Upscale i Drammen 2020 - 2023
Prosjektkoordinator Nina Solberg, insam as
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Upscale
Bibliotekenes rolle i oppskalering av samarbeidskonsum / deling
som bidra til redusert forbruk og økt sosial bærekraft.
Forskningsprosjekt 2020 – 2023
Finansiert av Forskningsrådet som del av Klimaforsk-programmet

Ledes av forskningsstiftelsen Cicero ved prosjektleder Tom Erik Julsrud
https://cicero.oslo.no/no/upscale-bibliotek-som-delingshub
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Samarbeidspartnere
Forskning og utvikling
• Cicero
• Universitetet i Tromsø
• University of East Anglia (UK)
• University of Copenhagen
• Insam
• Libriotech

Offentlige og private virksomheter
• Biblioteket i Drammen
• Biblioteket i Tromsø
• Biblioteket i Nordre Follo – Kolben
• Biblioteket i Odense
• Jernia
• Obos

Frivillige tiltak og organisasjoner
• Turbo / Tromsø Røde Kors
• BUA Oppegård og Ski /
Fremtiden i våre Hender

Tilknyttede partnere
• Lillestrøm bibliotek
• Lier bibliotek
• Ballerup bibliotek
• BUA sentralt

Deling – en vei til mer bærekraftig forbruk?
Kan vi «gjøre mer for mindre», og allikevel beholde samme nivå i velferd og livskvalitet?
Er deling (lån/utlån) av gjenstander en strategi for å redusere privat forbruk?
Er deling en strategi for rettferdig sosial bærekraft?

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

Forskning så langt viser
Oppskalering av deling skjer lettere når flere lokale delingsprosjekt – nisjer- virker sammen
og spres til et større publikum
Sammen med økonomiske, kulturelle, sosiale og teknologiske trender
kan lokale prosjekter bidra til omfattende endringer i konsumentvaner.

Men vi vet ikke nok om:
• Hvilke betingelser som er med på å styrke interessen for deling i befolkningen
• Hvilken rolle lokale aktører (som bibliotek) kan ha for å koordinere og understøtte
delingsaktiviteter
• Betydningen av deling på faktisk forbruk og klimautslipp
• Hvilke tiltak som kan iverksettes for å understøtte mer bærekraftig deling.
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Hovedfokus i prosjektet
De offentlige bibliotekene er allerede viktige arenaer for deling
- Låner ut bøker, spill, filmer, instrumenter etc.
- Tilrettelegger for kunnskapsdeling og sosiale møter
- Samarbeider med frivillige organisasjoner om utlån av
fritidsutstyr, verktøy o.a.
Kan bibliotekene bidra til at ulike aktører i lokalsamfunnet jobber
sammen for økt kunnskap, forståelse og praksis for et bærekraftig
(lokal)samfunn?
Kan bibliotekene forsterke sin rolle som fasilitator for økt deling?

Forskningsaktiviteter
• Kartlegge interesse og holdninger til samarbeidsforbruk i befolkningen og blant brukere av
bibliotekene, utstyrslåneordningene og Jernia
• Studere forutsetninger og muligheter for oppskalering av lokalt samarbeidsforbruk.
• Teste bruk bibliotekenes lånekort til å låne i BUA/ Turbo og hos Jernia
Det lages en egen lånedatabase gjennom et open-source system (KOHA) som knyttes til
lånekortet
KOHA-systemet gjør det også mulig å låne hos Jernia uten å ha bibliotekets lånekort
• Analysere virkninger av samarbeidskonsum i forhold til miljø, lokalt engasjement og økonomisk
aktivitet
• Utvikle mulige retningslinjer og strategier som kan understøtte oppskalering av bærekraftig
samarbeidsforbruk
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Hva skal skje i Drammen?
Spørre et representativt utvalg av befolkningen i kommunen om
holdninger til deling, bruk av
biblioteket etc.
- Gjennomført høsten 2020
Spørre bibliotekbrukerne og brukere av utstyrslåneordninger om de
samme tingene som i befolkningsundersøkelsen
- Gjennomført høsten 2020
Intervjue ansatte i biblioteket og brukere av Hollenderiet
- Start vår 2021
Observere hvordan biblioteket utvikler seg som arena for
kunnskapsdeling og sosial møteplass
- Start høst 2020
Låneordning hos Jernia; Gulskogen, CC og Strømsø
- Start vår 2021
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