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                                                                   Bergen Off. Bibliotek 10. juli  2000 
 
Elin Huseby 
Rapport fra utviklingsprosjekt med støtte fra Statens bibliotektilsyn 
 
 
KVALITETSSIKRING  I  FOLKEBIBLIOTEK 
BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK 
 
HVORFOR KVALITETSSIKRING VED BERGEN OFF. BIBLIOTEK 
 
Kvalitetssikring og ulike metoder innen kvalitetssikringsarbeid var allerede i 
begynnelsen av 90-årene på timeplanen i flere bibliotek i Norden. Tønsberg hadde 
startet sitt store kvalitetssikringsprosjekt og BDI-sektoren, spesielt fagbibliotek i 
de nordiske land, orienterte seg i de ulike metodene som pr. dato var rådende,  
blant andre  Total Quality Management (TQM) og ISO-9001 sertifisering. En del 
fagbibliotek, spesielt i Finland og Danmark arbeidet mot ISO-sertifisering, eller en 
kombinasjon av TQM og ISO. Folkebibliotek, med unntak av Tønsberg, hadde i 
liten grad satt kvalitetssikringsarbeid i system. 
  
Fra 1991 til 1994 ble det automatiserte biblioteksystemet Bibliofil innført ved 
Bergen Off. Bibliotek. Det berørte de aller fleste funksjoner og rutiner i det 
daglige arbeidet. Under arbeidet med omleggingen fant en betydelig 
kompetanseheving sted. Til god hjelp var også den målstyringen som foregikk. 
Samtidig deltok storparten av personalet i arbeidet med profilering og tilpassing 
av tjenestespekteret i forhold til ulike brukergrupper. Utviklingsstrategi og 
konkrete prioriteringer ble nedfelt i bibliotekets utviklingsprogram “Veier til 
viten” (1995). Forsøksvirksomheten ble iverksatt på flere tjenesteområder, og 
fulgt opp med eksterne meningsmålinger og egne måltall og analyser. 
Alt dette var bestrebelser på å nå målet om å gjenerobre en solid posisjon som 
ledende storbibliotek. Det forutsatte at institusjonen utmerket seg både i kvantitet 
og kvalitet og kunne opprettholde standarden over tid. 
 
Idet bibliotekets rutinebeskrivelser måtte skrives om fra grunnen av, kom ønsket 
om å finne fram til et tjenlig kvalitetssystem. Bibliotekledelsen ville utprøve ISO, 
fordi systemet var velkjent, utbredt og utprøvd i mange ulike virksomheter. 
Sertifiseringsordninger og kontinuerlig utvikling av standardene var også viktige 
for valget. ISO-9001 standarden var tatt i bruk ved noen større utenlandske 
fagbibliotek, men var ellers mest var assosiert med næringslivet. Det var 
forventninger om at et kvalitetssystem ville være nyttig for opplæringen av 
nyansatte, og at det ellers ville kunne virke effektiviserende ved å gi enda bedre 
flyt og struktur i arbeidet.  
 
Etter de prosesser og utviklingstiltak som alt var gjennomført eller i gang, burde 
organisasjonen Bergen Off. Bibliotek ha tilstrekkelig grunnlag for å gå i gang med 
et profesjonelt kvalitetsarbeid. 
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FOU-PROSJEKT 
 
Å utprøve ISO-standarden i et grundig kvalitetsarbeid ved et større folkebibliotek, 
kunne ha interesse for mange andre. Derfor ble Statens bibliotektilsyn kontaktet. 
Kvalitetssikringen ble først  organisert som et prosjekt avgrenset til 
veiledningsskranken  i hovedutlån for voksne, det vil si bibliotekarenes 
arbeidsområde. Oppgavene skulle være utarbeidelse av hensiktsmessige metoder 
for kvalitetsutvikling  i folkebibliotek, erfaringsoverføring til andre bibliotek og en 
vurdering av brukbarheten av ISO-9001 standardene i utarbeidelse av et 
kvalitetssystem med rutinebeskrivelser, kontrollrutiner og revisjoner. 
 
Søknad om fou-midler til prosjektet ble sendt States bibliotektilsyn 15. november 
1994. 
Søknaden om midler til gjennomføring av et kvalitetssikringsprosjekt ble avslått 
for å avvente resultatene fra Tønsberg biblioteks stort anlagte 
kvalitetssikringsprosjekt, men med klar oppfordring om å søke igjen året etter. 
 
18.10.1995 ble det sendt fornyet søknad. I tilknytning til denne søknaden som var 
omarbeidet og utvidet til et flerårig prosjekt, ble det gjort detaljert rede for 
prosjektets formål, arbeidsmåter og fremdriftsplan. 
Disse ble beskrevet slik  (jfr. brev av 13.01.1996): 
 
 
 
“RUTINER - PROSEDYRER 
Januar 1996 - mars 1997 
 
! Innsamling av eksisterende rutiner - beskrivelse, oppdatering der ny praksis 

ikke er beskrevet 
! Identifisere rutiner som mangler beskrivelse og beskrive dem 
! Systematisere og “kjede” rutinene etter fast system 
! Starte drøfting av ønsket kvalitet på de ulike tjenestene 
! Legge opp prosedyrene for revisjon av rutinene 
 
 
BRUKERUNDERSØKELSER 
Januar 1996 - mars 1997 
 
! Gjennomgang av relevante undersøkelser, vurdering av resultatenes 

pålitelighet, verdi og anvendelighet 
! Definere formålet og prosjektomfanget med BOB’ brukerundersøkelser. 

Avklare samhandling med Deichmanske bibliotek 
! Kontakte relevante forsknings- eller meningsmålingsinstitutter for pristilbud 

på hele eller deler av brukerundersøkelsene 
! Tildele og fastsette oppdraget 
! Oktober/november 1996: Gjennomføre brukerundersøkelsen 
! Bearbeide/kommentere resultatene 
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SETTE KVALITETSMÅL OG LAGE RUTINER FOR Å NÅ DEM 
Mars 1997 - februar 1998 
 
! Oppsummering av personalets forberedte kvalitetsmål og gjennomgang av 

resultatene fra brukerundersøkelsene 
! Sette kvalitetsmål 
 
! Revidere eksisterende rutiner/prosedyrer og supplere med nyskrevne 
! Avlæring av ikke-gyldige rutiner, innarbeide nye rutiner 
 
 
 
RAPPORTERING 
Februar 1998 - juli 1998 
 
! Framgangsmåte og metoder, organisering og gjennomføring beskrives 
! Hvordan ISO-standarden og/eller andre kvalitetssystemer kan anvendes på 

bibliotektjenester 
! Anvendeligheten av ISO drøftes 
! Hvordan sette standard for ønsket kvalitet” 
 
Den skisserte tidsplanen ble forskjøvet og dels forlenget med et år. Den planlagte 
brukerundersøkelsen ble skrinlagt etter nøye vurdering av allerede eksisterende 
undersøkelser. Dette redegjøres for på side 6, “Brukerundersøkelser”. Ellers ble 
oppgavene løst som planlagt.   
Prosjektet som startet med hovedbibliotekets veiledningsvirksomhet, ble raskt 
utvidet til også å gjelde at utlånsteknisk arbeid og filialene. 
 
 
 
FINANSIERING 
 
Tilsagn om midler fra Statens Bibliotektilsyn kom høsten 1995. 
Kr. 503.000 ble stilt til disposisjon for årene 1996-1999 fra Statens bibliotektilsyn. 
Tilsvarende sum i egenfinansiering ble dekket over Bergen Off. Biblioteks 
tryknings-og informasjonsfond, jfr. HOFR-sak 376/95 ((Hovedutvalg for fritid, 
kultur og kirke) fra 30.11.95. Det har for øvring vært en viss tilbakeholdenhet med 
å henføre kostnader til prosjektets regnskap, som dermed ikke gir et fullstendig 
bilde av alle kostnader ved etablering av et kvalitetssystem. Prosjektstart var 5. 
desember 1995. 
 
 
 
PROSJEKTETS FORMELLE ORGANISERING 
 
Elin Huseby, nestleder i hovedutlånet, ble utpekt som prosjektleder, med en 
prosjektgruppe til støtte: 
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Prosjektgruppe: 
 

Prosjektleder Elin Huseby, nestleder i hovedutlån for voksne 
Planlegger Harald Inge Andersen, Kommunalavd. fritid, kultur og kirke 
Representant fra kommunens dataavdeling, pga. IT (Var aldri med)   

  Utlånssjefen, Bergen Off. Bibliotek 
Dagny Eide, leder for bibliotektekniske fellestjenester, Bergen                       

           Off.Bibliotek                      
         Gudrun Gregersen, førstekonsulent Bergen Off. Bibliotek 
 
Gruppens første formelle møtet ble holdt 5.12.95, mens det praktiske arbeidet 
startet  i januar 1996 etter planlegging og forberedelser høsten 1995. 
 
 
Styringsgruppe: 
 

Representant fra Statens bibliotektilsyn. Først Anders Ericsson, deretter        
           Kjartan Vevle 

Biblioteksjefen ved Bergen Off. Bibliotek 
 
 
Referansegruppe: 
 
For å sikre prosjektets relevans for andre større biblioteksystemer, ble en 
referansegruppe oppnevnt: 
 

Biblioteksjef Liv Sæteren, Deichmanske bibliotek 
Biblioteksjef Kurt Kristensen, Stavanger bibliotek 
Biblioteksjef Lars Hansen Juvik, Mo i Rana bibliotek 
Biblioteksjef Frode Bakken, Tønsberg bibliotek 
En person med praktisk erfaring fra arbeid med ISO,                                      

               fortrinnsvis fra miljø utenfor bibliotekverden* 
 
        * Personer med slik bakgrunn har bare vært konsultert av                
   prosjektleder og biblioteksjef 
 
Referansegruppens møter: 
 
Leikny Haga Indregaard møtte for Stavanger bibliotek, og Trondheim 
folkebibliotek ble inkludert i referansegruppen og representert ved Lisbeth 
Tangen. 
 

5. juni 1996               Referat vedlagt 
18.-19. februar 1999  Referat vedlagt 
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Andre møter og seminarer i forbindelse med prosjektet, se vedlegg. 
 
Medarbeidere i kvalitetssikringsprosjektet har vært: 
Fra 01.06.97 til 31.10.97 Elin Huseby, prosjektleder, 50 % stilling 
Fra 01.11.97 til 31.12.98          “                                80 % stilling 
Fra 01.01.99 til 01.10.99          “                                40 % stilling 
Fra 01.06.96 til 31.12.97 Henrik Kiiehn Nielsen,        33 % stilling* 
 
*Engasjementet har dels vært benyttet for å avlaste andre deltakere i prosjektet 
enn    prosjektleder 
 
 
BAKGRUNN OG FORARBEIDER FOR PROSJEKTET 
 
Fra 1992 med innføring av målstyring ved Bergen Off. Bibliotek har hele 
personalet i større eller mindre grad vært aktivisert i arbeidet for å ruste opp 
bibliotektjenestene og dermed legge grunnlaget for Kvalitetssikringsprosjektet.  
 
På  IFLA-møtet i Amsterdam 1998 ble “Public Library Improvement Matrix” 
utviklet av det britiske prosjektet “Assessment Tool for Quality Management in 
Public Libraries” presentert. Den gir en skjematisk fremstilling av 
utviklingstrinnene mot høyest mulig kvalitet - “Excellence”- og viser i stadier 
hvilke elementer som må være på plass før en kan begynne på neste 
utviklingstrinn. Selv om denne primært er utviklet for det private næringsliv, kan 
den overføres til de fleste virksomheter fordi det dreier seg om overførbare 
prinsipper for administrasjon, utvikling og tjenesteyting. I etterkant er 
forarbeidene utført ved Bergen Off. Bibliotek sammenlignet med matrisen, og den 
bekrefter viktigheten av å ha et solid fundament og en del tekniske ting på plass 
før et kvalitetsarbeid direkte mot publikum settes i gang.  
 
 
 
Fundamentet for Bergen Off. Biblioteks kvalitetsarbeid 
 
 
Rutinehåndboken 
 
Bergen Off. Bibliotek har lang erfaring med kvalitetsarbeid gjennom systematiske 
rutinesamlinger og faste prosedyrer for mye av tjensteproduksjonen. Håndboken 
fra 1978 (med senere revisjoner) var imidlertid ikke oppdatert etter overgangen til 
det databaserte utlånssystemet våren 1994.  
 
 
Målstyringsarbeid 
 
Målstyring ble tatt i bruk som arbeidsmetode i 1992, med særlig vekt på den 
forestående overgangen til databasert utlånssystem. 
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Profileringsarbeid 
 
En gruppe bestående av fem bibliotekarer fra hovedbiblioteket ble satt i gang 31. 
12. 1992.  Mandatet for gruppen var å se på referansetjenester i vid forstand og å 
utarbeide et profileringsprogram for bibliotekets tjenester. En rapport som 
skisserte tjenestespekter og kvalitetssikring/kvalitetskriterier ble lagt fram 27. mai 
1993. Drøftinger foregikk internt i ulike faglige fora, og arbeidet førte fram til 
bibliotekets handlingsplan. 
 
 
Veier til viten. Bergen Offentlige bibliotek fra fortid til framtid. 1995  
 
Profileringsrapporten utgjorde et arbeidsgrunnlag da hele personalet senere ble 
inndelt i grupper på tvers av avdelinger og profesjoner for å diskutere bibliotekets 
videre utvikling. Det ble lagt vekt på at diskusjonene først skulle favne vidt - 
“brain-storming”- for så å snevres inn til konkrete forslag til forbedringer. En 
rekke faglige seminarer med avdelingslederne gikk inn som en del av dette 
utviklingsarbeidet. Resultatene fra disse gruppene sammen med målstyringsarbeid  
danner grunnlaget for handlingsplanen  Veier til Viten, et utviklingsprogram for 
Bergen. Off. Bibliotek laget på oppfordring fra Bergen bystyre. Handlingsplanen 
ble lagt fram i januar 1995.  
 
 
Brukerundersøkelser 
 
Ved prosjektstart forelå flere interessante undersøkelser som ga svært verdifull 
informasjon om bibliotekbruk. Gjennom Statens bibliotektilsyn fikk prosjektet 
anledning til å trekke på forsker Ellen Merete Duvolds kompetanse da hun var 
engasjert der for å arbeide med brukerundersøkelser. Hun foretok en  grundig 
litteraturstudie av nye norske og utenlandske brukerundersøkelser i februar 1997. 
Den ga som konklusjon at det var lite konstuktiv viten å hente ved å foreta nok en 
bred undersøkelse. De eksterne undersøkelsene og ikke minst en mosaikk av 
Bergen Off. Biblioteks egne tellinger over bibliotekbruk, ble regnet som 
tilstrekkelig bakgrunnsmateriale, og den planlagte brukerundersøkelsen som del 
av et samarbeidprosjekt mellom storbyene ble droppet.  
 
Prosjektes og ledelsens arbeid med kartlegging av brukerprofiler og brukerbehov 
ble også intensivert for å gi grunnlag for en god strategisk handlingsplan. 
Bergen Off. Bibliotek hadde selv, som mange andre bibliotek, gjennomført 
undersøkelser av bibliotekbruk blant byens innbyggere. Disse var holdt opp mot 
mer generelle undersøkelser som: 
 
Statistisk Sentralbyrås surveyundersøkelse om bruk av folkebibliotek, 1978 og 
1988, personer 12-80 år. 
 
Statistisk Sentralbyrå. Kultur og mediebruk.  1991 og 1994. Intervjuer med 2001 
personer 9-79 år. 
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Gunnhild Salvesens undersøkelse fra 1994 om bibliotekenes refeansetjenester: 
“Finner biblioteket svaret”,  sendte sjokkbølger gjennom hele bibliotekverdenen 
og ga et annet bilde enn det som er vanlig å møte i andre undersøkelser. Ved 
måling av brukeres tilfredshet scorer biblioteket vanligvis svært høyt - men 
tydeligvis ut fra andre kriterier enn at brukerne faktisk får det de spør etter. Selv 
om undersøkelsen og konklusjonene har vært utsatt for en viss kritikk, viser 
resultatene tydelig at systematisk sikring av kvaliteten på tjenestene er helt 
nødvendig. 
 
En oppfølging av denne undersøkelsen kom i 1995:. “Hvordan reagerer salt med 
svovel ; brukernes vurdering av referansetjenesten ved norske folkebibliotek” av  
Tord Høivik. Rapporten kom i 1995 som rapport nr. 2 i  Tønsberg biblioteks 
prosjekt  “Biblioteket finner svaret”. Denne undersøkelsen gir tross 
metodeproblemer og lav svarprosent et klart bilde av brukere som overvurderer 
den hjelpen de får, og at den generelle tilfredshet de gir uttrykk for ikke stemmer 
overens med det antall som oppgir at de har fått det de spurte etter.    
 
Klagesang eller jubelrop. Brukerundersøkelse av Stavanger og Trondheim 
folkebibliotek høsten 1992. Disse var utført som ledd i et 
storbyforskningsprosjekt. Det var meningen at Deichmanske bibliotek og Bergen 
Off. Bibliotek skulle gjennomføre tilsvarende undersøkelser. Dette ble ikke gjort. 
 
NOVA/Ungforsk undersøkte i 1993 fritidsaktivitetsmønster og ønsker blant 3365 
elever i ungdomsskolen. Da tilsvarende undersøkelse skulle gjøres høsten 1995 
blant 3488 elever i videregående skole, sørget prosjektgruppens Harald Inge 
Andersen for en solid bibliotekdel i undersøkelsen. Resultatene viste seg å stemme 
svært godt overens med bibliotekets eget statistikkmateriale. 
 
Norsk Opinion. Bergen Offentlige bibliotek. Februar 1993. Telefonundersøkelse. 
Personer bosatt i Bergen over 18 år. Andel av befolkningen som bruker 
folkebiblioteket og befolkningens sysnspunkter på åpningstider etter utdanning, 
yrke og inntekt. 
 
Norsk Opinion (10. november 1997). Telefonundersøkelse om bruk av Bergen 
Off. biblioteks avdelinger og synet på søndagsåpent bibliotek.  
 
Opinionsundersøkelsen fra 1997 ble sammenholdt med 1993-undersøkelsen og 
analysert for demografiske variabler. Denne undersøkelsen forsterket ytterligere 
det forhold at biblioteket ble brukt til studier og arbeid, at mange brukte flere 
bibliotek parallelt (både Bergen Off. Biblioteks avdelinger og 
fag/forskningsbibliotek), og dessuten at “ikke”-brukerne var svært godt informert 
om innholdet i bibliotekets tilbud. 
 
Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse 1995 blant personer over 16 år fra 
hele landet. Andel som lånte bok på biblioteket og andel som leste bok på fritiden 
etter kjønn, alder, landsdel, bostedstrøk, familiefase, sosiøkonomisk gruppe og 
andre vanlige bakgrunnsvariabler.  
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Sommeren 1996 ble det gjort en egen levekårsundersøkelse for Bergen. 
Undersøkelsen omfattet 10.000 spørreskjema og  5.600 av disse ble besvart. På 
grunn av spørsmålsstillingen ble undersøkelsen til mindre nytte for bibl. 
 
I 1995 hadde biblioteket selv en historisk sjanse til helt oppdaterte data over 
brukerne via det nyregistrerte databaserte lånerregisteret. Undersøkelsen viste at 
Bergen har svært høy andel unge voksne og studenter som brukere, fra 70-90% av 
innbyggerne i aldersgruppen, varierende fra bydel til bydel.  
 
Norsk Gallups nasjonale brukerundersøkelse. I samarbeid med Statens 
Bibliotektilsyn. 1995 og 1996.  Kartlegger befolkningens bruk av og tilfredshet 
med folkebiblioteket i kommunen - på linje med bruk av andre kommunale 
tjenester, samt tilfredshet med ulike tjenester. Kartlegger også bibliotekets “profil” 
blant “ikke-brukere”.  Tall fra noen større byer er spesifisert. 
 
 
PROSJEKTETS ORGANISERING OG FREMDRIFT 
 
Det praktiske arbeidet i prosjektet startet med lister over og beskrivelser av rutiner 
 i  januar 1996.Tidlig i prosjektfasen ble det klart at arbeidet måtte utvides til å 
omfatte i første omgang det utlånstekniske arbeidet og filialene. Ikke noe av det 
som gjøres av bibliotekarene i informasjonsskranken er uavhengig av andre 
avdelinger, så for at en skal få full effekt, må kvalitetssikringssystemet 
gjennomføres i alle deler av organisasjonen. For at prosjektet skulle bli 
arbeidsmessig overkommelig, ble imidlertid bibliotekets indre avdelinger 
foreløpig holdt utenfor.  
 
Arbeidet er gjennomført av et personale med forholdsvis lang fartstid, og det har 
på mange måter gjort arbeidet enklere. Det kan imidlertid også ha medført at en 
har vært for innarbeidet i allerede eksisterende praksis og i for liten grad har sett 
muligheter for nytenkning. Overgangen til nytt utlånssystem demonstrerte 
imidlertid med all tydelighet at ny teknikk ikke nødvendigvis fornyer vår 
tankegang samtidig, og at bevissthet om og åpenhet for forandring er helt 
nødvendig hvis kvalitetsarbeid skal lykkes. Kvalitetssikring av biblioteksarbeid er 
å ha rutiner og prosedyrer på plass - men først og fremst er det en måte å tenke på. 
Mentale forandringer tar tid, og når prosjektet har fått lov til å utvikle seg over 
såpass lang tid, kan det ha vært en medvirkende årsak til at det har vært opplevd 
som meningsfylt og vellykket også fra personalets side. På den annen side kan et 
prosjekt miste fremdriften og sammenhengen ved å pågå over så lang tid. Det 
stiller store krav til ledelsen å holde interessen og prosessene levende gjennom en 
lang prosjektperiode. 
 
 
 
VALG AV KVALITETSSYSTEM 
 
Bibliotekledelsen og prosjektleder hadde i forkant av prosjektet skaffet seg noe 



 

 
 9 

oversikt over ISO og andre kvalitetssystemer, bl. a. gjennom deltakelse på Nordisk 
vitenskapelig bibliotekarforbunds konferanse “Kvalitetssikring av 
bibliotektjenester” i juni 1994 og kontakt med kvalitetssikringsprosjektet i 
Tønsberg.   
 
I forbindelse med et dansk prosjekt 1993/94, fikk Bergen Off. Bibliotek et 
foreløpig utkast av “ISO 9000 for bilbioteker og informationscentre. En 
vejledning” til uttalelse. Det danske prosjektets formål var å lage en “oversettelse” 
av standardene tilpasset BDI-sektoren (Bibliotek, Dokumentasjon, Informasjon). 
Sentralt i arbeidet sto lektor Carl Gustav Johannsen fra Danmarks Bibliotekskole 
som tok kontakt med Gudrun Gregersen ved Bergen Off. Bibliotek og ba om 
kommentarer til det danske arbeidet. Gjennom dette arbeidet ble det klart at ISO 
er svært konkret og lett å forholde seg til for bibliotekfolk. Den syntes også egnet 
for store systemer med behov for felles retningslinjer samtidig som ulikhetene 
spesialavdelingene i mellom ivaretas. 
 
TQM/Total Quality Management eller Total kvalitetsledelse og ISO var de mest 
omtalte systemene da prosjektet skulle planlegges. Total kvalitetsledelse er en 
fremgangsmåte for ledelse av en organisasjon basert på  kvalitet, kundetilfredshet 
og kontinuerlige forbedringer, men synes å mangle den mulighet for 
systematisering som Bergen Off. Bibliotek gjerne ville ha. TQM ivaretar 
imidlertid  brukerperspektivet som mangler i ISO-9000.  Å legge ISO i bunnen og 
ta med de elementene fra TQM som mangler i et strikt ISO-system gir samlet det  
kvalitetssystemet Bergen Off. Bibliotek ønsker.  
  
ISO står for International Standardization Organization, en internasjonal 
organisasjon som utgir en mengde standarder på ulike områder. ISO 9001 handler 
om å lage systemer for å holde orden på produktutvikling, fremstilling og levering, 
slik at kvaliteten blir som avtalt. ISO er et avgrenset system, et verktøy for 
systematisering og et velkjent og brukt system som kunne gi grunnlag for 
sammenligninger med andre virksomheter, og for sertifisering om ønskelig. 
 
ISO-systemet representerer et fullstendig system for å systematisere og holde ved 
like de rutinene som er utarbeidet. Så langt mener alle involverte fra Bergen Off. 
Bibliotek at ISO-standardene er et godt verktøy i kvalitetssikrings-arbeidet i 
folkebibliotek, selv om mer arbeid gjenstår før en avsluttende drøfting kan foretas. 
En svakhet ved standardene er at de ikke har brukerens perspektiv med - 
brukerundersøkelser nevnes ikke. Dette aspektet må derfor tilføres. Et punkt som 
også ofte trekkes fram når ISO diskuteres, er faren for at standardene blir en 
bremsekloss for utvikling. Endringer tar tid og ressurser å gjennomføre i dette 
systemet, og det kan føre til liten vilje til forandring.  
 
For å kunne gi et best mulig bibliotektilbud er det viktig å vite mest mulig om våre 
brukere og deres ønsker. ISO-standardene må derfor kombineres med forskjellige 
brukerundersøkelser. 
 
ISO-standarder hører ikke til vanlig lektyre i bibliotekvesenet og det hersker en 
utstrakt skepsis til alle “retninger” med utspring i det private næringsliv. ISO-
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standardene i den utforming de hadde da prosjektet startet,  virker da heller ikke 
umiddelbart overførbare til bibliotek, og det tok tid å få en forståelse av 
standardene og hvordan de kunne anvendes i bibliotek. Parallelt med 
rutinebeskrivelsenes utforming, arbeidet derfor prosjektleder med ISO-standarder 
og orienteringer til personalet. 
 
I bibliotekvesenet ser en vanligvis til andre bibliotek for å få ideer og inspirasjon,  
men prosjektleder og Gudrun Gregersen valgte heller å delta på den europeiske 
konferansen myntet på næringslivet  "Quality, a critical Factor in the past, present 
and future" (Se listen over kurs og konferanser). Konferansen var en svært positiv 
opplevelse, ikke minst fordi den ga en innføring i språkbruk og terminologi som 
hittil hadde vært fremmed. 
 
 
 For øvrig var det lesing av aktuell litteratur om emnet, og ikke minst nettstedet 
“Kulturkanalen” (nå flyttet til Norsk Forening for Kvalitet og Lederskaps nettsted) 
som ga den nødvendige hjelpen til å få en forståelse av ISO som system. 
 
 
 
ISO-STANDARDENE SOM VERKTØY OG KORTFORM AV 
STANDARDEN 
 
ISO-standarder er et reisverk og betyr isolert sett ingenting. Det er innholdet som 
er avgjørende, og innholdet må skapes ved hver enkelt virksomhet. Vi bruker 
Dewey for å holde styr på material-samlingene, ISO kan brukes til å holde styr på 
og få en struktur på kvalitetsarbeidet fra målstyring og ledelse til hver enkelt 
arbeidsprosedyre i informasjons-skranken. For prosjektet har det vært et 
utgangspunkt for å ordne og skape sammenheng i enkelt-gjøremål, et hjelpemiddel 
til å få påbegynt noe som må bli et gjennomgående system innen alle deler av 
institusjonen.  
    
Norsk Forening for Kvalitet og Lederskap har et nettsted med en kortversjon  av 
ISO-standardene. 
 
 
Nettstedets adresse (URL) hvor kortversjonen er lagt ut: 
 
http://www.nfkl.no/ 
 
 
Nettstedet ble en førstehjelp for prosjektleder til de mer kompliserte fulltekst-
standardene og ble brukt overfor personalet for å gjøre systemet enklerer å forstå. 
De 20 punktene i den forkortede versjonen tilsvarer originalstandardens punkter, 
men er formulert i et enklere og mer forståelig språk.  
 
På et seminar for personalet i hele systemet ble kortformen gjennomgått punkt for 
punkt og forsøkt forankret i vår egen hverdag og vår egen fagterminologi. For 
mange ble dette vendepunktet i forhold til kvalitetssikring og ISO fordi 
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gjennomgangen av kortversjonen ga en forståelse av systemet i forhold til eget 
arbeid. 
 
Kortversjonen er gjengitt her med vellvillig tillatelse fra Norsk Forening for 
Kvalitet og Ledelse. (Se neste side) 
 
 
 
 

 
ISO-STANDARDENE I KORTFORM 
 
Standarden i kortform gjengis her med 
prosjektleders “oversettelse” i kursiv. 
 
Nettstedets adresse: 
http://www.nfkl.no/ 
 
 
1. LEDELSENS ANSVAR 
 
Topplederne må: 
 
! Lage en kvalitetspolicy som klart 

uttrykker mål og engasjement i Kvalitet 
og påse at alle i bedriften forstår den 

 
! Velge en representant fra ledelsen 

som får ansvaret for Kvalitetssystemet 
 
! Regelmessig gjennomgå 

Kvalitetssystemet på formelle møter, 
for å påse at det fremdeles er egnet og 
effektivt 

 
Toppleder, Strategisk ledergruppe, 
Avdelingsledermøtene. 
Viktig at arbeidet pådrives fra toppen for at 
det skal få gjennomslagskraft 
Det er ledelsens ansvar å påse at 
Kvalitetssystemet holdes i hevd - selv om det 
konkrete arbeidet utføres av andre. 
 
2. KVALITETSSYSTEM 
 
Systemet må: 
 
! Være fullt ut dokumentert 
 
Rutinehåndbok, stillingsinstrukser, 
beskrivelser av ansvarsforhold 
 
! tilfredsstille våre kunders krav og 

forventninger 
 
Brukernes behov avveid i forhold til 
tilgjengelige ressurser, klart uttrykt gjennom 

innarbeidede rutiner og /eller 
referanseintervjuet 
 
! Uttrykke behovene i vår bedrift 
 
3. KONTRAKTGJENNOMGÅELSE 
 
Bedriften må kontrollere at den: 
 
! Forstår hver ordre fra kunden 

fullstendig 
 
Referanseintervjuet, den avtale som inngås 
mellom hver enkelt bibliotekar og bruker 
 
! Er i stand til å oppfylle den nøyaktig på 

det angitte tidspunkt 
 
Avtales med hver enkelt bruker ut fra dennes 
behov, ikke som standard for hver enkelt 
tjeneste 
 
4. STYRING AV UTVIKLING OG 
KONSTRUKSJON 
 
Bedriften må: 
 
! Styre den måten den organiserer, 

utfører, gjennomgår og kontrollerer det 
som skal utvikles og konstrueres 

! Ha kvalifisert autorisert personell som 
utfører jobben 

 
 
5. DOKUMENTSTYRING 
 
Bedriften på påse at alle dokumenter som 
former deler av Kvalitetssystemet er 
autorisert og at: 
 
! De siste utgavene er tilgjengelige der 

de behøver 
! Endringer blir nedtegnet og utgitt i 

skriftlig form 
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! Gamle/utrangerte utgaver fjernes fra 
sirkulasjon for å unngå forvirring 

 
Håndbøkene må være oppdaterte, gamle 
rutinebeskrivelser må fjernes. For å sikre at 
en siste oppdatert utgave alltid er tilgjengelig 
og for å lette dokumentstyringen som ellers 
kan bli svært krevende, legges håndbøkene 
etter hvert ut på intranett slik at endringer 
foretas der og bare der, og kun av ansvarlig 
for kvalitetssystemet. Ved endringer sendes 

e-post til hver avdeling. Eventuelle 
papirkopier er avdelingsledernes ansvar å 
oppdatere med utskrifter fra intranettet.  
 
6. INNKJØP 
 
Når bedriften kjøper inn materialer som er 
viktige for dens prosesser må den: 
 

! Nøye velge ut leverandører, og siden 
bare benytte de som er på listen 

 
Bokvalg - avtale med lokal bokhandler som 
sender gjennomsynseksemplarer og tillater 
retur. Avtaler med Biblioteksystemer 
angående husholdningssystemet Bibliofil. 
Bergen kommunes avtaler med leverandører 
av kontormateriell etc. 
! Overvåke hvor godt de oppfyller 

bedriftens krav 
! Alltid spesifisere eksakt hva som kreves i 

bedriftens bestillinger 
 
7. PRODUKTER LEVERT AV KUNDEN 
Om bedriften har materialer eller 
produkter basert på en form for "Fritt 
lager" fra sine kunder må den: 
 
! påse at den enkelt kan identifisere dem 
! Håndtere og lagre dem like varsomt som 

den ville gjort med sine egne materialer 
! Rapportere eventueller skader/mangler 

eller defekter tilbake til kunden 
Gaver, materiale til gjennomsyn 
 
8. PRODUKTIDENTIFIKASJON OG 
SPORBARHET 
 
Bedriften må være i stand til klart å 
identifisere sine produkter på en måte 
som gjør at de kan kontrolleres. For 
eksempel: 
 
! Hva er det? 
! Når ble det laget? 
! Hvilike spesifikasjoner ble benyttet? 
! Hvilken kunde ble det sendt til? 
Alle som tar i mot en oppgave som ikke 
gjøres ferdig på stedet må fylle ut skjema for 

saker under arbeid og sette inn i perm i 
skranken. Her kan enhver som har vakt finne 
fram til saken, se hva den gjelder, hvem som 
har hatt med den å gjøre og hva som hittil er 
gjort. 
 
9. PROSESS-STYRING 
 
Ved å gjennomgå forretningsprosessen 
fra begynnelsen til slutten kan bedriften 
identifisere de aktiviteter på påvirker 
Kvalitet. Bedriften skal da: 
 
! Sørge for skrevne instrukser for å styre 

disse aktivitetene 
! Sette standarder å jobbe etter 
! Overvåke at standardene blir oppfylt slik 

som de er beskrevet 
Rutinehåndbok, evt. stillingsinstrukser, 
målformuleringer, målstyring, revisjoner. 
 
10. KONTROLL OG PRØVING 
 
Bedriften må ha planlagt 
kontroll/verifikasjon på alle kritiske trinn i 
sine prosesser 
 
! Ved mottak av råmaterialer og pakking 
Bøker og annet materiell kontrolleres mot 
bestillingslister.  
! Under produksjonsprosessen 
! Ved fullførelse av det ferdige produkt 
Bibliotekar sikrer gjennom samtale med 
bruker at vedkommende har fått det han  
spurte etter. 
! Under oppbevaring og distribusjon 
Transporttjenesten til filialene. E-post 
referansetjeneste, faks. Viktig med rutiner for 
utførelse der kanaler vi opplever som mindre 
formelle tas i bruk (e-post, faks) 
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11. KONTROLL-, MÅLE - OG 
PRØVEUTSTYR 
 
Bedriften må påse at ethvert kontrollutstyr 
er kalibrert - vekter, måleinstrumenter, 
tidsinnstillinger og temperaturinnstillinger 
 
De må være på en kontroll-liste og 
bedriften må: 
 

! Være i stand til å måle den nøyaktighet 
som kreves 

! Beskytte utstyret så det fortsetter å være 
pålitelig 

! Vedlikehold for å påse kontinuerlig 
nøyaktighet 

! Merke utstyret med et eget 
identifikasjonsmerke og med neste 
kontrolldato 

! Sørge for at trnet personell kalibrerer 
utstyret 

!  
Det som kommer nærmest i biblioteket  er 
scannere, avmagnetiseringsstaver og 
alarmporter.  Alarmporten sjekkes hver 
morgen. Evt. avvik viser om øvrig utstyr 
fungerer. 
 
12. KONTROLL OG PRØVINGSSTATUS 
 
Bedriften må ha en måte å identifisere 
kontroll og prøvingsstatus ved produktet 
gjennom utvikling og konstruksjon, 
lagring og levering. Det skal være enkelt å 
se: 
 
! Hvorvidt produktet har vært 

kontrollert/utprøvd 
! Hvorvidt det er akseptabelt eller ikke 
! Hvem som er atuorisert til å foreta 

avgjørelser om det skal frigis til kunden 
 
I permen “Saker under arbeid”kan saker 
spores, Oppgave/Ansvarsfordeling foreligger 
i siste versjon i håndboken og til oppslag i 
skranken.   
 
13. AVVIKSBEHANDLING  
 
Hvis et produkt svikter må bedriften se til 
at: 
 
! Det blir utskilt fra den kurante 

varebeholdningen slik at det ikke blir 
benyttet ved uhell 

! Kun autoriserte tar beslutninger om 
hvorvidt det skal omgjøres eller vrakes 

Systemfeil kan føre til at purringer, 
reserveringsbrev blir feil, scannere leser feil 
eller leser ISBN-koden istedenfor etiketten, 

dette oppdages raskt og hevises til rette 
vedkommende. Ansvar og 
beslutningsmyndighet i slike tilfeller er fastlagt 
og nedskrevet. Problematisk blir det overfor 
produktet referansetjenester -   rene klager vil 
føre til avviksbehandling, men hva som ellers 
skal defineres som avvik er en stadig 
pågående diskusjon og ulike forsøk er gjort. 
 
14. KORRIGERENDE TILTAK 
 
Når et problem oppstår må bedriften: 
 
! Formelt undersøke saken 
! Korrigere denne umiddelbart (hvis det er 

mulig) 
! Gjøre tiltak for å forebygge at det skjer 

igjen 
! Dokumentere og kontrollere at tiltakene 

er effektive 
 
Tiltaket må stå i forhold til problemets 
størrelse. Avvik som ikke går på systemfeil, 
kan svært ofte føres tilbake til 
kommunikasjonssvikt mellom bruker og 
personale og korrigerende tiltak vil være 
repetisjon av rutiner og trening i 
intervjuteknikk. Feil oppstår ofte i 
skjæringspunktet mellom avdelingene, dette 
vil avhjelpes med ens rutiner og stadig 
terping på disse.  
 
15. HÅNDTERING, LAGRING, PAKKING 
OG LEVERING 
 
På alle trinn av prosessen må bedriften 
håndtere materialene på en slik måte at 
det sikrer god rotering av 
varebeholdningen og forebygge: 
! Skade 
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! Forurensning 
! Forringelse 
! Misbruk 
 
Bokpleie - kassering, rydding.  
 

16. REGISTRERINGER 
 
Registreringer som viser at bedriften gjør 
det den sier at den gjør, må være: 
 

! Identifisert 
! Tydelig og leselig 
! Nøyaktig 
! Oppbevart slik at de er sikre 
! Lett å gjenfinne 
! Oppbevart for den tidsperioden som er 

spesifisert 
 
Revisjonsrapporter. Avviksmeldinger. 
 
 

17. INTERNE KVALITETSREVISJONER 
 
Den interne revisjonsprosessen vil sikre 
at bedriften: 
 
! Undersøker aktivitetene som utøves i 

forhold til hva som ble planlagt 
! Kontrollerer Planleggingen, Utførelsen, 

Rapporteringen og Oppfølgingen av 
revisjonen 

! Har egnet, trenet og uavhengig personell 
til å utføre revisjonene 

 
Intern revisjon helt vesentlig for å holde 
systemet levende. Ekstern kursing av 
personalet som skal utføre revisjonen. 
Uavhengig personale -  fra annen avdeling. 
 
18. OPPLÆRING 
 
For å påse at bedriften har de riktige 
folkene til de riktige jobbene må den: 
 
! Identifisere folks opplæringsbehov 
! Sørge for opplæring på den mest egnede 

måten 
! Oppbevare registreringer fra opplæringen 
! Påse at aktiviteter som påvirker Kvalitet 

kun gis til opplærte folk 
 

19.  ETTERSYN 
 
Når ettersyn utføres som en del av den 
vanlige forretningsavtalen må bedriften 
kontrollere: 
 
! Utformingen og bruken av det utstyret 

som benyttes 
! Bruken av kvalifisert og trenet personell 
! Beholdningen av deler og deres 

tilgjengelighet 
! Arbeidsmetoder 
 
20.  STATISTISKE TEKNIKKER 
 
Uansett om bedriften benytter 
innsamlingsmetoder eller gjør bruk av 
analyser, bør de baseres på etablerte 
statistiske teknikker. 
Automatisk besøkstelling, utlånsstatistikk fra 
Bibliofil, mindre brukerundersøkelser på 
begrensede områder utført av personalet, 
telling av aktiviteter en uke vår og en uke 
høst 
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UTARBEIDELSE AV HÅNDBOK MED RUTINEBESKRIVELSER 
 
Utarbeidelse av liste over rutiner 
 
Oppbyggingen av håndboken følger i hovedsak ISO-10013:1995, Retningslinjer for 
utarbeidelse av kvalitetshåndbøker. Selve strukturen er opp til bedriften, men den skal 
inneholde visse elementer. 
 
Hovedpunkter i ISO-standard for håndbøker: 
 
En kvalitetshåndbok skal: 
1. Vise organisasjonens struktur og ansvarslinjer 
2. Vise organisasjonens kvalitets-politikk og prosedyrer 
3. Beskrive kvalitetssystemet og inneholde evt. referanser til andre dokumenterte 

prosedyrer 
 
Hver enkelt rutine 
 
skal vise: 
4. Formål og omfang 
5. Målgruppe 
6. Beskrivelse 
7. Avvik og korrigeringer 
8. Endring og godkjennelse 
9. Henvisninger og systemforbindelser 
 
Listen over rutiner forelå i slutten av februar 1996. Den ble laget  av prosjektleder i 
samarbeid med to av bibliotekarene og basert på den tidligere håndboken og det som 
allerede var laget ved overgangen til databasert utlånssystem. Underveis er noen nye rutiner 
kommet til, men vi har vært bevisst på ikke å gjøre håndboken så omfattende at den blir 
uhåndterlig. 
Rutinebeskrivelsene skal være så detaljert at en uten å vite noe særlig om akkurat vårt 
bibliotek, vil kunne gjennomføre en arbeidsoperasjon ved hjelp av sjekklistene. De 
forutsetter imidlertid kjennskap til bibliotek og bibliotekarbeid og faguttrykk forutsettes 
kjent. 
 
 
 
Rutinebeskrivelsenes form og språk 
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I en travel hverdag har ingen tid til å lese lange beskrivelser og mye tid er brukt på formen, 
både språklig og visuelt. Håndboken skal være et praktisk hjelpemiddel i det daglige arbeid 
og det en leter etter skal helst springe en i øynene med det samme. Sjekklisteformen ble 
derfor valgt ut fra gode erfaringer med “bruksanvisninger” som bibliotekets 
systemansvarlige utarbeidet ved innføring av  utlånssystemet Bibliofil. Korte, knappe, men 
presise sjekklister (oppskrifter) over arbeidsgangen i hver enkelt rutine var målet.  
 
 
Arbeidsprosessen 
 
Alle bibliotekarene i hovedutlånet fikk i oppdrag å beskrive hver sine prosedyrer som så 
ble bearbeidet og redigert av prosjektleder. Hver eneste rutine ble så tatt opp på 
avdelingens bibliotekarmøte med gjennomgang punkt for punkt. Arbeidet med 
rutinebeskrivelsene var ferdig januar 1998. 
Det som er vanskelig i denne prosessen er ikke beskrivelsen av rutinen, men å få alle til å 
utføre rutinene på samme måte, og utallige møter ble brukt  på å diskutere hvordan, hvem, 
når og hvor. Da vi begynte, mente nok de fleste at tjenestene overfor publikum ble utført på 
omtrent samme måte av alle bibliotekarene, men bibliotekarmøtene  avdekket ganske snart 
ulik praksis og ulike holdninger til brukerne. Diskusjoner oppstod både på praktisk 
gjennomføring, hvilket detaljnivå vi skulle legge oss på, og på målene vi satte oss. 
Prosessen med rutinene tok lang tid, fordi den mentale prosessen som må foregå hos hver 
enkelt, må ta tid. Beskrivelse av rutiner, redigering av dem og diskusjon rundt dem 
foregikk hele tiden parallelt. Rutinebeskrivelsene for veiledningsskranken i hovedutlånet 
forelå i nåværende form januar 1998. Gjennom alt som er gjort har prinsippet om at alle 
arbeidsrutiner skal være godt kjent av minst to, vært fulgt. 
 
Når en starter opp et arbeid av denne typen er det også fristende å prøve å ordne opp i alt en 
kommer over, og selv om noe av gevinsten ved et slikt prosjekt nettopp er å få 
strømlinjeformet arbeidet i størst mulig grad og øke effektiviteten og kvaliteten på det vi 
gjør, så er det helt nødvendig å konsentrere seg om det definerte arbeidsfelt og ikke ta fatt 
på alt på en gang.  
 
For systemorienterte bibliotekmennesker kan det også virke besnærende å lage skriftlige 
rutiner for alt - og avvise alt som ikke står i håndboken. Vi kan aldri lage rutiner av alt som 
skjer i et bibliotek, og vi kan aldri skrive oss vekk fra den vurderingen vi skal og må gjøre i 
et hvert møte med en bruker. Den vurderingen skal vi  gjennom vår utdannelse, opplæring 
og stadige diskusjoner og bevissthet om hva som er våre viktigste oppgaver,  være i stand 
til å takle. 
 
For nyansatte er håndboken et uvurderlig hjelpemiddel under og etter den første 
opplæringsperioden,  og for oss andre er den helt nødvendig når vi skal utføre rutiner vi 
sjelden er borti eller vi begynner å diskutere hva vi egentlig ble enige om da rutinen ble 
beskrevet. Hele tiden må det imidlertid vurderes om ny praksis betyr at rutinen bør endres 
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fordi den ikke er hensiktsmessig nok, eller om det er praksis som skal forandres.   
 
 
Avlæring og innlæring 
 
I alt som er gjort er det lagt vekt på at det skal være praktisk gjennomførbart og ikke minst 
nyttig i det daglige arbeid. Med stadig økning i aktiviteten og dermed økt press på 
personalet, er synlig nytteverdi en uvurderlig stimulans til innsats, og uten positiv holdning 
blant personalet til kvalitetsarbeidet, vil resultatene bli dårligere. 
Når mange endringer skal gjennomføres, er det viktig å ta hensyn til kjente pedagogiske 
prinsipper om avlæring og  innlæring. Før det nye kan læres, må det gamle avlæres og hvor 
stor innsats som skal til før dette er oppnådd, vil variere fra person til person. Hvor grundig 
innlæringen  av det nye må være, vil også være personavhengig, men det er helt nødvendig 
å ta disse prosessene alvorlig. 
Justeringer underveis kan ikke unngås, men det er bedre å bruke tid på diskusjoner og 
utprøving før en rutine godkjennes, enn å måtte rette den opp etter kort tid. På alle nivåer i 
arbeidet og i diskusjonene opplevde vi at alle var enige på et møte, men etter en uke hadde 
noen glemt hva vi var blitt enige om og hadde glidd tilbake til gammel praksis. Det er 
derfor viktig å ha så få endringer som mulig underveis og konsentrere mest mulig til den 
årlige, mer formelle revisjonen. Ved revisjonen er bevisstheten rundt rutinene stor, og det 
stimulerer til raskere innlæring. 
 
 
SETTE KVALITETSMÅL OG LAGE RUTINER FOR Å NÅ DEM 
 
Selv om prosjektbeskrivelsen deler arbeidet opp i to deler atskilt tidsmessig, har det meste 
foregått parallelt. Formulering av kvalitetsmål framsto fra begynnelsen av som et vanskelig 
område. Kvalitet og kvalitetsmål er definert av profesjonelle kvalitetsarbeidere i mange 
sammenhenger, men det var nødvendig å skape en presis, felles forståelse av begrepene 
blant personalet. Teoretisk grunnlag og forståelse er forutsetninger for vellykket praktisk 
arbeid, og denne forståelsen må tilegnes igjen og igjen - det er aldri gjort en gang for alle.  
Det absolutt overordnede mål for hele bibliotekdriften er nedfelt i Bibliotekloven, dernest 
kommer Bergen Off. Biblioteks Målformulering (Se vedlegg) og så endelig et mer konkret 
mål for hver enkelt arbeidsprosess, og det er på dette nivået kvalitetsprosjektet kommer 
inn. Kvalitetsmål skal være konkrete og knyttes direkte til arbeidsprosesser og rutiner. De 
skal også kunne etterprøves. 
 
 
Hvem er brukerne og hvordan tilrettelegge gode tjenester for dem 
For å sette meningsfulle kvalitetsmål er kunnskaper om brukergrupper avgjørende. Det vi 
vet om brukergrupper og deres behov må gjenspeiles i tjenestetilbudet, og etter diskusjoner 
i bibliotekets ledergruppe og avdelingsledermøte, ble et seminar for hele personalet 
organisert rundt spørsmålet om brukergrupper. Bergen Off. Biblioteks opinions-
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undersøkelser fra 1993 og 1997 om bibliotekbruk blant byens befolkning sammen med 
NOVA/Ungforsks undersøkelse om fritidsbruk blant elever i videregående skole 1995, 
viser at Bergen trolig har enda litt flere studerende som brukere enn folkebibliotek i andre 
universitetsbyer. 
 
Vi vet at over halvparten av de spurte i brukerundersøkelsene utført av Opinion brukte 
biblioteket til studier og arbeid. Tilsvarende resultat finner vi i de mange små 
undersøkelser og tellinger som biblioteket jevnlig har foretatt. Det stemmer også med 
aldersfordelingen på lånere og brukere (stikkprøve-spørsmål). 
 
Gruppearbeider og stadige diskusjoner blant personalet rundt denne problematikken ga 
flere gode forslag til hvordan vi kan bli mer åpne for forandring, og ikke minst forslag til 
praktiske forbedringer. Erkjennelsen av hvilket omfang de ulike brukergrupper faktisk 
hadde og hvilke tjenester de trengte, medførte både nye prioriteringer, annen tilrettelegging 
av materialet og en større oppmerksomhet overfor ungdom og unge voksnes behov for 
bibliotektjenester.  
 
Mange bibliotek har valgt å lage lånergarantier med faste kvalitetsstandarder for å heve 
kvaliteten på tjenestene. Til en viss grad kan en oppnå resultater fordi rutiner må være på 
plass før en kan gå ut med løfte om tjenestetilbud og tidsperpektiv. Men når den 
dominerende etterspørsel gjelder veiledningstjenester i forbindelse med studier og arbeid, 
er det nødvendig med større fleksibilitet enn det et system med faste lånergarantier gir. I 
stedenfor lånergaranti, ble det i prosjektet valgt å legge fokus på kontraktgjennomgåelsen 
mellom bruker og bibliotekar - det er i referanseintervjuet alle betingelser angående 
tidsperpektiv, type tjeneste og evt. begrensninger skal avtales. Kontraktgjennomgåelsen tar 
hensyn til individuelle behov. Det er for eksempel uinteressant for en bruker at vi 
garanterer å skaffe etterspurt materiale til dagen etter hvis vedkommende trenger det 
samme dag. 
 
Noen av kvalitetsmålene er innbakt i selve rutinen. Eksempel: 
Hensikten med å sjekke gamle reserveringer er å sikre kontroll med at brukerne får det de 
venter på, og at de eventuelt får beskjed om årsaken dersom det reserverte materialet ikke 
dukker opp. Målet er å gjennomføre denne kontrollen minst tre ganger hver høst og fire 
ganger hver vår. Dette er helt konkret og lett å etterprøve. Verre er det hvis vi skal si noe 
om brukers tilfredshet med løsning av et referansespørsmål. At en låner er fornøyd har ikke 
alltid noen klar sammenheng med at den tjenesten vedkommende har fått holder mål. jfr. 
Galuppundersøkelsene fra Gallup 95/96 fra 1995 om tilfredshet med kommunale tjenester 
der biblioteket er helt i toppen, sammenholdt med Gunnhild Salvesens "Finner biblioteket 
svaret". 
 
Enhver som arbeider i en skranke vil vite at det av og til er umulig å tilfredsstille enkelte 
brukeres krav innenfor de tilgjengelige ressurser, mens andre igjen er altfor beskjedne og 
helst ikke vil være til bry - de får  ikke det de har krav på, men er fornøyd likevel. Noe av 
konflikten her er å forvalte gitte ressurser i form av samlinger og personale, og altså er nødt 
til å sette grenser, samtidig som man skal være serviceorientert og hjelpe brukerne så langt 
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de har behov for. Dersom forvaltningstankegangen og håndheving av et regelverk blir for 
dominerende, går det ut over holdningen til publikum og deres oppfatning av tjenestene - 
selv om det konkrete arbeidet vi gjør er den samme.  
 
 

AVVIKSBEHANDLING 
 
Det absolutt vanskeligste punkt i hele kvalitetssikringssystemet er avviksbehandling. 
I litteratur om kvalitetssikring defineres avvik som : 
 
! mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav 
! feil i forhold til prosedyrer og/eller spesifikasjoner 
 
Kjente avvik skal underkastes full saksbehandling med definisjon av avviket, korrigerende 
tiltak og kontroll for å sikre at tiltaket/tiltakene er effektive. 
 
Det er problematisk å definere avvik i bibliotektjenestene. Ved Bergen Off. Bibliotek blir 
direkte klager fra publikum  gjennomgått etter gjeldende regler, mens  avvik som skyldes 
feil eller mangler ved det tekniske bibliotekssystemet og som har et konstant, men meget 
lavt nivå hele tiden, blir akseptert som uunngåelig. I næringslivet er det vanlig å bruke den 
såkalte Paretos lov:” Du oppnår 80 % av det perfekte resultat med 20 % av den innsatsen 
som er nødvendig for å få et perfekt resultat.” Innsatsen for å få et helt perfekt resultat er 
med andre ord sjelden verdt prisen.  
 
Med så mange transaksjoner som foretas hver dag i et stort bibliotek er det ikke til å unngå 
at det  oppstår menneskelig svikt, men det er vanskelig å lokalisere feilkilden, spesielt  når 
f.eks. to avdelinger og en bruker er med i bildet. Innarbeidede rutiner avdelingene i mellom 
vil kunne minske faren for misforståelser og ulik behandling av brukerne fra avdeling til 
avdeling. Ofte viser det seg at grunnen til feilen er kommunikasjonssvikt mellom bruker og 
bibliotek, og derfor har det vært holdt to seminarer med eksterne “bedriftspedagoger”for 
henholdsvis bibliotekarene og utlånspersonalet om kommunikasjon i servicebedrifter. 
 
Et særdeles viktig punkt i ISO-standarden er kontraktgjennomgåelse, som i biblioteket vil 
være referanseintervjuet. Kontrakten inngås i samtalen mellom bibliotekar og bruker og 
misforståelser her vil gjøre det umulig for bibliotekaren å løse spørsmålet tilfredsstillende 
for brukeren. I informasjonsskranken er den beste avviksbehandlig derfor å terpe på 
viktigheten av grundige referanseintervjuer og en stadig diskusjon og åpenhet kollegaer 
imellom. I rutinebeskrivelsen av referansetjenesten er det slått fast at en plikter å søke hjelp 
hos kollegaer dersom en ikke kan hjelpe brukeren. Det er ingen skam å søke hjelp - ingen 
kan vite alt. For at dette skal fungere må det være en åpenhet og tillit i personalet som gjør 
det til en selvfølge å spørre sidemannen når en står fast. Den som vet å utnytte andres 
kunnskaper gjør den beste jobben.  
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Forutsetningen for at en skal be om hjelp er imidlertid at en selv forstår når en ikke forstår - 
og  her ligger som oftest problemet. Når bruker og bibliotekar snakker forbi hverandre og 
brukeren ikke når fram med spørsmålet sitt, må vedkommende kanskje gå med uforrettet 
sak. I  bibliotekarmøtene har det vært diskutert i hvor stor grad en skal blande seg inn i en 
kollegas behandling av en bruker når slike situasjoner oppstår. Vi har  kommet fram til 
kjøreregler uten foreløpig å skrive dem ned. Det vil mer være snakk om kultur og 
vurderingsevne enn fastspikrede rutiner. Dette er et vanskelig punkt, og involverer 
yrkesetikk, ansvar for at brukeren får den behandling de har krav på og ansvar for 
hverandre som kollegaer.  
 
 
Forsøk for å fange opp avvik 
 
Hensikten var å fange opp områder der biblioteket fungerer for dårlig enten på grunn av  
manglende kunnskaper hos personalet eller “huller” i tilgjengelige informasjonsressurser. 
. 
I November 1996 gjennomførte vi en ukes loggføring av referansespørsmål. Ved å øke 
bemanningen i skranken på bekostning av kontorarbeidet, ble et skjema fylt ut for hver 
forespørsel bortsett fra spørsmål av typen hvor står kokebøkene, ønske om å reservere 
bøker, osv.  
 
På skjemaet skulle føres:  
 
! om brukeren var student, skoleelev eller annen kategori,  
! selve spørsmålet, hva bibliotekaren hadde gjort for å løse det,  
! hvorvidt vedkommende var sendt videre til andre bibliotek/instanser og i tilfelle hvilke 
! hvilke søkebaser som var brukt 
 
Vi fikk vite en hel del om brukerne og deres behov og bakgrunn, og også noe om hvilke 
områder biblioteket måtte ruste opp gjennom bokvalg og kunnskaper, men gevinsten i 
forhold til avviksbehandling var liten. Når dette ikke kom fram, er det ingen grunn til å tro 
at det er fordi alt er perfekt - svakheten ligger i selve fremgangsmåten.  
 
For at noe skulle registreres måtte det være en forståelse mellom bibliotekar og bruker. 
Bibliotekaren må ha forstått spørsmålet og taklet det riktig for å kunne registrere riktig. Når 
den som registrerer spørsmålet i etterkant av besvarelsen til bruker også er den som har 
utført arbeidet, er sjansen stor for at vedkommendes tolkning av spørsmålet stemmer 
overens med behandlingen av det og ikke nødvendigvis er korrekt i forhold til brukeren. 
Høsten 1999 ble et nytt forsøk gjort på å finne en måte å fange opp avvik på. Hver gang en 
låner spurte etter noe Bergen Off. Bibliotek ikke kunne finne svaret på, verken i egne eller 
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andre biblioteks samlinger, skulle spørsmålet registreres og tas opp på bibliotekarmøtene. 
Målet var å finne en definisjon på avvik som gjør at den tunge saksbehandling et registrert 
avvik skal utsettes for blir til direkte  nytte for oss. Resultatet var imidlertid skuffende. Det 
vi ikke kunne finne svar på ga riktignok tips til bokvalget, men dette er allerede fanget opp 
av rutine for låneranmodninger og hastekjøp av materiale. Svakheten ved dette forsøket var 
sannsynligvis den samme som ved den første loggføringen av alle typer referansespørsmål. 
Denne typen registreringer burde imidlertid gi utbytte dersom mer tid brukes til samtaler 
med personalet på forhånd, grundig gjennomgang, diskusjon og ikke minst påfølgende 
opplæring på de svake felter som vi vet er der, men som foreløpig ikke er avdekket godt 
nok. 
 
 
KVALITETSARBEID VED  FILIALENE  
 
Det ble satt i gang arbeid med håndbøker for filialene for å få erfaring med 
rutinebeskrivelsene på mindre avdelinger og for å starte arbeide med å knytte alle 
avdelinger sammen i ett komplett kvalitetssystem. 
Tradisjonelt har det vært en del ulikheter mellom hovedbibliotek og filialer på servicenivå 
og i måten regelverk håndheves på. Hovedbiblioteket med det høyeste  antall brukere, vil 
nødvendigvis føle behov for strengere håndhevelse av regelverk enn en mindre avdeling 
som får mer personlig forhold til sine brukere. Dette er uheldig når samme bruker benytter 
både en eller flere filialer og hovedbiblioteket og møter ulik praksis. I profileringsarbeidet 
1992/93 var hensikten nettopp å skape tilnærmet likt tjenestetilbud til brukeren uansett 
hvilken avdeling vedkommende henvendte seg til. Dette ble realisert gjennom innføringen 
av databasert utlånsystem og fulgt opp med oppbygging av egnede referansesamlinger på 
filialene og  omlegging av transporttjenesten. Med kvalitetssikringssystemet fortsatte dette 
arbeidet slik at alle avdelinger ble knyttet sammen i ett system der enhver bruker oppfattes 
som alles ansvar, og sektortenkningen er minimalisert. 
Arbeidet med filialenes håndbøker startet andre halvår 1997. Hver enkelt filial fikk utsendt 
en kopi av hovedutlånets håndbok som ble gjennomgått og endret i forhold til avdelingens 
“lokale” praksis.  Prosjektleder reiste rundt og brukte 2-4 timer på hver filial for å 
samordne rettelser våren 1998. Det viste seg at avvikene filialene imellom er så små at det 
vil være mulig å lage en felles filialhåndbok. 
 
Utlånstekniske rutiner 
De utlånstekniske rutiner har alle avdelingene (bortsett fra indre avdelinger) felles, og på  
dette området har det vært vanskelig å få gjennomslag for felles praksis. Erfaring og 
konkrete tellinger i hovedbiblioteket viser at de fleste av våre lånere bruker flere avdelinger 
jevnlig, f.eks. en filial, hovedbiblioteket og musikkavdelingen. Det er derfor svært uheldig 
at ulik praksis møter samme bruker i forskjellige avdelinger. 
 
 
I hovedbiblioteket er funksjonene mer atskilt enn på filialene, men også på filialene vil det 
være fornuftig å skille rutinene for veiledning og utlånsteknisk arbeid. Hvorvidt de blir 
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stående i en eller to permer i skranken er opp til hver enkelt avdeling, men på Bergen Off. 
Biblioteks intranett og i hovedutlånet blir det to separate håndbøker.   
Det praktiske arbeidet med utlånspersonalets rutiner har fulgt samme mal som for 
bibliotekarene med liste over rutiner, fordeling og beskrivelse av disse, og redigering og 
bearbeiding av prosjektleder. Rutinene har vært gjennomgått i hovedutlånet, men den siste 
gjennomgang med filialene er ennå ikke gjennomført. 
 
 
Dokumentstyring - vedlikehold/endring av rutinebeskrivelsene 
 
Dokumentstyring er et svært viktig og  krevende punkt innenfor kvalitetsarbeid. Det må 
sikres at bare autorisert personale kan endre rutinebeskrivelsene og at bare siste og korrekte 
utgave av rutinen er i bruk. Dette er vesentlig - men arbeidskrevende. For å sikre at bare 
leder av kvalitetsarbeidet kan gjøre endringer og at det skjer sentralt i institusjonen, er det 
vedtatt å legge håndbøkene ut på Bergen Off. Biblioteks intranett. Når endringer gjøres, vil 
det være enkelt å foreta sentralt, og alle vil ha tilgang til siste, oppdaterte utgave. Ved 
enhver endring blir avdelingslederne varslet via e-post, og den enkelte avdelingsleder har 
ansvar for å oppdatere en evt. papirutgave. At alle avdelingers håndbøker tilgjengelig for 
alle ansatte, vil fremme større åpenhet rundt eget arbeid og øke kunnskapen om andres - og 
det har vært et mål gjennom hele prosjektet. 
Forskjellene i rutinene fra filial til filial er små - så små at når håndbøkene legges ut på 
bibliotekets intranett, vil det være mulig å ha én håndbok for alle filialene, mens 
spesialavdelingene ved hovedbiblioteket og de indre avdelingene må ha hver sin.  
 
 
Kontrollrutiner 
 
Istedenfor kontroll av utført arbeid har vi valgt å legge vekten på prosessene. Det er et av 
prinsippene i systematisk kvalitetsarbeid. Arbeidsrutinene skal være så gode at de gir en 
innebygget kontroll. Gode, hensiktsmessige rutiner og grundig opplært personale krever 
liten direkte arbeidsledelse og vil føre til bedre kvalitet på tjenestene. I tillegg til den 
innarbeidede kontrollen som ligger i kravet om at nedskrevet rutine skal følges, har alle 
ansatte i utlånsavdelingene ansvar for å krysse av på skjema for hyllerydding, gamle 
reserveringer etc. når arbeidet er utført.   
 
 
Revisjon 
Når håndboken foreligger, er revisjon det avgjørende punkt. En håndbok er bortkastet 
arbeid hvis den ikke holdes ved like, og tankegangen bak alt  kvalitetssikringsarbeid - 
kontinuerlig forbedring - er helt avhengig av at alle rutiner og prosedyrer vurderes på nytt 
med jevne mellomrom. Årlig revisjon av deler av  håndboken slik at hele gjennomgås på 
tre år er et realistisk mål, og første del ble gjennomført november/desember 1999.  
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Det er et prinsipp i revisjonsarbeid at det skal utføres av to personer som ikke er tilknyttet 
den avdeling som skal revideres. Siden prosjektleder er ansatt i hovedutlånet og er den som 
har utformet rutinene, må andre medarbeidere inn for å ta revisjon i hovedutlånet. Det ble 
også vurdert som svært uheldig at kvalitetsarbeidet for hele systemet avhenger av en 
person, og når prosjektet skal over til alminnelig drift er det viktig at arbeidet kan ivaretas 
også av andre. Spesialbibliotekar Eli Randmo fra hovedutlånet og barnebibliotekar Trude 
Færevaag Wasch fra Oasen filial ble derfor valgt til å bistå prosjektleder med særlig ansvar 
for revisjon. De deltok på kurs i grunnleggende kvalitetsarbeid arrangert av Norsk Forening 
for Kvalitet og Ledelse  i mai 1999.  De ble valgt utfra personlige egenskaper og 
avdelingstilhørighet. Det er viktig å få filialene direkte med i ledelsen av  kvalitetsarbeidet 
for bedre å kunne ivareta deres behov. 
Prosjektleder og en av to opplærte medarbeidere utarbeidet et opplegg for den første 
revisjon på filialene. Det var nødvendig å finne en metode som ga gevinst uten for stor 
arbeidsbelastning. Det ble derfor besluttet å bruke skjema og avkryssing og å bruke det 
ferdige skjemaet som rapport (Se vedlegg). Hver enkelt filial ble besøkt av prosjektleder og 
en medrevisor, 2-3 timer pr. avdeling. Det ble satt av god tid til  diskusjon av uklare 
punkter i rutinene og evt. spørsmål fra personalet på filialen.  
Erfaringene fra revisjonene er gode. Skjema for avkryssing fungerte godt og sparte 
revisjonsgruppen for tidkrevende rapportskriving. Skjemaene ble gjennomgått i gruppen og 
lagt fram på et avdelingsledermøte. Holdningen hos filialene var svært positiv - ikke minst 
ble det lagt vekt på viktigheten av direkte og konkret kontakt omkring arbeidsrutiner 
hovedbibliotek/filial. Revisjonsgruppen oppnådde en god diskusjon rundt rutinene, 
rutinebeskrivelsene ble oppdatert der det var nødvendig og sendt ut på nytt, og hele 
personalet har fått en påminnelse om kvalitetsarbeidet som tydelig har påvirket 
bevisstheten rundt det daglige arbeid. 
 
 
VEIEN VIDERE 
 
I møte med referansegruppen  18.-19. februar 1999 ble spørsmålet om sertifisering reist. 
Bibliotekets ledelse har ikke avvist tanken på sertifisering, men før det tas  stilling til 
spørsmålet, må systemet prøves ut over tid, og selv om prosjektperioden er over, gjenstår 
en hel del arbeid  for å gjennomføre kvalitetssikring etter ISO-standardene i de indre 
avdelingene, barneavdelingen, lokalsamlingen og i administrative rutiner. 
Avviksbehandlingen er fremdeles et vanskelig punkt, og her må nye forsøk til.  
De to neste revisjonene vil vise om biblioteket klarer å holde kvalitetsarbeidet levende - 
mestring av overgangen fra prosjektfase til vanlig drift er avgjørende for kvalitetsarbeidets 
 framtid. 
 
 
 
 
KONKLUSJON 
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De endelige konklusjoner om verdien av kvalitetsarbeidet er for tidlig å trekke før systemet 
har virket noen år. Det er likevel mulig å si noe om ISO-standardenes anvendelighet, og så 
langt har ISO oppfylt kravene som Bergen Off. Bibliotek hadde. ISO er en solid grunnmur 
som kan hindre at oppnådd kvalitet skal synke, og den tar vare på mulighetene for 
individuell behandling av brukerne fordi systemet ikke forutsetter faste normer. Det er 
enighet blant personalet om at den ser ut til å være et tjenlig system for å ordne og 
systematisere arbeidsprosessene i biblioteket på en god måte for etterprøving og 
vedlikehold, og ved gode revisjonsrutiner å fremme kontinuerlig forbedring.  
ISO-standarden skaper ikke kvalitet i seg selv, og den gir ikke automatisk nye brukere. Den 
må settes inn i en ramme av annet kvalitetsarbeid i virksomheten, ikke minst når det gjelder 
strategisk ledelse og personalutvikling.  
Bergen Off. Bibliotek er et stort system med behov for felles retningslinjer samtidig som 
det er behov for et system som gir mulighet for ulikheter ved spesialavdelingene, og så 
langt synes ISO å oppfylle dette. ISO gir helhet og sammenheng i rutinene for hele 
organisasjonen, samtidig som den enkelte avdelings behov ivaretas.  
Utprøvingen av rutinehåndboken på filialer av ulik størrelse tyder også på at den er brukbar 
for mindre systemer. 
 
 
 
                                             *******************           
             
 
 
! Kvalitetssikring er først og fremst en måte å tenke på  
! Kvalitetssikring må komme innenfra systemet som skal sikres 
! Alle berørte parter må trekkes med i arbeidet helt fra begynnelsen 
! Arbeidet må legges opp så praktisk og direkte “matnyttig” at en positiv holdning 

skapes helt fra begynnelsen 
! Kontraktgjennomgåelsen mellom bibliotek og bruker er sannhetens øyeblikk og 

fokus på bruker må aldri slippes 
! Årlig revisjon er avgjørende for systemets fremtid 
 
 
 
 
 
VEDLEGG 
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Vedlegg 1  Referat fra referansegruppens møte 5. juni 1996  
Vedlegg 2        Referat fra referansegruppens møte 18.-19. februar 1999 
Vedlegg 3        Møter og seminarer  
Vedlegg 4        Kurs og konferanser  
Vedlegg 5        Sak til hovedutvalg for fritid og kultur 11.12.97. Meningsmåling om            
                          bergensernes bibliotekbruk  
 
 
Eksempler på rutinebeskrivelser 
Vedlegg 6 Bøker som skal overføres magasin 
Vedlegg 7 Sjekking av gamle reserveringer 
Vedlegg 8 Sluttoppgjør for ikke levert materiale* 
 
*Håndboken for utlånstekniske rutiner er ikke ferdig redigert og rutinene har derfor ikke     
fått dokumentnummer. 
 
 
 
 


