 bøker, 17 før 1992

947: Russland
• 49 bøker, 19 bøker fra 

1992 eller eldre
•
960: Afrika
• 28 bøker, 6 før 1992
•
970: Nord-Amerika
• 56 bøker, 26 før 1992

Hylleobservasjoner fra et folkebibliotek i Trøndelag høsten 2017. Merk at 25 års alder 
og året 1992 er et veldig «snilt» knekkpunkt. I andre sammenhenger ville vi brukt 
10 eller 15 år som foreldelsesfrist. 
I dette tilfellet ble nok 25-årsgrensa preget av at jeg begynte i 947, og var opptatt 
av omveltningene i Sovjetunionen/Russland; hypotesen er at eldre bøker drøfter 
problemer som ikke lenger finnes. VIS FRAM «Vil Sovjetunionen overleve 1984?»
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DEL 3: SAMLING OG DELSAMLINGER
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FIRE TYPER FAGBØKER

«Rettleiande tekstar» . Håndbøker, 
veiledninger, oppskrifter

«Forteljande og skildrande 
tekstar». Biografier, 
reiseskildringer, historie, geografi

«Argumenterande og utgreiande 
tekstar». Debatt, brev, essays, 
pamfletter, forskningspublikasjoner , 
outsider-påstander, 

«Pedagogiske tekstar» . Lærebøker, 
populærvitenskap, «dette bør du 
vite om …», oppslagsbøker

Fra https://no.wikipedia.org/wiki/Sakprosa : «Den norske skribenten og forlagsmannen 
Ottar Grepstad lanserte i sin bok Det litterære skattkammer (1997) en inndeling av 
sakprosaen i fire hovedsjangre». 
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DELSAMLINGER – EKSEMPLER

• Språkkurs

• Deweygruppene

• Litterære sjangre

• Fremmedspråkhylla?

• Vi har 1 261 679 bøker 

• De ble utlånt 740 384 ganger 

• Dvs 0,58 lån pr bok

• Dette kalles omløp

• Omløp varierer mellom delsamlinger; 

og det er kjernen i analysene våre

 Verdal BF 1,48

 Verdal VF 0,39

Tallene er fra folkebibliotekene i Trøndelag (- Theim) i 2016, og teller bare 
førstegangslån. 
Barnefagbøkene lånes ut 3,7 ganger så ofte som voksenfagbøkene i Verdal.  
I Ørland ble 12 språkkurs lånt ut 40 ganger i året. Det var en ahaopplevelse av høyt 
omløp som vi ikke oppdaget i skranken. 
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DELSAMLINGER – BIBLIOFIL

Tallene er fra Steinkjer bibliotek, 3. april i år. Første kolonne er deweygruppe; andre 
kolonne er bestand og tredje kolonne er antall utlån. Gjennomsnittstallet for omløp i 
Steinkjer var 0,7 i 2016. Det er 62.026 førstegangslån delt på en bokbestand på 88.004. 
Dersom noen delsamlinger blir brukt mer enn det, er det høyt press på samlinga. Se 
f.eks. Nord-Amerikas historie og samfunn, hvor omløpet er på 0,99, eller på 
reiseskildringer og reisehåndbøker, med omløp på 0,87. Her har det antagelig vært 
kassert grundig, og etterspørselen tilsier at man bør kjøpe litt mer. Derimot er det mer 
usikkert hva som skjer med 940 – norsk og europeisk historie, her er omløpet på bare 
0,52. Det er to mulige forklaringer på dette; at man har vært for forsiktige med å kassere 
her, eller at lokalsamlinga – med alle sine «ikke til hjemlån»-eksemplarer, trekker 
gjennomsnittet ned. Lokalsamlinga er i alle fall forklaringen på det lave utlånet i 920-
gruppa. Lokalsamlinga har jo andre mål enn høyest mulig utlån 
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DELSAMLINGER – MIKROMARC
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EN TODELT MEDIESAMLING

OMLØPSSAMLING
• 90 %
• Det som etterspørres nå 
• Det som kan kasseres 

neste år, om 5 år, eller om 
10 år

BASISSAMLING
• 10 %
• Bøkene du må ha over tid
• Bøkene du etterkjøper
• Bøkene med varig verdi 

hos dere 

Dette med å dele inn i basissamling om omløpssamling er en tenkemåte vi foreløpig bare 
har sett i Bergen og Tønsberg – systematisk og konsekvent. Men de fleste av oss har 
noen tanker som ligner, og tanken er fruktbar i de fleste bibliotekstørrelser. (Er 
Falkberget basissamling i Grong?)

For vi må erkjenne at det er bare tre sluttmuligheter for ei biblioteksbok etter et langt liv 
på hyllene: tapt/skadet, kassert, eller å tilhøre den lille 1% som går inn i bibliotekets 
langsiktige samling.

La meg også si noe om e-bøker. De aller fleste ebøkene i konsortiet vårt er konsum-
lesning, og helt klart en del av omløpssamlinga. De tar da heller ingen plass på hylla 
Men i ebokbib finner dere også 350 «Frie bøker». Det er de fire store, Nansen, 
Amundsen, Collett, Kinck, Nini Roll Anker, Duun, Garborg, Olaf Bull osv. Mange av disse 
bøkene ville dere antagelig tenkt på som en del av basissamlinga; men de ligger altså 
gratis tilgjengelig for evige lån i ebokbib, eller for nedlasting som pdf/html fra nettstedet 
bokselskap.no. Det kan kanskje ha betydning for din lokale bevaringsplikt?  
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DEL 4: KASSERING OG UTVALG FOR KASSERING
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1. høyt omløp i mediesamlinga har egenverdi

2. det er også andre mål som skal vektlegges: aktualitet, 

relevans, kvalitet

3. på sikt skal tilvekst og kassering være like stort

4. under bestemte forhold kan pkt 3 fravikes

PREMISSER FOR KASSERING

1. Premiss 3 gjelder ikke: Dersom biblioteket er under oppbygging, eller dersom 
biblioteket må skaleres ned til andre lokaler, eller dersom kassering har vært 
forsømt over tid
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ANALYTISKE KRITERIER FOR 
KASSERING 

• M= Misleading; factually inaccurate
U=  Ugly; worn beyond mending or 
rebinding
S= Superceded; by a new edition or 
by a much better book on the 
subject
T= Trivial; of no discernible literary 
or scientific merit
I=  Irrelevant to the needs and 
interests of the library's community
E= Elsewhere--the material is easily 
obtainable from another library

• Utdaterte fakta
• Uaktuelle problem
• Utdatert perspektiv
• Utdatert estetikk 
• Utslitt
• Ulest 

I CREW-håndboka, som folkebibliotekene fikk i gave fra fylkesbiblioteket i januar brukes
disse kriteriene for kassering
M= Misleading--factually inaccurate
U=  Ugly--worn beyond mending or rebinding
S= Superceded--by a new edition of by a much better book on the subject
T= Trivial--of no discernible literary or scientific merit
I=  Irrelevant to the needs and interests of the library's community
E= Elsewhere--the material is easily obtainable from another library

Mustie er en nyttig huskeregel. Men det er fremdeles en huskeregel som du kan bruke i 
møte med den enkelte boka. Som vi snart skal se, mener jeg at de viktigste reglene for 
kassering må være knyttet til volum. 

Her er en aha-påstand: når vi kjøper inn, så er det volum som er det overordnede
kriteriet vårt. Vi kjøper inn så mange bøker som vi har råd til. Vi bør ha den samme
tilnærminga i den andre enden av bokas livsløp: volum avgjør. 
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• Volum. Vi skal kassere et fastsatt antall bøker; som regel sett i 
forhold til tilvekst eller nye lokaler

• Dødvekt. Vi skal kassere bøker som har stått i ro et fastsatt antall 
år. Det anbefales å jobbe med en 5-15 % unntaksregel.

• Alder. Vi skal kassere bøker som er eldre enn et gitt årstall. Det 
anbefales å jobbe med en 5-15 % unntaksregel.

• Estetikk. Vi skal kassere så mange bøker som trengs for at det 
skal se pent, luftig og ryddig ut i biblioteket

• Balanse. Kassering skal ivareta balansen mellom ulike 
delsamlinger og deres omløpstall

OPERATIVE KRITERIER FOR 
KASSERING

Hvilke er dine?
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MIKROMARC-RAPPORTER
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RAPPORTER KAN LEVERES PÅ 
ALLE SLAGS UTVALG
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ANDEL IKKE UTLÅNT
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TO METODER FOR KASSERING - 1

• «Denne boka ser ut som den har stått i ro lenge. 

Jeg må sjekke i katalogen når den var utlånt sist, 

så må jeg diskutere med Alf om han synes det er 

for lenge i ro, og så må jeg spørre Bob om han 

husker noen lånere som har sagt at de likte den, 

og så kan jeg legge den på kontoret mitt og tenke 

over det noen uker. Kanskje jeg kan be Carl lage 

en utstilling med ‘glemte godbiter’!?»

Hvor mange minutter krever en slik tilnærming pr bok? Hvor mange arbeidstimer og 
arbeidsdager går med for å kassere tilstrekkelig volum hvis hver bok skal veies på 
gullvekt
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TO METODER FOR KASSERING - 2

• «Vi skal kassere 1500 bøker i år, og vi vil 

kassere mest voksen skjønn, ca 800 

bøker. 

• Katalogen viser at vi har 900 romaner fra 

åra 1980-1999. Vi skal kassere 90% av 

dem. 

• Den som gjør jobben med å plukke 

bestemmer hvilke 10% som skal få 

overleve.»

Dette er mitt ideal, som dere forstår. Målrettet og usentimentalt. Hvis du vet du må 
gjøre det, er det ingen vits i å trenere eller synes synd på bøkene. 

Tallene og premissene er fra folkebibliotek, men de kan lett oversettes til deres forhold, 
vil jeg tro. 

Det er tre elementer i min modell for kassering: volum, utvalg, og unntak. Det viktigste i 
min modell er unntakene – den mentale sikkerhetsventilen som tillater deg å være både 
streng og effektiv på den ene siden, og gi deg selv lov til å gjøre unntak på den andre 
siden. 
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