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Verdas beste leksikon
Store norske leksikon er den største kunnskapsbasen med
kvalitetssikra innhald i Noreg, signert av fagfolk og publisert
under fullt namn. Dette gjer kjeldekritikk mogleg og er ein
del av grunnlaget for open og opplyst samfunnsdebatt.
Gyldig kunnskap er ein føresetnad for å forstå, argu
mentere og påverke i eit demokratisk samfunn. I dag er
nettet den offentlegheita vi lærer, les og debatterer i. Mangel
på gode, digitale kjelder kan føre til at nettet blir eit ekko
kammer der det er vanskeleg å spore opphavet til fakta. Difor er
vi stolte av at Store norske leksikon til no har vore det einaste nasjonal
leksikonet i verda som har klart den digitale overgangen med ein open
publiseringsmodell, oppdatert innhald og mange lesarar.
Leksikon har aldri vore så mykje lese som no. Medan truverdet
til tradisjonelle media og forsking blir utfordra frå fleire hald og mange er
urolege for falske nyhende og fakta, søkjer folk seg til kvalitetssikra kunn
skapskjelder. 2019 var eit historisk godt år for leksikonet, med 93 millionar
lesne artiklar og på det meste 2,9 millionar unike brukarar i månaden.
Suksessen blir lagt merke til også utanfor Noreg: I 2018 trekte Europa
parlamentet fram Store norske leksikon som den kanskje mest vellukka
modellen for å tilgjengeleggjere kvalitetssikra kunnskap for folket. Det
eigenutvikla publiseringssystemet vårt er ein sentral del av denne modellen,
og i 2019 byrja andre leksikonorganisasjonar å ta i bruk dette systemet. For
berre eit par år sidan hadde få trudd at eit norsk leksikon kunne bli ein
teknologileverandør til utlandet.
I 2019 arrangerte også SNL konferanse i Brussel der representantar
for 17 nasjonalleksika deltok. Til no har dei fleste nasjonalleksika i verda
arbeidd åleine, frå 2020 er det duka for meir internasjonalt samarbeid.
Det gjev meir og betre innhald for lesarar i mange land.
Dette hadde aldri vore mogleg utan samfunnsansvaret medlems
organisasjonane og dei fagansvarlege tek gjennom formidlinga
i leksikonet. Det hadde heller ikke vore mogleg utan støtte frå
Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet. Tusen takk!

Erik Bolstad
dagleg leiar, sjefredaktør
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Knut Olav Åmås
styreleiar

2019 kort oppsummert
Store norske leksikon er eit ålmennleksikon som
dekkjer alle kunnskapsområde. Leksikonet er
gratis, fritt tilgjengeleg og reklamefritt. Med opptil
2,9 millionar brukarar i månaden og 440 000
lesne artiklar per dag, er snl.no Noregs største
nettstad for kunnskapsformidling. I 2019 vart
artiklane våre lesne 93 millionar gonger. Det er
elevar og studentar som bruker oss aller mest.
Innhaldet i snl er redaksjonelt stoff som blir
laga i samarbeid mellom friviljuge og fageksper
tar. Alle kan bidra i kunnskapsdugnaden og få
bidraga sine evaluerte av ein fagperson. Verket
blir redigert etter redaktørplakaten.
Store norske leksikon byggjer på verk

Medlemsorganisasjonar
i Store norske leksikon

med røter helt attende til 1907. Innhaldet blir
oppdatert, signert og kvalitetssikra av 800 fagan
svarlege, der fleirtalet er forskarar ved vitskaplege
institusjonar. Universiteta er sjølve stammen i
leksikonet. Den faglege forankringa er synleg for
lesarane og styrkjer truverdet vårt. Det er unikt at
så mange akademikarar i eit land driv så omfatt
ande formidling på ein felles plattform, og at dei
når så mange lesarar. Det står framleis mykje
arbeid framfor oss med både artikkeloppdatering
og rekruttering av fagekspertar, men mykje av
innhaldet i leksikonet er blitt svært godt.
Leksikonet er blant dei mest brukte norsk
publiserte nettstadene.

Det er mange som les Store norske leksikon: I vanlege månader i 2019 var det rundt 2,5 millionar unike brukarar.

Unike brukarar per månad (lys) og gjennomsnittleg tal

Lesne artiklar per år. I 2019 vart artiklane i leksiko-

brukarar per månad per år (mørk). Brukartala i 2019

net lesne 93 millionar gonger. Det er svært gledeleg

varierte frå 1,5 millionar i juli til 2,7 millionar i november.

at den gode utviklinga i lesartal held fram.

Millionar

Millionar

Dette er ei svært kraftig auke samanlikna med tidlegare år; brukartala steig 33 prosent frå året før.
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Foreininga Store norske leksikon er ein kunnskapsdugnad der
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universitet, høgskular og andre ideelle organisasjonar bidreg.
I universitets- og høgskulelova er formidling definert som ei
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kjerneoppgåve, og SNL er ein av kanalane der universiteta
når ut med kunnskap til verkeleg mange nordmenn.
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Samfunnsoppdraget
Gyldig kunnskap er en forutsetning for å forstå,
argumentere og påvirke i et demokratisk samfunn.
Derfor sier Grunnlovens paragraf 100 ikke bare at
myndighetene er pålagt å legge til rette for at den
offentlige samtalen skal være åpen, men også for at
den skal være opplyst. Dette er kjernen i samfunns
oppdraget til både Store norske leksikon og leksiko
nets medlemmer.
Demokratiseringen av medier har skapt en
fragmentert offentlighet og spredt definisjonsmakten
mellom mennesker, institusjoner og kommersielle
aktører. De store norske institusjonene for forskning
og utdanning har gått sammen om å opprettholde
og styrke en kilde til felles kunnskap under én

merkevare som folk har stor tillit til: Store norske
leksikon. Foran skjermer i klasserommene, i eksa
menslokalene, i lesesalene, på bussen og hjemme
tilegner både unge og gamle seg ny kunnskap om
verden hver eneste dag gjennom 180 000 artikler,
skrevet og kvalitetssikret av noen av landets fremste
fagfolk.

TILGJENGELIGGJØR ET FELLESGODE

Universitetene og høgskolene tar et aktivt samfunns
ansvar ved å formidle kunnskapen de produserer og
besitter. De oppfyller kravet om å formidle bredt ved
å stå bak leksikonartikler som det leses tre av hvert
eneste sekund, døgnet rundt. Folket, som finansierer
universitetene gjennom skatter og avgifter, får valuta
for pengene gjennom et oppdatert, kvalitetssikret og
gratis oppslagsverk. Slik blir fellesgodet kunnskapen
utgjør tilgjengelig for alle.
Det er viktig at de største kunnskapsinstitusjo
nene samler seg rundt én felles plattform for formid
ling på nettet. SNL kommer høyt i søkeresultatene til
Google og andre søkemotorer fordi vi er en troverdig
kilde som er mye brukt og lenket til. Godt innhold
spredt over mange ulike nettsider er vanskelig å
finne for leserne; én felles plattform er lettere å
bruke, og gjør i tillegg at at informasjonen kommer
høyere i søkeresultater og blir dermed synligere på
internett.

EN AUTORITATIV KILDE

§100 i Grunnloven om ytringsfrihet. Leksika og oppslagsverk er viktige grunnlag for en åpen og opplyst offentlig
samtale.
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SNLs formål er «å publisere signert innhold redigert
av fagfolk. Artiklene skal være kvalitetssikret med
hensyn til faglig etterrettelighet og kildekritikk».
Et leksikon skal ikke bare samle fakta
opplysninger, det skal også definere begreper og
formidle analytiske framstillinger av hendelser,

emner og personer. I SNL bidrar noen av landets
fremste fagfolk med slike analytiske tekster. Ved
å gjøre dem tilgjengelige for alle bidrar leksiko
net til et opplyst samfunn.
De fagansvarlige er håndplukkede eksperter
innenfor hvert fagfelt. I tillegg er brukermed
virkning en viktig del av modellen. At alle har
mulighet til å bidra skaper både gjennomsiktig
het, engasjement og legitimitet. Endringsforslag
og kommentarer fra bidragsytere sørger for at
vi drar nytte av kompetanse fra hele samfunnet.
Samtidig unngår vi at leksikonet blir elitistisk
og fjernt fra folk flest. Bidragene gjør det også
lettere å holde leksikonet oppdatert.
Når mange hundre forskere skriver signerte
artikler i SNL, skaper de kilder som det kan
henvises til og der kvaliteten er enkel å vurdere
basert på hvem forfatteren er. Artiklene fungerer
som autoritative kildetekster, både for generell
kunnskapsutvikling og i samfunnsdebatten.

INFRASTRUKTUR FOR KUNNSKAP

På samme måte som samfunnet trenger trover
dige nyhetskilder, trengs tilsvarende gode kilder
for grunnlaget og bredden i vitenskapen. Selv i et
mylder av innhold er det ingen selvfølge å finne
gode kilder. Det kommer helt enkelt an på hvem
som skaper nettinnholdet og om det er mulig å
finne fram til de gode kildene.
Store norske leksikon er infrastrukturen der
forskerne har mulighet til å formidle faget sitt til
allmennheten i et nøkternt og tilgjengelig språk.
Forskerne kan selv formidle grunnbegre
pene direkte til allmennheten, uten at temaene
må spisses for å passe en journalistisk vinkling
eller baseres på nye forskningsgjennombrudd.

VITENSKAPENS STEMME

Det er viktig at forskere når ut med god kunnskap
og fakta, ikke minst om stridsspørsmål. Store
norske leksikon har vitenskapelig basert innhold.
Vi har ikke som mål i seg selv at innholdet skal
virke «nøytralt» eller gjengi hva folk flest er enige
om. Derimot skal vi gjengi hva forskningen er
enige om, eller beskrive faglige uenigheter der det
er relevant.

ÅPENHET OM HVEM SOM SKRIVER

Store norske leksikon praktiserer full åpenhet,
og for SNL betyr åpenhet også at kildekritikk skal
være enkelt. Som Kulturkomiteen på Stortinget for
mulerte det i sin merknad til støtteordningen for
nettleksikon: «Komiteen vil påpeke at åpenhet om
hvem som skriver er vesentlig for å kunne utøve
direkte kildekritikk, og derved kvalitetssikre og
forbedre levende leksikalske oppslagsverk.»
Å mestre kildekritikk er en stadig viktigere for
utsetning for å bli kunnskapsrik. Hos oss skal folk

kunne se hvem som står bak all aktivitet, og derfor
krever vi at alle skriver under fullt navn. I tillegg er
hver eneste revisjon av hver artikkel tilgjengelig:
Man kan se hvem som har foreslått endringer, og like
viktig, hvem som har godkjent dem.
Over tid danner oppdateringshistorikken en
fortelling om hvem som har definert den norske
kunnskapsarven.

Debatten om falske fakta og falske nyheter har kommet
lenger i andre europeiske land enn i Norge. I 2018 og
2019 ga EU-parlamentets utredningstjeneste (EPRS) ut
rapporter om europeeres tilgang til kvalitetssikrede oppslagsverk på eget språk. Norge og Store norske leksikon
blir trukket fram som den kanskje mest vellykkede
modellen. Rapporten skapte viktige ringvirkninger, ikke
bare for SNL, men også for samarbeid mellom nasjonale
leksika på tvers av landegrensene.
Rapporten og SNLs arbeid fikk oppmerksomhet blant
annet i Dagens Næringsliv (til høyre).

Europa kjemper mot falsk
informasjon. I spissen
står et norsk leksikon
POLITIKK
TEKST Eirik B. Traavik
FOTO Fredrik Solstad
25. JANUAR 2019

Store norske leksikon er blitt
modell for flere europeiske land.

– Formidling på norsk gjør at flere forstår
– Når så å si all fagutvikling foregår på engelsk
og formidles på engelsk, er det en stor og viktig
oppgave å formidle fagstoff på norsk. For medisin er
også bruksområdet veldig tett opp mot pasienter, og
da er det mange gode argumenter for å bruke norsk
og anstrenge seg for å finne gode ord og uttrykk.
SNLs lesertall og utstrakt bruk blant unge er et fan
tastisk utgangspunkt for å spre fagspråk på norsk.
Det sier Erlend Hem, leder for Gruppe for norsk
medisinsk fagspråk og redaktør for Språkspalten i
Tidsskrift for den norske legeforening. Han er også
fagansvarlig for kategorien Medisinsk språk i Store
norske leksikon. Kategorien har 1240 artikler, og er

lest 550 000 ganger det siste året.
– Norsk er et veldig rikt språk. Det er mange
muligheter til å formulere seg både rikt og godt på
norsk, også med medisinsk fagspråk. Jeg gleder meg
over at SNL har en aktiv holdning til å bruke norsk
fagspråk. På konferansen Norsk fagspråk i forskning
og høyere utdanning ble SNL trukket fram. Det er
gull at SNL er en tilgjengelig kilde for alle og at det
brukes så aktivt.
Som det sies i stortingsmeldinga Mål og meining:
«Ordbøker og leksikalske oppslagsverk utgjer ein
viktig del av den totale skriftkulturelle infrastruktu
ren i eit språksamfunn. (...) Eit livskraftig nasjonal

leksikon, som i dag må finnast
i digital grunnform, er ein
nødvendig del av ein språkleg
infrastruktur for framtida.»
Hem har også undersøkt
behovet for norsk fagspråk:
– For noen år siden lot vi allmennleger lese en
artikkel på enten norsk eller engelsk. Selv fagper
soner som er vant med engelsk fagspråk fikk med
seg mer når de leste på norsk. Som kollega Magne
Nylenna sier: «De tenker på norsk, de snakker på
norsk, de drømmer på norsk. Det er det språket vi
må bruke.»
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STORE NORSKE LEKSIKON ❤ WIKIPEDIA

Store norske og Wikipedia brukes til ulike formål, og vi mener at de to
oppslagsverkene gjør offentligheten bedre på hvert sitt vis: Store norske
leksikon er på sitt beste i definisjoner og analyser der god faglig forstå
else tilfører merverdi. Wikipedia er et fantastisk oppslagsverk til fakta
informasjon om for eksempel kjente personer eller geografiske enheter,
men uten faglig kvalitetssikring.
Wikipedia har samlet høyere lesertall enn Store norske leksikon.
Hovedårsaken er at vi ikke dekker like mange områder. Både personer,
hendelser, steder og begreper som omtales i Store norske leksikon, skal
ha nasjonal eller faglig relevans.
For artikler som er relevante for akademisk formidling, har Store
norske leksikon ofte like mange lesere som norsk Wikipedia: Geografi
og populærkultur er mindre lest, mens innen jus, litteratur, religion,
historie og lignende, har vi gjerne like mange lesere. Medisinartikler
er til dels mye mer lest i Store norske leksikon. Både norsk og engelsk
Wikipedia lenker mye til Store norske leksikon som kilde.

MEST LEST I STORE NORSKE LEKSIKON OG WIKIPEDIA I 2019

Kunnskap folk stoler på
Leksikon har for første gang i historien
blitt allemannseie, og aldri før har så
mange nordmenn lest leksikon som nå.
Mens papirleksikon var en dyr investe
ring som fantes i et mindretall av norske
hjem, er nett-leksikonet tilgjengelig for
alle med tilgang til internett – og i dagens
Norge er dette praktisk talt alle.
Oppslutningen om Store norske
leksikon er stor og voksende: I 2019
hadde snl.no 93 millioner sidevisninger,
17 prosent mer enn i 2018. Nær 400 000
unike brukere var innom snl.no på
vanlige hverdager utenfor feriene, og
i januar 2020 hadde leksikonet 2,9
millioner unike brukere, noe som er ny

rekord. Veksten ser ikke ut til å flate ut:
Vekstraten i 2019 var fire prosentpoeng
høyere enn i 2018.

HØY TILLIT

Disse tallene er et resultat av flere års
jobbing for å styrke innholdet og et
strategisk kommunikasjonsarbeid for å
fortelle hvordan innholdet skapes og kva
litetssikres. SNL står svært sterkt blant de
unge, både i kjennskap, bruk og tillit, noe
skoleverket har mye av æren for.
I januar 2019 og januar 2020 gjen
nomførte Opinion to store undersøkelser
for Store norske leksikon. Undersøkel
sene gir god innsikt i tilliten og oppslut

Både Store norske leksikon og Wikipedia er åpne for at «hvem som helst» kan bidra.
I SNL går imidlertid en fagperson gjennom alle endringsforslag før publisering, og ingen
bidragsytere får lov til å være anonyme. Begge modellene har fordeler og ulemper:
Wikipedia kan ofte være raskere, mens SNL er på sitt beste i artikler der faglig for-

Store norske leksikon har

ståelse, definisjoner og analyser tilfører merverdi. Det ser ut til at leserne våre forstår

svært høy kjennskap og tillit

forskjellen mellom oppslagsverkene og bruker oss til ulike ting: Blant de hundre mest

blant skoleelever.

leste artiklene i SNL og norsk Wikipedia er det ingen overlappende tema.

97 prosent av elever i
aldersgruppa 15–18 år sier at

STORE NORSKE LEKSIKON

NORSK WIKIPEDIA

ENGELSK WIKIPEDIA

1. Tsjernobyl-ulykken

1. Avengers: Endgame

Store norske leksikon i stor

2. buddhisme

2. Norge

2. Deaths in 2019

eller svært stor grad.

3. islam

3. Håndball-VM 2019 menn

3. Ted Bundy

4. første verdenskrig

4. Norges største tettsteder

4. Freddie Mercury

SNLs fremste ambassadører,

5. jødedom

5. USA

5. Chernobyl disaster

men redaksjonen besøker

6. kristendom

6. Håndball-VM 2019 kvinner

6. Highest-grossing films

også videregående skoler når

Lærerne er noen av

7. Den franske revolusjon

7. Elizabeth II

7. Joker (2019 film)

anledningen byr seg. Her er

8. Den kalde krigen

8. Freddie Mercury

8. Marvel Cinematic films

SNL på besøk hos elevene i

9. andre verdenskrig

9. Ted Bundy

9. Billie Eilish

medier og kommunikasjon

10. Norges litteraturhistorie 10. Eurovision Song Contest

10. Keanu Reeves

Kilder: Google Analytics (SNL). Andrew G. West, https://bit.ly/2NiSi3x (eng. Wikipedia). tools.wmflabs.org/topviews (no. Wikipedia)
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de stoler på det som står i

1. hinduisme

ved Alta videregående skole i
Finnmark.

oppdatert

ordentlig

fageksperter

Kjennskapen til SNL som en digital kunnskapskilde
er altfor lav blant dem over 50 år. I denne alders
gruppen forbindes SNL først og fremst med skinn
innbundne bøker og ikke en nettside. Målrettet
merkevare- og omdømmebygging i denne alders
gruppen er derfor et prioritert område for SNL.
Vi har også åpenbart ikke lykkes med å
formidle at SNL er åpent for at alle kan bidra:
Bare syv prosent av dem som kjenner til snl.no,
vet at alle kan bidra med innhold til Store norske
leksikon; dette er en utfordring. Vi er stolte over å
ha funnet en modell der vi er åpne for at alle kan
bidra til leksikonet, samtidig som det fortsatt er
kvalitetssikret av fagfolk.

KJENNSKAP TIL NETTLEKSIKONET I ULIKE ALDERSGRUPPER
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42% 37%
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Kilde alle grafer: Undersøkelser utført av Opinion i 2019 og 2020
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Slik svarer nordmenn når vi ber
dem beskrive SNL med tre ord.

HVA BRUKES STORE NORSKE LEKSIKON TIL?

58 %

66 %

SNL er mest brukt på fritiden (se
grafen nedenfor). I aldersgruppen

38 %

15–29 år er skolearbeid og studier

mellom 15 og 18. Blant de eldre er

det klart viktigste bruksområdet.

kjennskapen til SNL som en digital

90 prosent av norske skoleelever

tjeneste altfor lav.
Kjennskap til norsk Wikipedia (grønn)
og Store norske leksikon (blå) i ulike

Arbeid Studier

Fritid

har benyttet SNL i skolearbeid.
«Fritidsbruk» av SNL:

59 %
43 %

aldersgrupper. Blant de yngste er

15-18

Litt enig

60+ år
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Verken/eller
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Wikipedia
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I WIKIPEDIA ER RIKTIG»

19-29

15-18

«JEG HAR TILTRO TIL AT DET SOM STÅR

kompetent

etterrettelig

mastodont

nyttig
seriøst
tilgjengelig

aktuelt

Det digitale leksikonet er definitivt

Litt enig
Helt enig

oversiktlig
enkelt
kunnskap
sant tradisjonsrikt
konkret

allsidig

59 prosent bruker

43 %

SNL for å lese om
27 %

SNL mest kjent og mye brukt, men

25 %

noe i nyhetsbildet,

kjennskapen og bruken synker med

43 prosent for å lese

alderen. Kjennskapen til SNL har

om egen eller andres

imidlertid økt mye også i de eldre

helse. 27 prosent

gruppene de siste årene. For fem år
siden var kjennskapen mye lavere.

Quiz og
kryssord

Verken/eller

kvalitetssikret
forståelig fagfolk

grundig traust
innholdsrikt

avansert
konsist

Lære om noe
på TV/film

95%

faktabasert

nøyaktig

Avgjøre
diskusjon

I STORE NORSKE LEKSIKON ER RIKTIG»

UTFORDRINGER

kunnskapsrikt

undervurdert

Fakta om
nyheter

«JEG HAR TILTRO TIL AT DET SOM STÅR

tre prosent stoler mer på Wikipedia enn på SNL.
Mens halvparten svarer at de har funnet feil på
Wikipedia, har bare fem prosent gjort det samme
på SNL.

Helse og
sykdommer

ningen SNL har i den norske befolkningen i dag, ti
år etter at leksikonet stod i fare for å bli lagt ned: 56
prosent av befolkningen vet at snl.no er nettadres
sen til Store norske leksikon; i aldersgruppen 15–18
år er 99 prosent kjent med dette, mens blant dem
over 50 år er tallet under 30 prosent. Kjennskapen
til snl.no faller altså jo eldre man blir. 26 prosent
av dem som kjenner SNL, bruker snl.no én eller
flere ganger i uka, og selv blant dem over 60 er over
halvparten av dem som kjenner til snl.no innom
leksikonet én gang i måneden eller oftere.
Undersøkelsene viser også at tilliten til leksiko
net er svært høy: 93 prosent av dem som kjenner
til SNL, svarer at de stoler på innholdet i stor eller
svært stor grad, mens bare én prosent svarer i
svært liten eller liten grad. 88 prosent vet at SNL er
skrevet og kvalitetssikret av fagfolk, og 83 prosent
er litt eller helt enige i påstanden «Jeg får svar på
det jeg lurer på i Store norske leksikon». 82 prosent
stoler mer på SNL enn på Wikipedia, mens bare

profesjonelt

leser om noe de har
sett på TV/film.
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Leserne
Dersom leksikonet hadde vært med i TNS Gallups
offisielle statistikk over norske nettsteder, hadde det
i sin beste uke ligget på tredjeplass på lista over de
mest brukte norskpubliserte nettstedene.

Lesertallene til Store norske leksikon har økt i flere
år, og veksten fortsatte i 2019. I november 2019
hadde SNL for første gang mer enn 2,7 millioner
unike brukere på én måned, og i løpet av året leste
folk mer enn 93 millioner artikler.
I 2019 nådde vi også langt flere nye lesere enn
tidligere. I 2019 hadde vi 31,8 prosent flere nye
brukere enn i 2018. Antallet brukere totalt har
også steget voldsomt, 33 prosent økning i 2019. Til
gjengjeld var det i 2019 en nedgang i antallet side
visninger per bruker på 8,6 %. I 2019 ble leksikonet
altså lest oftere og av mange flere, men litt færre
artikler av gangen.

første
verdenskrig

buddhisme

BEDRE INNHOLD GIR FLERE LESERE

Vi ser at lesertallene øker i takt med at innholdet
blir bedre, og vi kan regne med at stadig flere
kommer til SNL fordi de forventer godt innhold.
I tillegg fører de hyppige oppdateringene til at vi
også scorer høyere i søkemotorene. Google er den
desidert viktigste inngangsporten for leksikonet, og
89 prosent av leserne kommer til snl.no derfra.

Fontainebleauskolen
demokrati

rabies

Den franske
revolusjon

Høsten 2018 gjorde Google store
endringer i algoritmene for sortering av
søkeresultater, og nettsteder med troverdig
informasjon ble rangert høyere.
Artiklene i SNL blir derfor vist høyere
opp blant søketreffene, og dette leder flere
lesere til våre artikler. Vi ser en direkte sam
menheng mellom store artikkeloppdateringer
og lesertall: De gode og gjennomarbeidede
artiklene leses mye.
Veksten fra 2018 fortsatte i 2019, og
hoppet i lesertall ser ut til å være permanent.
Det er gledelig at vi når ut til stadig flere.

15 000 000

10 000 000

samer

Notre
Dame

Tsjernobylulykken

artrose

Halloween

jul

Mye leste artikler i Store norske leksikon per måned i 2019. De mest leste artiklene i hele 2019 var hinduisme
(lest 175 552 ganger), buddhisme (163 120), islam (155 154), første verdenskrig (134 582) og jødedom (133 588).
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Historie

Medisin

0

Sport og spill

5 000 000

Mat og drikke

DES

Psykologi

NOV

Øk. , næringsliv

OKT

Tekn., industri

SEP

Ordforklaringer

AUG

Språk, litteratur

JUL

Kunst og estetikk

JUN

Biologi

MAI

Geografi

APR

Realfag

MAR

Samfunn

FEB

Religion, filosofi

JAN

Mest leste kategorier i Store norske i 2019. Medisinartiklene
ble lest 16,7 mill. ganger, en økning på 3,5 mill. fra 2018.

MEST LEST

Samlet sett er medisin og helsestoff mest
lest (medisinartiklene ble lest 16,7 millioner
ganger i 2019), samtidig som vi ser klare spor
i statistikken etter temaer, begreper, personer
og fenomener som dukker opp i medienes
nyhetsdekning. De høyeste lesertallene finner vi
i artikler om temaer som er pensum for skole
elever og studenter.
De fem aller mest leste artiklene i 2019 var
de samme som året før: hinduisme (lest 175 552
ganger i løpet av året), buddhisme (163 120),
islam (155 154), første verdenskrig (134 582) og
jødedom (133 588). Disse fem artiklene ble lest 19
prosent flere ganger enn året før, noe som tyder
på at SNLs posisjon som læringsressurs blir
stadig sterkere.

HVEM LESER LEKSIKON?

Den største leserskaren vår er elever og studenter:
Lesertallene er høyest på høsten når studentene
kommer til universitetene, og synker i alle under
visningsfrie perioder.
I Opinion-undersøkelser utført i januar 2019
og januar 2020 svarte 95 prosent av dem mellom 15
og 18 år at de kjente til snl.no, og av disse svarte 73
prosent at de bruker leksikonet én eller flere ganger
i uka, mens 24 prosent av respondentene i alders
gruppa 19–29 år svarte det samme.
Skoleelever og studenter utgjør likevel bare
én av mange lesergrupper og er langt fra i flertall.
Store norske leksikon har år for år økt oppslutnin
gen i den generelle befolkningen, enten de skal
finne fakta til familiequizen, gjøre research på jobb,

forstå bakgrunnen for store og små nyheter, eller
rett og slett bare tilegne seg ny kunnskap fra lene
stolen.
Dette publikumet sprer seg på mange flere
artikler: De leser saker i nyhetsbildet, i 2019 for
eksempel om Notre Dame da det brant i den
ikoniske kirken, om Tsjernobyl-ulykken da mini
serien «Chernobyl» rullet over skjermen, eller om
Valhall etter terrorforsøket i Bærum. Den nye og
store artikkelen om Etiopias statsminister Abiy
Ahmed fikk også svært gode lesertall da han ble
tildelt Nobels fredspris for 2019.
Ikke minst leser disse leserne artikler fra
Store medisinske leksikon, som Parkinsons sykdom
(72 000 lesere i 2019), karbohydrater (71 000),
artrose (69 000) og bukspyttkjertelen (63 000).

61 PROSENT LESTE LEKSIKONET
FRA MOBIL ELLER BRETT I 2019
Bruken av SNL øker fra alle plattformer, men mobilbruken øker
aller mest. Det var 57 prosent
flere lesere fra mobil i 2019
sammenlignet med 2018, mens
desktop og nettbrett «bare»
økte 12 prosent. Nettsidene
tilpasser seg automatisk ulike
skjermstørrelser for å gi en
god leseropplevelse.
Medisinstoffet er overrepresentert på mobil sammenPOPULÆRE TV-SERIER GIR HØYE LESERTALL

lignet med desktop, særlig

Populære TV-serier fører til økt lesing av leksikonartikler. 76 prosent av dem som ser på TV,

på kveldstid. På mobil leser

leser om relaterte emner på mobilen samtidig (Statista, 2019). I 2019 førte HBO-serien Chernobyl

folk i snitt 1 minutt og 11

til kraftig øking i lesinga av artikkelen om Tsjernobyl-ulykken. Artikkelen er skrevet av en av

sekunder, på nettbrett 2:36

Norges ledende eksperter på hvordan radioaktivitet påvirker mennesker og miljø; professor Brit

og på PC/Mac 3:36.

Salbu ved NMBU. Det er få andre steder enn SNL hvor fagtekster får sekssifrede lesertall!
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Slik lager vi leksikon
KUNSTEN Å FÅ 800 FAGFOLK TIL Å
JOBBE SAMMEN
I Store norske leksikon skal du kunne forvente å
finne oppdatert og kvalitetssikret innhold. For at
vi skal lykkes med det, må vi ha en god og effektiv
metode.
Fagansvar er det grunnleggende prinsippet:
Hver kategori i leksikonet kan ha én fagansvarlig,
og hver artikkel hører til én kategori. En fagansvar
lig er en håndplukket ekspert som har ansvar for
å forvalte et område av leksikonet. Samme person
kan ha fagansvaret for flere kategorier.
Det er redaktørene som avgjør hvem som skal
være fagansvarlige. Vanligvis er det vi som oppsøker
dem fordi vi trenger nye eksperter på bestemte
områder, men det hender også at fagfolk kontakter
oss selv med ønske om å bli fagansvarlige.

HVEM SKRIVER ARTIKLENE?

De fagansvarlige skriver nye artikler og
oppdaterer de gamle artiklene. Tekstene i
leksikonet bygger nesten alltid på tidligere
versjoner. Det er en unik form for samskri
ving, der for eksempel botanikere i dag
bygger videre på og korrigerer artikler fra
forrige generasjons botanikere.
Redaktørene skal ikke skrive artikler
selv. Vår jobb er å finne gode fagansvar
lige, motivere dem til formidling, hjelpe
dem med prioritering og å finne presise
og tilgjengelige formuleringer. Sammen
sørger vi for at artiklene er faglig trover
dige, har godt språk, bilder og lenker,
at de er balanserte og følger en enhetlig
form.

PRIORITERING OG DUGNADSÅND

Det er en utfordring å skulle ha oversikt og styre
arbeidet. Hvor oppdaterer de fagansvarlige, og hvor
burde vi legge inn innsatsen nå? Hvor har folk foreslått
endringer og kommentert, og har den fagansvarlige
svart? Og sist, men ikke minst: Hvordan kan en liten
redaksjon sørge for at 800 ulike mennesker fra hele
landet arbeider best mulig – og ganske likt – med
180 000 artikler?
snl og sml har 170 000 artikler som alle forventes
å være faglig gyldige til enhver tid. Det er en enorm
mengde innhold som skal vedlikeholdes. I tillegg har
vi fortsatt mye «papir» – det vil si artikler som kan ha
godt innhold, men som mangler det folk forventer av et
digitalt leksikon: lenker, bilder og fulle setninger.
Når redaksjonen verver og veileder fagansvarlige,
prioriterer vi etter lesertall, aktualitet, hvor faglig

Noen nye,
gode artikler
som ble
publisert i 2019.
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I 2019 fikk Store norske leksikon nytt design. De viktigste
forskjellene fra det gamle designet er at artiklene har
fått frisker utseende og flere elementer, forsidene har
fått mer innhold, og det er lagt til lesetips i bunnen av
alle artikler. I gamle dagers papirleksikon ble man ofte
fristet til å lese litt mer når man først hadde slått opp,
nå håper vi å gjenskape denne effekten ved å gi lesetips
om både relaterte og helt urelaterte artikler. Slik kan vi
få flere til å lese det beste innholdet.
SNL fikk også ny logo i 2019, en nysgjerrig fugl med
forstørrelsesglass som hode.

Flest publiserte tegn noensinne
25 millioner tegn ble publisert i 2019. Hvis
vi fortsatt hadde laget papirleksikon, ville

Markus Slettholm
@Slettholm
Det kan hende jeg ikke henger med i tiden, men kategorien
«sørgelig lite lest» på de nye nettsidene til @storenorske er
en fest. Bare å klikke seg inn for å lese sprayboks-artikkelen
eller den om økonomi og næringsliv i El Salvador.
6. mai 2019

I det nye designet i
2019 kom «sørgelig
lite lest», en liste
over artikler som

dette tilsvart 3,5 store bind.
20

hadde fortjent flere
lesere.

10

2019

2017

2015

2013

0
2011

Flest bidragsytere noensinne
I 2019 var det 1650 aktive bidragsytere i
leksikonet, over 70 prosent var frivillige.
1 600
1 200

Bror Magnus Tødenes og Mari Eriksmoen var solister, og blant annet
«Bojarenes inntogsmarsj» av Johan Halvorsen stod på programmet.
Slike hendelser vises godt i artikkelstatistikken.

400
0
2019

100-års-jubileum markert med direktesendt festkonsert på NRK der

800

2017

eksempel fra 16. august 2019. Dagen før ble Oslo-filharmoniens

2015

Forsiden på snl.no har lister over mye leste artikler. Her er ett

2013

Store norske leksikon er i dag en ren nettjeneste, og
innholdet er helt avhengig av en god teknisk plattform.
Plattformen er grunnlaget for gode leseopplevelser – at
det er godt å lese artiklene, at det er enkelt og raskt
å finne det du leter etter og at søkemotorene klarer å
indeksere innholdet. Samtidig er den tekniske plattfor
men arbeidsverktøyet til de fagansvarlige og redaksjo
nen.
Publiseringsverktøyet er spesialutviklet for leksiko
net. Det er selskapet −Minus som har utviklet plattfor
men de siste ni årene, i nært og daglig samarbeid med
redaksjonen. Leksikonet har en rekke særegne behov
som følge av modellen vår: Det må være tydelig definert
hvem som har ansvar for hver enkelt artikkel, systemet
må holde orden på hvem som har oppdatert hva, beta
linger til fagansvarlige, kommentarer og innspill.
Fra 2017 har det kommet mange nye funksjoner,

en økning på 21 prosent fra 2018, og

NYTT DESIGN

2011

TEKNISK PLATTFORM

I 2019 ble det oppdatert 43 401 artikler,

2009

De fagansvarlige har tilgang til løpende, oppdatert
statistikk for artiklene sine, både lesertall og tidspunkt
for siste oppdatering. Dette er en stor hjelp for redaktø
rer og fagansvarlige når vi prioriterer hvor vi skal legge
innsatsen, og ikke minst er lesertallene inspirerende for
de fleste.
Redaktørene følger med på det de fagansvarlige
gjør, og dessuten på lesertall og innkomne forslag. De
fagansvarlige er forventet å behandle alt fra spørsmål
fra skoleelever til fagtunge endringsforslag om kompli
sert stoff.

Flest oppdaterte artikler noensinne

2009

INTERAKSJON

som statistikk og kvalitetsvurderinger, som har gjort
arbeidsflyten mye mer effektiv.

Millioner

sentralt innholdet er og i hvilken grad det er utdatert.
Samtidig er leksikonet en dugnad. Alle vet at når det
først dukker opp ivrige entusiaster på en dugnad, er det
lurt å holde dem i gang. Og på noen områder har det
vært langt enklere å finne engasjerte eksperter enn på
andre. Derfor er enkelte fagområder mye mer gjennom
arbeidet enn andre, blant annet innen musikk, kunst,
norsk geografi, anatomi og design.
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Satsinger i 2019
NYE FYLKER OG KOMMUNER

1. januar 2020 våknet mange nordmenn i et nytt
fylke eller en annen kommune, og flere tusen
geografiartikler i SNL ble samtidig utdatert. I
2019 gjorde vi mye arbeid for å være i forkant av
reformene, blant annet ved å lage ferdig hoved
artikler om nye kommuner og fylker.

Per 2020 har Norge 356
kommuner. I kommune
reformen ble 119 tidligere
kommuner slått sammen til
47 nye (markert rødt i kartet).
265 kommuner er nå i et nytt fylke
(gult). Bare 82 kommuner var helt
uberørt av både kommune- og regionreformen (grønt). Reformene førte til at
ca. 5000 artikler i SNL måtte oppdateres.

TO PROFESSORER + 60 STUDENTER
= GOD LÆRING OG GODT INNHOLD

MASKINGENERERT PROSA
KOMBINERT MED FAGEKSPERTISE

Siden 2017 har prosjekter der studenter skriver
artikler til Store norske leksikon i samarbeid med en
fagansvarlig vært en viktig satsning.
I 2019 var om lag 40 studenter i farmasi (UiO) og
20 studenter i biokjemi (NMBU) med i prosjektet, og
resultatet var 72 oppdaterte og 15 nyskrevne artikler.

SNL har eksperimentert med å maskingenerere
prosa i noen år. Vi tror at kombinasjon av
maskingenerert og menneskeskrevet tekst ofte
kan gi den beste kvaliteten: Maskingenerert tekst
kan være veldig presis og det er mulig å gjøre
mange oppdateringer raskt, mens mennesker
kan tilføre analyse og kontekst. Et leksikon
trenger begge deler. I 2018 og 2019 har vi gjort
31 771 maskinoppdateringer av til sammen 29 419
artikler.
I 2019 har vi også gått enda lenger i å maskin
generere prosa og bygge videre på dette med
menneskelig arbeid. Vi maskingenererte for
eksempel artikler om noen hundre turisthytter
med basisinformasjon, før en av landets fremste
eksperter på turisthyttenes historie gikk i gang
med å skrive inn historie og analytisk innhold.

HISTORIE

Historiestoffet i SNL har høye lesertall, og sentrale
artikler som andre verdenskrig, den franske revo
lusjon og den kalde krigen, ligger på topplisten
hvert eneste år. Redaksjonen jobber kontinuerlig
med at flere av de viktigste historiske hendelsene og
personene skal få store, gjennomarbeidede hovedar
tikler. I 2019 førte denne satsingen på historiestoffet til
nye hovedartikler om Svartedauden, den industrielle
revolusjon, Olav Trygvason og Martin Luther King jr.

Andre leksika i snl
De siste årene har vi inkorporert flere leksikalske
oppslagsverk i SNL. Ved å legge eksisterende leksika
inn som artikler i SNL, blir innhold av høy kvalitet
lettere å finne for publikum, det får flere lesere og
blir oppdatert av fageksperter.
MetLex. I 2017 overførte Meteorologisk institutt
oppslagsverket MetLex til SNL. Artiklene er
skrevet sammen med de opprinnelige meteoro
logiartiklene i SNL og blir gradvis utvidet av
fagekspertene ved Meteorologisk institutt.
▸ Arkitekturleksikon. I 2018 overtok snl de digitale
rettighetene til Arkitekturleksikon, forfattet av
▸
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Arne Gunnarsjaa. Tekstene er i ferd med å bli
publisert og oppdatert av en gruppe arkitekter.
Ambisjonen vår er å lage den mest komplette
norskspråklige oversikten over arkitektur og
arkitektfaglige begreper noensinne.
▸ Norsk presses historie. I 2018 ga Universitets
forlaget snl tillatelse til å publisere alle artiklene
om historien til så og si alle aviser som noensinne
er gitt ut i Norge.
▸ Kirker i Norge. I 2019 ga Arfo forlag SNL tillatelse
til å publisere artiklene fra bindet om de norske
stavkirkene. I 2020 går vi løs på andre kultur
historisk viktige kirker.

Innholdet
Vi gir ut fire leksika på snl.no:
store norske leksikon – snl er hoved
leksikonet med 158 610 artikler. Det er et allmenn
leksikon, oppdatert av fagfolk hver eneste dag.
▸ store medisinske leksikon – sml er Norges
største medisinske oppslagsverk med 12 203
artikler. SML oppdateres av fagansvarlige
medisinere.
▸ norsk biografisk leksikon – nbl er et
historisk verk som er publisert slik det kom ut
fra 1999 til 2005. Det inneholder 5 855 artikler
om sentrale personer i norsk historie, og blir
ikke oppdatert.
▸ norsk kunstnerleksikon – nkl er er et
historisk verk med 3 819 artikler om norske
kunstnere. Innholdet er det samme som ved
utgivelsen (1982 til 1986). Nasjonalmuseet eier
NKL, men vi publiserer det.
▸

80 000

Store norske leksikon slik det fremstår i dag er i stor
grad basert på papirleksikonet i 16 bind som Kunn
skapsforlaget utga i årene 2005–2007. Med årene har
eksisterende artikler blitt utvidet og nye kommet til,
slik at snl og sml nå består av til sammen 170 000
artikler som ville utgjort 32 bind dersom det skulle
vært utgitt i papirformat i dag. Artiklene er alt fra
korte begrepsdefinisjoner til lange historieartikler.
Siden 2016 har redaksjonen særlig konsentrert
seg om å komme gjennom alle artikler som ikke
har blitt kvalitetssikret eller oppdatert siden de ble
publisert på nett i 2009, noe som er en formidabel
oppgave.
Ved inngangen til 2020 hadde vi kommet
gjennom 75 prosent av artiklene. I arbeidet har vi
prioritert de mest leste artiklene først, og 96 prosent
av lesingen i leksikonet er nå på artikler som er
oppdatert. Men det betyr også at det gjenstår å gå
gjennom 46 000 «urørte» artikler fra papirleksikonet.

ANTALL BILDER I LEKSIKONET

ANDEL AV ARTIKLENE

er fortsatt for lavt, men i 2019 fikk

SOM HAR FAGANSVARLIG

OPPDATERINGSSTATUS

LESING AV OPPDATERTE /

FOR ARTIKLENE

UOPPDATERTE ARTIKLER

26 %
ikke
oppdatert
siden 2009

i 42 116 artikler. Det betyr likevel

60 000

at bare 24 prosent av artiklene har
bilder.
I 2019 donerte den danske bil-

40 000

debasen BioPix en stor bildebase til

26 %
mangler
fagansv.
74 % av artiklene
har fagansvarlig

15 % sist
oppdat.
i 2018
10 %
i 2017

planter, dyr, insekter og andre arter.

Det gjenstår en del rekruttering før

Tusen takk!

alle artikler har en fagansvarlig, men
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oppdat.
i 2018

De mest leste artiklene i SNL er oppdaterte og gjennomarbeidede, men 26 prosent er ikke blitt oppdatert siden
papirleksikonet. En del av disse artiklene står seg godt
uten oppdatering (f.eks. avdøde forfattere eller ord
forklaringer), men mange bør utvides og forbedres.

KVALITETSVURDERINGER

LESING ETTER KVALITETS-

AV ARTIKLENE

VURDERING
6%

25 % er
uoppdaterte 38 %
og uvurderte av artiklene
er vurdert
30 % er som «god»
oppdatert,
men er ikke
vurdert

17 %
13 %

22 %

«svært
god»

42 % av lesingen
i 2019 var på artikler
med vurdering
«god»

I 2017 innførte SNL et kvalitetsvurderingssystem for
artiklene. Artikler blir vurdert etter en femdelt skala: 1 «en
av de beste artiklene», 2 «svært god», 3 «god, 4 «trenger
oppdatering» og 5 «kritiske problemer». Vurderingene er
grunnlaget for arbeidslister for de fagansvarlige.
45 prosent av artiklene (81 919) har blitt manuelt
artiklene er maskinelt vurdert med ulike algoritmer.
De gode artiklene leses langt mer enn de dårlige.

vi er godt på vei! Vi må ha over 1000

Det er for eksempel bare 307 artikler med kvalitetsvur-

fortsette å være en sentral oppgave

fagansvarlige for å dekke leksikonet,

dering 1 («en av de beste»), men disse artiklene står for

i årene som kommer.

ved inngangen til 2020 var det 800.

6 prosent av lesingen.

Bildelegging av artiklene vil

0

26 % på sist

lesingen i
2019 var
på artikler
oppdatert
i 2019

vurdert etter at systemet ble innført. 55 prosent av

oss, og vi fikk inn mange bilder av

20 000

56 % av

av art.
oppdatert
i 2019

vi inn nesten 45 000 nye bilder. Med
det er det til sammen 94 182 bilder

4%

28 %
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Fagansvarlege og forfattarar
Kvaliteten på innhaldet i Store norske leksikon
stammar frå dyktige og dedikerte fagansvarlege
og fagmedarbeidarar.
Ein fagansvarleg er ein fagekspert som har
ansvar for éin eller fleire kategoriar i leksi
konet. Dei oppdaterer artiklar, handsamar
endringsframlegg, svarer lesarane og formidlar
kunnskap til ålmenta. Fagmedarbeidarane er ei
blanding av fagekspertar som leverer artiklar,
studentar som oppdaterer enklare artiklar
og illustrasjonar, og andre personar som
blir rekrutterte av redaksjonen til spesifikke
oppgåver.
Ved inngangen til 2020 hadde leksikonet
800 fagansvarlege og fagmedarbeidarar. 75
prosent (597) arbeider ved vitskaplege insti
tusjonar – 61 prosent (488) ved medlems
organisasjonane i snl. På ikkje-akademiske
område, som ein del geografi, kultur og idrett,
har vi mange fagjournalistar eller andre med

800 av dei klokaste

solid arbeidserfaring frå feltet. I 2019 gjorde dei
fagansvarlege fleire leksikonoppdateringar enn
nokon gong tidlegare.
For dei fagansvarlege er snl ein sentral
kanal for å formidle grunnleggjande kunnskap
innan fagfeltet kvar enkelt brenn for. Leksiko
net gjer at dei kan nå store lesargrupper med
fagstoff formulert på norsk.
For universiteta er snl ein av dei største
formidlingskanalane og eit utstillingsvindauge
for kunnskapsproduksjonen som skjer ved
institusjonane.
Dei siste tre åra har vi verva 600 nye
formidlarar, samtidig som det kvart år også er
ein del som må trekkje seg. I 2019 rekrutterte
vi 105 nye fagansvarlege. I 2020 har vi som
ambisjon å få oppdatert så og seie alt innhaldet
som vart henta frå papirleksikonet i si tid. Det
tyder at det må rekrutterast svært mange nye
fagfolk til leksikonet.

hovuda i landet
oppdaterer leksikonet.
Fleirtalet er forskarar.

Frå heile landet,
for heile landet
No blir den norske kunnskaps
historia skrive av sterke fagmiljø
frå alle landsdelar. Definisjons
makta i Store norske leksikon
er spreidd til fagansvarlege
og fagmedarbeidarar frå alle
universiteta og andre kunnskapsmiljø landet rundt.

800 fagansvarlege
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600

1. januar 2020 hadde leksikonet

20%

800 fagansvarlege og fagmed-

Tal fagansvarlege i Store norske

arbeidarar.

leksikon per år frå 2009.
400
Det har blitt rekruttert 100-150

men likevel mykje høgare enn i

nye fagansvarlege kvart år dei
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andre liknande prosjekt.
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trekkje seg kvart år. Likevel stig

Snittalderen er 52 år, litt lågare

0%
< 29 år

50-70 fagansvarlege som må
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32 prosent er kvinner; alt for få,

10%

for kvinnene. Den yngste er 21
år, den eldste er 88.

Kvinner
32 %
Menn
68 %

FOR EIN GJENG!
Det var 800 fagansvarlege
i leksikonet 1. januar 2020.
105 var nye i 2019.
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Kampen om fakta

KAMPEN OM FAKTA
I kampen mot desinformasjon og propaganda har europeiske oppslagsverk fått en ny vår. I spissen står Store Norske Leksikon.
Tekst Eirik B. Traavik Foto Fredrik Solstad

– Dette har vært et ganske spesielt år for
oss, sier Erik Bolstad, sjefredaktør i Store
Norske Leksikon (SNL).
Inne på SNL-kontoret på Torshov i Oslo
smiler Bolstad bredt idet han sjekker besøkstallene for høsten 2018. I november satte SNL
ny rekord, med 2,39 millioner unike brukere.
Lesertallene er imidlertid bare halve forklaringen på hvorfor fjoråret står igjen som noe
av et vendepunkt for SNL. I januar 2018 lanserte Europaparlamentets forskningstjeneste
en rapport om kvalitetssikrede oppslagsverk
og rollen disse kan spille i kampen mot nettbasert desinformasjon og falske nyheter. Rapporten pekte ut SNL – med sin kombinasjon av
gratis informasjon, mulighet for publikum til
å bidra og kvalitetssikring via fageksperter tilknyttet universitetene – som et foregangseksempel i europeisk sammenheng. SNL ble, for
å si det med Bolstads ord, kåret til «europamestere i leksikon».
– Det hadde vi aldri helt tenkt over at var en
konkurranse det gikk an å være med i, sier
Bolstad.
Snart fikk Bolstad henvendelser fra kolleger
i Nederland, Slovenia, Montenegro, Kroatia,
Litauen, Latvia. Plutselig var de del av en større europeisk bevegelse. Det hele begynte med
en bekymret dansk informasjonssikkerhetsekspert.
Immunforsvaret. – Jeg har beskjeftiget
meg en del med desinformasjon og falske
nyheter i mitt arbeid her i Europaparlamentet, og jeg kunne se at nasjonale nettleksika faktisk aldri hadde blitt nevnt som en del
av løsningen på problemet, skriver Naja
Bentzen, policy-analytiker i Europaparlamentets forskningstjeneste (EPRS) i en epost.
EPRS jobber blant annet med å utarbeide
analyser om EU-relevante politikkområder for
parlamentets medlemmer. Bentzen understreker at hennes uttalelser og anbefalinger ikke er
uttrykk for parlamentets offisielle holdning.
I midten av desember lanserte Bentzen en
oppdatert utgave av briefingen hun i januar
2018 skrev om kvalitetssikrede oppslagsverk
og rollen disse kan komme til å spille i arbeidet med å gjøre europeiske stater mer mot-

Store Norske Leksikon (SNL)

alternative årsaksforklaringer, tilfeller der
man som leser, ifølge Bolstad, må ha et svært
godt grep om stoffet for å kunne se at sammenhengene som presenteres består av
utvalgte fakta, konstruerte sannheter, eller
«reinspikka løgner».
– Utviklingen – mot renheklet, nesten ondsinnet propaganda – har kommet mye lenger
i Øst-Europa enn hos oss. Latvia er ett eksempel, der de blir utsatt for relativt systematisk
propaganda, og er bekymret for at hele samfunnsstrukturen skal forvitre, sier Bolstad.
Et av leksikonmiljøene SNL har hatt kontakt med det siste året har kontorer i Latvias
kilde: årsrapport,
store norske leksikon
nye nasjonalbibliotek i Riga. Her, forteller Bolstad, forsøker ulike aktører ofte å så tvil om
standsdyktige mot mis- og desinformasjon. den nasjonale fortellingen, eller å skape et
I en offentlighet som utsettes for stadig mer inntrykk av at landet styres av «ondsinnede»
alternative nyheter og fakta, vil Bentzen mennesker med en anti-russisk agenda.
styrke Europas «kognitive immunforsvar»
– Hvis troen på samfunnet synker, vil du få
– eller evnen til, som hun formulerer det, ganske store problemer med valgoppslutning
«å skille skitt og kanel» på nettet.
og hvilke partier som kommer inn, og du får
– Vi kan ikke overlate ansvaret til de store lammede styringsstrukturer, sier han.
søkemaskinene, skriver Bentzen.
Han legger til:
Den første utgaven av briefingen kom i
– Ja, eller mer voldelige utslag.
januar. Briefingen pekte ut SNL-modellen som
et eksempel til etterfølgelse.
Full forvirring. – Jeg tror at vi akkurat
– Det virker som en bærekraftig og inklusiv nå ser en oppblomstring av leksika på et eurotilnærming som bidrar til å bygge broer mel- peisk nivå, og årsaken til det er enkel. Det er
lom eksperter og «normale» borgere», og der- informasjonskilder overalt, men det er få som
med øke respekten for fakta og tilliten til man enkelt kan stole på, sier Valters Scerbinekspertene, skriver Bentzen.
skis, historieprofessor og sjefredaktør i
– Det gagner samfunnet som helhet – opp- Nacionālā enciklopēdija, det latviske nettlysning er en forutsetning for et velfungeren- baserte leksikonet.
Når Magasinet treffer ham på telefon har
de demokrati.
Scerbinskis løpt fra møte til møte hele dagen.
Nazipedia. En av Europaparlamentets 18. desember lanserte Scerbinskis og teamet
største bekymringer, forklarer Bolstad, er hans nettsidene til landets første digitale oppsåkalte «falske oppslagsverk» – sider som i slagsverk. Leksikonet – nettbasert, åpent for
form og uttrykk etteraper etablerte navn som alle, redigert av akademikere – er inspirert av
Wikipedia.
den norske modellen. I det nettsiden ble lan– Eksempelet de bruker mest er Metapedia, sert, besto oppslagsverket av drøyt 1000 artiet oppslagsverk startet av svenske nynazister, kler. Latvierne begynte på scratch. Scerbinskis
sier Bolstad, og legger til at den ungarsk- beskriver oppgaven han og teamet har foran
språklige versjonen er den største Metapedia- seg som «enorm».
siden, med nærmere 150.000 artikler.
– Det er massiv desinformasjon i Latvia,
Han forklarer at de ulike emnesidene hos hver dag, og jeg tror det er voksende. Folk er til
Metapedia varierer i forfalskningsgrad, fra en viss grad vant til det, sier Scerbinskis nøkåpenbare konspirasjonsteorier til mer subtile ternt.

▶ Heldigitalt allmennleksikon med
røtter tilbake til 1907.
▶ Innhold produseres i samarbeid
mellom brukere og
nærmere 700 fagansvarlige, hovedsakelig
forskere tilknyttet
ulike vitenskapelige
institusjoner.
▶ Mest brukt av
skoleelever og studenter. I 2017 ble artikler

fra SNL lest 70,5 millioner ganger. Norges
største nettsted for
forskningsformidling.
▶ Siden 2014 gitt ut
av Foreningen Store
Norske Leksikon. Foreningen består av de
norske universitetene,
høyskoler, institutter
og ideelle organisasjoner.

Spydspiss. En EU-rapport kåret Erik Bolstad og Store Norske Leksikon til «europamestere i leksikon», ifølge Bolstad.
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Analog og digital. Erik Bolstad og SNL er de eneste i Norge som bruker gamle analoge leksikon, ettersom de må slå opp ord og uttrykk bakover i tid.

VI KAN IKKE OVERLATE ANSVARET
TIL DE STORE SØKEMASKINENE
Naja Bentzen, analytiker i Europaparlamentet

Professoren forteller at kampen mot desinformasjon langt på vei er blitt en del av hverdagen. Flere aviser driver løpende eksponering av falske nyheter, og Nato har et eget
kontor for såkalt strategisk kommunikasjon i
hovedstaden Riga. Selv om utfordringer knyttet til desinformasjon og propaganda ligger til
grunn for det latviske oppslagsverket, påpeker
Scerbinskis at det for Latvia også er viktig å
motarbeide nettbasert feilinformasjon fra kilder som kanskje bare prøver å være morsomme, eller som kanskje ikke har tilstrekkelig kunnskap om det de skriver om.
– Alt skal gå så fort som mulig, så det er en
plikt å tilby pålitelig informasjon i et teknologisk avansert miljø, sier Scerbinskis.
Til åpningsseremonien utenfor Riga 18.
desember, inviterte Scerbinskis så å si alle som
jobber med nettbaserte oppslagsverk i Europa,
deriblant SNL. I løpet av det siste året har det
ifølge Scerbinskis dannet seg en europeisk
bevegelse rundt kvalitetssikret informasjon
på nett, særlig blant mellomstore land med
små språktradisjoner. Håpet er at samarbeidet
mellom de forskjellige leksikonene skal videreutvikle seg i årene som kommer. For

Scerbinskis er det en smule ironisk at noe så
– Vi skal ikke bruke penger på å redde leksidestruktivt som oppblomstring innen kilder kon i Europa. Så det må komme andre penger
til desinformasjon har kommet fagmiljøet til inn for å gjøre det. Men vi vil gjerne, for jeg
tror det er noe som hadde gjort at vi kunne fått
gode.
– Jeg vil si at vi som driver med leksikon opp mer redaksjonelle samarbeid på sikt, sier
drar nytte av det her. Det høres litt kynisk ut, Bolstad.
men det er sant. Vi kan tilby alternativer til
Når det europeiske leksikonmiljøet møtes i
kunnskap fra upålitelige kilder.
Brussel i løpet av våren, håper Bolstad at flere
land bestemmer seg for å kjøpe programvaren
Eksport. Bolstad har bakgrunn som journa- deres. Sjefredaktøren er svært fornøyd med å
list og utvikler i NRK, der han blant annet plutselig ha fått «kolleger» over hele Europa
laget værtjenesten Yr.no. De siste årene har etter all oppmerksomheten som fulgte rapSNL utviklet et publiseringssystem som porten til Europaparlamentet. Bolstad er
muliggjør effektiv og rask drift av hele opp- imidlertid litt ambivalent til tanken om kvaslagsverket – fra produksjon av nye innlegg til litetssikrede oppslagsverk som bolverk mot
kvalitetssikringer og endringer av eksister- desinformasjon.
– Den er et veldig tveegget sverd, nettopp
ende innhold. Danske Gyldendal har over
statsbudsjettet fått støtte til å satse på et fordi Russland bruker akkurat de samme
videreutviklet oppslagsverk etter «den norske ordene, sier Bolstad.
modellen». Når danskene i 2019 relanserer
– Jeg tror det er viktig at det finnes flere
oppslagsverket sitt, er det den norske pro- kunnskapskilder i verden, og jeg tror det er vikgramvaren som ligger til grunn. Flere land er tig at de lages på forskjellige måter. Og så skulle
interesserte i publiseringsløsningen. Kroatia jeg ønske at flere var litt mer organisert som
og Montenegro venter på resultatet av søk- oss, med ganske tydelig – og helst to armers
nader om EU-midler, slik at de selv kan lisens- avstand til staten. Jeg tror det er viktig.
●
magasinet@dn.no
iere SNL-plattformen.
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og hvorfor det oppstår. Og når en kvinne i
Ryfylke finner en rar sopp og sender bilde til
avisa Strandbuen, er det godt for journalisten
å ha SNL i ryggen når hun forteller at dette
nok er en stanksopp «som liknar ein fallos».
Medias bruk av SNL har vokst i flere år,
og i 2019 ble leksikonet sitert 6889 ganger, litt
opp fra året før og nær dobbelt så mye som
i 2010. Vi ser også at trafikken fra de store
norske mediene øker. Vi får særlig mange treff
fra NRK (43 000), VG (20 000) og Dagbladet
(17 000). I tillegg refererer mediene stadig
oftere til kilder som «fagansvarlig i Store
norske leksikon».

2013

utnevnt tronfølger, er det godt at SNL har
gode artikler om både ham og landet han
styrer. Når statsministeren åpner Norges
tredje største oljefelt, har SNL artiklene som
både beskriver Johan Sverdrup-feltets for
historie og planlagte utvidelse, og kan sette
feltet inn i en større kontekst av norsk oljehis
torie. Når to Fortnite-spillere dukker opp som
prisutdelere på Idrettsgallaen, kan Tønsbergs
Blad lene seg på SNLs artikkel for å forklare
hva dataspillet går ut på. Når flere fergeavgan
ger mellom Halsa og Kanestraum er innstilt på
grunn av høyt tidevann, kan avisa Sør-Trøn
delag ved hjelp av SNL forklare flo og fjære,

2011

Store norske leksikon ble sitert i norske
medier hver eneste dag i 2019, og flere ganger
enn noen sinne tidligere. SNL er en viktig
leverandør av bakgrunnsfakta til redaksjo
ner over hele landet som ønsker å gi leserne
kontekst til løpende nyhetssaker – fra de
store debattene og saker som dominerer
det globale nyhetsbildet, til de små og nære
lokalsakene.
For når nyheten kommer om at Donald
Trump trekker USA fra INF-avtalen med
Russland, er det viktig med fakta om hva
avtalen innebærer. Når sultan Qaboos bin
Said av Oman ligger for døden, uten å ha

Antall siteringer i norske
medier per år. I 2019 ble SNL
sitert nesten 7000 ganger.

Leksikonet i skolen
Skoleelever og studenter er SNLs største bruker
gruppe, og redaksjonen får stadige tilbakemeldinger
fra lærere om at de anbefaler elevene å bruke SNL som
lekse- og oppgavehjelp. Redaksjonen har flere møte
punkter med lærere og elever. Facebook-gruppa «SNL
Skole» har mange lærere som medlemmer. I tillegg er
både redaksjonen og de fagansvarlige i kontakt med
elever og lærere gjennom meldinger, kommentarer og
endringsforslag i leksikonet.
I flere år har redaksjonen jobbet aktivt for å
gjøre de viktigste artiklene lettere å lese og tilpasset
det faglige nivået til elevene som trenger dem. Vi har
jevnlige skolebesøk og fokusgrupper der vi diskuterer
konkrete artikler og får tilbakemelding om hvordan de
kan gjøres bedre og mer forståelige.
At dette arbeidet bærer frukter ble tydelig i
undersøkelsene Opinion gjennomførte i 2019 og
2020: I aldersgruppen 15 til 18 år visste 99 prosent av
de spurte at snl.no er det samme som Store norske
leksikon, og 73 prosent i samme aldersgruppe bruker
SNL én gang i uka eller oftere. I samme aldersgruppe
var kjennskapen til Store norske leksikon faktisk større
enn til Wikipedia, Google og NRK.no. 76 prosent av

Tsjernobyl-ulykken

feriepenger

Notre-Dame

Catalonia

Mannen – fjell i Romsdal

Abiy Ahmed

samer

Charles Darwin

giftige sopper

graviditet

hundedagene

Ja, vi elsker dette landet

elveblest

forkjølelse

terrorisme

Donald Trump

15–18-åringer stoler «i svært stor grad» på SNL, mens
det tilsvarende tallet for norsk Wikipedia er 7 prosent.

SKOLEBESØK

Et viktig møtepunkt mellom SNL og skolen er skole
besøk. I 2019 besøkte vi sju skoler og møtte mer
enn 600 elever, blant annet Nordberg skole i Oslo,
Sunnland skole i Trondheim og St. Paul videregående
skole i Bergen. Elevene får lære om kildekritikk, og vi
forteller om leksikonet. I tillegg henter vi inn nyttige
tilbakemeldinger og kritikk, både om innhold og inter
aksjon.

SNL PÅ EKSAMEN I HELE NORGE

Fra 2016 har vi tilbudt en juksesikker versjon av SNL til
eksamensbruk. I 2016 brukte 11 av 19 fylker løsningen.
I de påfølgende årene har ordningen blitt mer kjent i
skolen, og i 2018 og 2019 deltok alle landets fylker. For
andre år på rad har elever ved videregående skoler
over hele Norge hatt tilgang til SNL under eksamen.
Dette er en milepæl for å sikre at elever som svarer på
samme nasjonale eksamen og vurderes etter samme
kriterier, har lik tilgang til hjelpemidler.

Artiklene leses ikke like mye hver dag, noe som er tydelig i
15 skoleelever gjennomførte Operasjon Dagsverk hos Store

I løpet av 2018 og 2019 besøker SNL skoler over hele landet

grafene over lesertall for noen artikler i 2019. Artikkelen om

norske leksikon i 2018. De ga tilbakemeldinger til tekster og

for å fortelle om leksikonet, få tilbakemeldinger om viktige

Notre-Dame ble for eksempel nesten bare lest samme dag

la inn lenker og bilder i leksikonet.

artikler og utveksle erfaringer med lærere.

som kirken brant, mens graviditet leses hver dag, hele året.
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Internasjonalt samarbeid
Store norske leksikon har etablert en modell for både
eierskap, drift og produksjon som er unik i verdens
sammenheng. Flere land ønsker å lære av den norske
leksikonmodellen, og i 2019 arrangerte vi den største
internasjonale leksikonkonferansen noensinne og tok
viktige initiativ til videre internasjonalt samarbeid.

EN UNIK HISTORIE

Suksesshistorien om SNL er ganske unik i verdens
sammenheng. Overgangen fra en tid da salg av papir
leksikon var en lukrativ inntektskilde, til dagens digitale
virkelighet, har vært vanskelig for både store og små
nasjonale leksikoninstitusjoner rundt om i Europa.
Marginene nå er få og små, og konkurransen fra
globale storaktører er tøff for mange. Lenge har opp
fatningen vært at nasjonalleksika er noe som tilhører
fortiden og at det ikke er behov for slike arbeidsinten

sive nettsteder i en tid da all mulig informasjon allerede
finnes i rikt monn på internett.
Men etter at en kraftig bølge av falske fakta, pro
paganda og feilinformasjon har skylt innover de fleste
land de siste årene, og særlig etter Russlands annekte
ring av Krim i 2014, har det gått opp for stadig flere at
kvalitetssikret informasjon fra nettleksika kan spille en
viktig rolle i å holde samfunnet opplyst og styrke «det
kognitive immunforsvaret» vårt.

PÅ EUS AGENDA

I 2018 ga Europaparlamentets utredningstjeneste
(EPRS) ut rapporten Europe’s online encyclopaedias:
Equal access to knowledge of general interest? Den
konkluderer med at det står dårlig til med europeeres
tilgang til kvalitetssikrede oppslagsverk på eget språk
(se kart). Men Norge og Store norske leksikon blir

trukket fram som et viktig unntak. Rapporten skapte
viktige ringvirkninger, ikke bare for SNL, men også for
samarbeid mellom nasjonale leksika på tvers av lande
grensene. SNL har fått et særlig tett forhold til våre
søsterorganisasjoner i Danmark, Kroatia og Latvia, og
deltok da sistnevnte lanserte sitt første nettleksikon i et
kulturhus nær grensen til Russland i desember 2018.

«VERDENS LEDENDE LEKSIKON»

Med utgangspunkt i EU-rapporten arrangerte SNL
en konferanse i Brussel i oktober 2019, der målet
var å utveksle erfaringer og diskutere muligheter for
samarbeid. Konferansen ble arrangert med støtte fra
den norske EU-delegasjonen og EU-parlamentets utred
ningstjeneste. 17 leksikonorganisasjoner fra 16 land
i Europa og Nord-Amerika deltok i det som ble den
største samlingen av slike institusjoner noensinne.

Europe’s online
encyclopaedias
Equal access to
knowledge
of general interest
in a post-truth era?

IN-DEPTH ANALYSIS
EPRS | European Parliamentary Research Service
Author: Naja Bentzen
Members’ Research Service
PE 630.347 – December 2018
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I 2018 ga Europaparlamentet ut rapporten Europe’s online encyclopaedias:
Equal access to knowledge of general interest in a post-truth era? Den opp-
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I 2019 arrangerte SNL den første European Encyclopedia Conference. 17 leksika fra 16 land i Europa og

summerer europeeres tilgang til kvalitetssikrede oppslagsverk på eget språk.

Nord-Amerika deltok på konferansen. For mange av deltakerne var dette første gang de møtte andre

Store norske leksikon ble trukket fram som et av få leksika i Europa som har

leksikonredaktører. SNL er leksikonet med høyest oppslutning i egen befolkning, og mange var inter-

lyktes med overgangen fra papir til internett, og vi ble invitert til EU-parlamen-

essert i erfaringene vi har gjort de siste årene.

tet i Brussel for å dele erfaringene våre. Foto: EU-parlamentet.

I tillegg til å utveksle erfaringer og tips ble det
lagt et grunnlag for å danne en samarbeidsorganisa
sjon. Men viktigst av alt var det å møte kollegaer og få
inspirasjon og motivasjon til å se fremover i en digital
leksikonvirkelighet preget av mange utfordringer og få
ressurser. Arbeidet som har blitt lagt ned i Norge med å
løfte SNL fikk mye ros, og det toppet seg da sjefredaktø
ren for ærverdige Encyclopedia Britannica omtalte SNL
som «verdens ledende leksikon».
Vi har sterk tro på at europeisk samarbeid både
vil styrke SNL og bidra til å eksportere en modell som
norsk akademia og andre kan være stolte av.

SNL SOM TEKNOLOGIEKSPORTØR

SNL har utviklet vår egen teknologi, og publiseringssys
temet vårt er spesiallaget for fagredigerte leksika. Nå
blir denne teknologien tatt i bruk av andre.
I 2019 ble det store danske topografiske oppslags
verket Trap Danmark publisert på nett i SNLs publise
ringssystem. I 2020 relanseres Den Store Danske, også
med SNL-teknologi.

Publiseringssystemet vårt videreutvikles nå i
fellesskap med danskene, og samtidig gjør vi det mulig
for enda flere organisasjoner å ta det i bruk. Det betyr
at flere organisasjoner deler kostnadene, samtidig som
den norske leksikonmodellen blir tatt i bruk i flere
land. Slik bidrar vi til at kvalitetssikret kunnskap blir
lett tilgjengelig på nett for enda flere europeere.

«DEN NORSKE MODEL» I DANMARK

Ikke bare SNLs teknologi, men også SNLs organisa
sjonsmodell har nå blitt eksportert til utlandet. I august
2017 la danske Gyldendal ned driften av Den Store
Danske Encyklopædi. Siden fulgte en debatt veldig lik
den Norge hadde rundt Store norske leksikon i 2010:
Er det statens, akademias eller andres ansvar å opprett
holde et nasjonalt, kvalitetssikret nettleksikon?
I desember 2018 besluttet den danske regjeringen
å gi statstilskudd til etableringen av en ny redaksjon
for Den Store Danske, i stor grad basert på det som i
Danmark nå kalles «den norske model». Vi mener dette
er en modell som står støtt i god nordisk tradisjon for

fellesskapsløsninger, og vi gleder oss til å samarbeide
med vår søsterorganisasjon sør for Skagerrak!
Foreningen Lex.dk ble etablert i 2019, med de
danske universitetene og andre kunnskapsorgani
sasjoner som eiere. I 2020 vil Den Store Danske og
en lang rekke andre leksika bli relansert på den nye
plattformen lex.dk. Denne plattformen drives av SNL,
finansiert med danske midler. Samarbeidet gir ikke
bare økonomiske fordeler for SNL, men åpner også for
redaksjonelt og organisatorisk samarbeid.
I 2019 ble det danske
topografiske oppslagsverket Trap lansert på
nett med SNL-teknologi. Trap er den mest
omfattende topografiske beskrivelse som
er laget om noe land i
verden, og vil bestå av
mer enn 50 000 artikler.

TILGANG TIL KVALITETSSIKREDE OPPSLAGSVERK
Mange europeere har ikke tilgang til kvalitetssikrede
oppslagsverk på eget språk. I noen land (f.eks. Finland,
Island og Portugal) har det aldri eksistert nettbaserte
kvalitetssikrede oppslagsverk, i andre land (f.eks. Sverige,
Tyskland og delvis Frankrike) har leksikonene betalingsmurer, og i andre land har ikke leksikonene klart den
digitale overgangen og gått konkurs (f.eks. Spania og
Estland). Tilgang til kvalitetssikrede kunnskapskilder er
et viktig grunnlag for demokratiske og åpne samfunn.

Fri tilgang

Fri tilgang
tilgang
Delvis betalingsmur
Delvis
betalingsmur
(Britannica)
(Britannica)
Betalingsmur
Betalingsmur
Nedlagt / /nær
Nedlagt
nær
nedlegging
nedlegging

Delvis betalingsmur
(Britannica)
Betalingsmur
Nedlagt / nær
nedlegging

En ny rolle for Store norske leksikon: Teknologieksport.
I 2020 blir Den Store Danske og 14 andre danske leksika
relansert med SNL-teknologi. Samarbeidet gir ikke
bare økonomiske fordeler for SNL, men åpner også for
redaksjonelt og organisatorisk samarbeid.
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Store norske
leksikons historie
NASJONAL BØLGE FRA 1905

Det begynte med Illustreret norsk konversationsleksikon, utgitt fra 1907 til 1913. En ung nasjon trengte et
eget oppslagsverk som viste verden sett med norske
øyne. Suksessen dannet grunnlaget for nye utgaver
under navnet Aschehougs Konversasjonsleksikon.
Hovedkonkurrenten ble Gyldendals konversasjons
leksikon med en folkelig profil, lavere pris og mer
praktisk stoff. Andre leksikon som Kringla Heimsins,
Nyco ettbindsleksikon og Norsk familiebok vitner
om tøff konkurranse. De motkulturelle Arbeidernes
Leksikon og Norsk allkunnebok viser at sjangeren også
ble en arena for kunnskapskamp og språkkamp.

LEKSIKONGULLALDER FRA 1978

Leksikon var god butikk, og det sies at Norge er
landet med flest leksikonsett per innbygger. Men å
lage leksikon er kostbart.
I 1975 slo Aschehoug og Gyldendal sine leksikonog ordbokavdelinger sammen i det nyopprettede
Kunnskapsforlaget. Driften ble mer lønnsom i kon
kurranse med leksikon fra Cappelen, Tiden, Damm
og Pax. Første utgave av Aschehoug og Gyldendals
Store norske leksikon kom ut i 1978–1981, og de neste
tjue årene ble en gullalder for leksikonet.

artikler. 800 fagansvarlige. 43 400 artikler oppdatert.
2015 Første hele driftsår for foreningen Store norske leksikon,
med universitetene og flere andre ideelle organisasjoner
som medlemmer.
2014 Stortinget etablerer tilskuddsordning for nettleksika.

EID OG OPPDATERT AV AKADEMIA

2011 Ny redaksjon og organisasjon.

Mange hadde likevel troen på nasjonalleksikonet.
Finansiert av Stiftelsen Fritt Ord og Sparebank
stiftelsen DNB ble det etablert en ny organisasjon
og redaksjon i 2011 som ga leksikonet fart og tillit
på nett. Våren 2014 ble det etablert en statlig
støtteordning for nettleksikon, og høsten 2014
tok universitetene kollektivt ansvar for leksikonet
gjennom Foreningen Store norske leksikon.
I 2020 – etter 113 år med kunnskapsdugnad og
med en modell som kombinerer åpenhet og med
virkning, fart og faglighet – står Store norske leksikon
i en særstilling blant leksika i Europa.

snl.no blir reklamefritt og avkommersialisert.
2010 Kunnskapsforlaget gir opp å drive leksikonet.
Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tar over.
2009 snl.no blir en gratis, reklamefinansiert tjeneste.
2005-2007 Siste utgave av papirleksikonet
Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon.
2000 snl.no lanseres, med betalingsmur.
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Rekordsesong. Den Norske Opera & Ballett står
foran sin mest omfattende sesong noen sinne.
På repertoaret står bl.a. en ny opera om olje.
Les om programmet på aftenposten.no/kultur

75 000 artikler på nynorsk og
3960 artikler på samisk.
X Skrives av frivillige

bidragsytere.
X 3 millioner unike brukere
pr. måned.
X Hadde i september
46,2 millioner sidevisninger.

Store Norske Leksikon
X Nettleksikonet er basert

på artiklene fra papirleksikonet
Store Norske Leksikon.
X Har ca. 200 000 artikler.
X Fagansvarlige skriver artiklene.
X Nærmer seg én million unike

brukere pr. måned.
X Fikk 31,5 millioner i støtte fra

SNL.NO FRA 2000

Nå blir 8000 artikler redigert
hver måned på Store norske
leksikon. I januar i fjor ble
bare 1000 artikler oppdatert.
I morgen lanseres helt nye
nettsider på snl.no.
Nettleksikon de siste årene nærmest vært synonymt med Wikipedia - for de fleste av oss. Men
kanskje er det nye tider. Tankegangen er nå helt annerledes enn da
Kunnskapsforlaget i 2010 ga opp
å drive Norges tyngste leksikon
videre.
Rektor Ole Petter Ottersen ved
Universitetet i Oslo er styremedlem og aktiv støttespiller for det
ikke-kommersielle prosjektet
Norsk nettleksikon, som driver
Store norske leksikon og snl.no.
Han forteller at det er en helt ny,
sterk entusiasme blant fagfolkene hans. Også brukerne er interessert. Oppunder en million unike brukere er innom sidene hver
måned.
– Vi har nå 300 fagansvarlige
som gjør en kjempeinnsats for å
oppdatere leksikonet. Å få inn en
ny og ung redaksjon av folk som
virkelig forstår nettets muligheter, har vært et skikkelig godt
grep. Ja, det har vært hemmelighe-

Får sparken

– Det går ut over legitimiteten vår
hvis et fagfelt er dødt. Leserne ser
når en artikkel ble oppdatert sist,
og om diskusjonen har vært aktiv. I den nye versjonen som blir
lansert onsdag, blir det enda lettere å komme med endringsforslag og kommentarer. Og det blir
lettere å se hvem som er aktive.
Du skal kunne se om en professor
emeritus faktisk er tilstede i diskusjonen. Tidligere kunne man
gjemme seg bak en cv-basert autoritet. Men det som gir legitimitet
på nett, er handling. Fagansvarlige
som ikke svarer, eller som bruker
mer enn tre dager på å respondere
og vise tilstedeværelse, vil vi alltid
kvitte oss med. De som oppfører
seg sånn, vil vi simpelthen ikke ha,
forteller Godal.
Hun oppfordrer alle til å bli
forfattere på snl.no. For nå kan
nemlig alle bidra. Artikkelforfatterne får ikke betalt. Men mens
Wikipedia satser utelukkende på
dugnad, betaler Store norske de
300 fagansvarlige. De får betalt
etter aktiviteten på deres felt. De

kulturliv og akademia da hun i
2010 sa kontant nei til å videreføre Store norske leksikon på nett.
Kort tid etter kom Sparebankstiftelsen DNB og Fritt Ord på banen
og bidro med 31, 5 millioner kroner i støtte. Wikimedia har også
forsøkt å få støtte til den norske
utgaven av Wikipedia fra private
organisasjoner, men har fått avslag. Nå ber Wikimedia om offentlig støtte.

Leksikonet

Den første
e-boken

Konkurrerer ikke

Store norske har tidligere brukt
lengre tid enn Wikipedia på å oppdatere artikler. Leder Anne Marit
Godal opplever ikke at det er noen
egentlig konkurranse mellom de
to.
– Vi lever i beste velgående med
Wikipedia. Vi skal være primærkilden til oppdatert, faglig kunnskap, mens de er en sekundærkilde. Vi har utgiveransvar, mens
de trenger kilder for å kunne publisere sine ting. Vi får lenker fra
dem, og de får innhold fra oss, sier
hun. Redaktørene som jobber på
fulltid med henne, skal ikke selv
skrive noe. Det har hun nemlig
lagt ned forbud mot.

De ansatte i Store norske er
kanskje ikke helt som du har
forestilt deg. Fra venstre: Ida
Jackson - nettansvarlig, Nora
Tessem - redaksjonsmedarbeider, Anne Marit Godal - hovedredaktør.
Foto: trygve indrelid

ved Universitetet i Oslo mener det
er viktig å ivareta både Store norske og Wikipedia som kunnskapsbaser på nett. Han tror Kulturdepartementet kan få mye igjen for
å støtte den norske utgaven av
Wikipedia.
– Det er en helt annen effektivitet hos Wikipedia, nettopp fordi
det er drevet på dugnadsbasis.
Wikipedia er det mest brukte nettleksikonet, og de er like kvalifisert
til økonomisk støtte som det Store norske er, sier Rasmussen.
Kjell Lars Berge, professor ved

Institutt for nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo,
var en av de største kritikerne da
Huitfeldt kuttet støtten til Store
norske leksikon i 2010. Berge mener det er behov for en autorisert,
akkumulert, norskspråklig kunnskapsbase. Men det er ikke en oppgave for norske Wikipedia, ifølge
Berge.
– I et autoritativt leksikon er
det et vitenskapelig miljø som
går god for verket og opplysningene er legitimert av professorer.
Dersom man skulle finne uregel-

messigheter, er det en utgiver og
en fagperson som kan tas på det.
Slik er det ikke med Wikipedia,
sier Berge.
Kulturdepartementet har ingen
planer om å finansiere hverken
Store norske leksikon eller norske Wikipedia.
– Det er ikke aktuelt å støtte leksikon på nett på grunn av konkurransehensyn. Hvis vi skal støtte
ett leksikon, må vi støtte alle. Det
er det ikke rom for, sier Lubna Jaffery, statssekretær i Kulturdepartementet.

Store norske leksikon ble startet
i 1905 og ble i mange år kjøpt av
både biblioteker og private. Men
Wikipedia-alderen tok knekken
på papirutgaven, og i 2009 ble Store norske lansert som gratis leksikon på nett.
Anne Marit Godal, hovedredaktør for Store norske eksikon
på nett, karakteriserer leksikonet
som den aller første e-boken.
– I en digital virkelighet vil alle
sjangre bli publisert elektronisk.
Leksikonet er den første sjangeren dette gjelder for. Det handler
først og fremst om trykkekostnader, og hva leksikonet brukes til,
sier Godal.
Hun etterlyser en statlig strategi
som kan møte sjangerens digitale
virkelighet.
Godal mener det er behov for
både en norsk utgave av Wikipedia og et leksikon hvor alle skriver under fullt navn og der norske
fagfolk kan stå inne for. Hun mener det siste også kan bidra til at
Wikipedia får gode, norske kilder.
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1933 Gyldendals konversasjonsleksikon, første utgave.
1907-1913 Illustreret Norsk Konversationsleksikon,
første utgave av Aschehougs konversasjonsleksikon.

HVEM BLIR OSLOREGIONENS HALEHELT?

energisk redaksjon. Faksimile fra Aftenposten, mars 2012.
Mer effektivt

virksomhetene sine og etablerer Kunnskapsforlaget.

Sporbart

Artiklene skal fortsatt kunne spores tilbake til forfatteren i den nye
utgaven av snl.no. Har du endret
mer enn 30 prosent av en artikkel, blir du stående som forfatter,
i motsetning til på det anonyme
Wikipedia.
En av de fagansvarlige som har
kastet seg over den nye utgaven
av Store norske er jurist Marianne
Reusch. Hun har en doktorgrad i
rettsvitenskap.
– Det mest fascinerende er muligheten til å holde et fagfelt ordentlig oppdatert, sier hun.

leksikon videre, og i 2011 fikk leksikonet en ny, ung og
Medieprofessor Terje Rasmussen

1975 Aschehoug og Gyldendal slår sammen leksikon

Fritt Ord og Sparebankstiftelsen
DNB, som skal sikre tre års drift.

må godkjenne alle nye artikler og
endringsforslag.

om støtte,
men departementet sier nei
I Wikipedia
2010 ber
gav
Kunnskapsforlaget
opp å drive Store norske
Den norske utgaven av Wikipedia ber nå om offentlig støtte til
driften. – Det er det offentliges ansvar å sikre en norsk kunnskapsbase på nett. Det er ingen som
formidler kultur på en mer treffende måte for norske lesere enn
det Wikipedia gjør, sier styreleder
i Wikimedia Norge, Jarle Vines.
– Alternativet er at folk finner
kunnskap og informasjon andre
steder. Da forvitrer norsk språk og
norsk kultur, sier han.
Kulturminister Anniken Huitfeldt hisset på seg store deler av

Store norske leksikon

X Har 324 209 artikler på bokmål,

Store norske
full av nytt liv
ten bak suksessen, tror Ottersen.
I spissen for «ungdommen» står
leder og hovedredaktør Anne Marit Godal (39) og en redaksjon med
snittalder på 32 år. Hun har en helt
annen tilnærming til hva som skal
til for å få fagstoff til å fungere på
nett.

1978 Første utgave av Aschehoug og Gyldendals

Wikipedia

Store norske leksikon var langtidssykmeldt, men overlever.
Hemmeligheten har vært å sparke høyt kvalifiserte fagfolk
som ikke leverer, og å forby egne redaktører å skrive.

nettleksikon
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2019 Rekordår. 17,8 millioner unike brukere. 93 millioner leste

på papir. I 2009 ble snl.no relansert som et gratis og
reklamefinansiert leksikon hvor redaksjonell kontroll
og signerte artikler ble kombinert med brukermed
virkning. Heller ikke dette viste seg å gi et økonomisk
grunnlag for videre drift, og i 2010 annonserte Kunn
skapsforlaget at de ville avvikle hele leksikonet.

Cathrine elnan
Per Kristian BjørKeng

Da Store norske leksikon kom på nett i 2000 ble
digitale abonnementer solgt parallelt med papir
utgivelser: snl.no var en av de første norske netttjenestene med betalingsmur. Men i møte med
Wikipedias gratis og brukergenererte innhold var
det ikke lett å selge kunnskap, verken digitalt eller

Milepæler i den norske
leksikonhistorien

n o m in er din k a n d i d at PA H A L EH ELT ER.N O

1905: Aschehoug starter arbeidet med
Norges nye nasjonalleksikon.

Utfordringer
HOLDE LENGER PÅ LESERNE

Store norske leksikons lesertall har økt gjennom
flere år. Men det er en stor utfordring å få folk til å
lese mer når de er innom snl.no. De fleste leser bare
én eller to artikler ved hvert besøk. Etter en gledelig
oppgang på fem prosent i 2018, gikk gjennomsnittlig
lesetid ned igjen to prosent i 2019.
I det nye designet er det gjort flere grep som
møter nettopp denne utfordringen. Særlig viktig er
funksjonen som løfter fram de mest relevante av
leksikonets beste artikler under hvert oppslag.

ØKE KJENNSKAPEN BLANT ELDRE

Kjennskapen til Store norske leksikon som et digitalt
oppslagsverk er altfor lav blant dem over 40 år.
Opinion-undersøkelsen fra januar 2019 viser
at 95 prosent av dem mellom 15 og 18 år kjente til 
snl.no, og kjennskapen er høy også blant 19–29åringer (86 prosent) og 30–39-åringer (57 prosent).
For aldersgruppen 50–59 (42 prosent) og dem over
60 år (37 prosent) er kjennskapen mye lavere.
Dette er et kjempesprik, og det må tettes: Det
er viktig at hele befolkningen har lik tilgang til og
kjenner til kilder for kvalitetssikret kunnskap. I
tillegg er SNLs posisjon som stort sett offentlig finan
siert kunnskapskilde avhengig av oppslutning i alle
samfunnslag og aldre.

ØKE KJENNSKAPEN TIL MODELLEN

En annen utfordring er at flere viktige prinsipper i
SNLs modell er for dårlig kjent blant leserne, blant
annet det at SNL kombinerer fagfolks ekspertkunn
skap med bidrag fra folk flest. Bare sju prosent av
dem som kjenner til snl.no, vet at alle kan bidra med
innhold.
Også universitetene og de andre medlems

institusjonenens eierskap i SNL er for dårlig
kjent – ikke minst blant medlemsinstitusjonenes
egne ansatte og studenter.

HOLDE TEMPOET OPPE

Å holde SNLs omfattende innhold oppdatert
krever tid og ressurser. De siste tre årene har
vi fått på plass flere nyttige verktøy for å bedre
arbeids- og informasjonsflyten. Resultatene av
dette er gode: Antall artikkeloppdateringer per
år er mer doblet på tre år.
Det er likevel grenser for hvor mye som
kan effektiviseres. De fleste redaktørene i Store
norske leksikon har ansvar for mellom 10 000
og 20 000 artikler hver og koordinerer sammen
800 fagansvarlige og fagmedarbeidere. I tillegg
har de fleste i redaksjonen oppgaver innen
ledelse, økonomi, administrasjon, utvikling og
kommunikasjon i tillegg til redaktøransvaret.
Flere fagansvarlige trengs for å dekke alle
kategoriene i leksikonet, men dette krever både
mer oppfølging fra redaksjonen og fører til
større honorarutgifter, og antallet fagansvarlige
vokser raskere enn redaksjonen utvides.

BILDER OG KART

Til slutt er det en utfordring å gjøre leksikonet
til en relevant kunnskapskilde på flere måter
enn bare gjennom tekst. I 2019 ble antall bilder
i leksikonet doblet, fra 48 000 bilder ved
inngangen til året til 95 000 ved utgangen av
året. Det er likevel ikke på langt nær nok, og
vi må gjøre grep for å øke antall bilder i langt
høyere tempo. Vi ønsker oss mange flere gode
bilder og kart!

I 2019 fikk SNL nytt design. Forsidene har blitt utvidet
med mer innhold og tips om aktuelle og gode artikler.
Artiklene har fått ny utforming som gjør dem bedre å lese,
og det ligger lesetips under alle artiklene for å inspirere
leserne til å lese litt mer når de er innom leksikonet. Det
nye designet er en del av årsaken til den kraftige veksten
i lesertall i 2019.
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Organisasjonen
Foreininga Store norske leksikon hadde
fyrste heile driftsår i 2015, og leksikonet
fekk då igjen ein solid grunnmur.
Medlemene er universiteta og andre
kunnskapsinstitusjonar. Foreininga Store
norske leksikon skal bidra til at medle
menes kompetanse i heile det norske
kunnskapsuniverset blir synleg og
tilgjengeleg i ei brei demokratisk offent
ligheit. Leksikonet er ein kunnskapsdug
nad, difor er foreiningsforma godt eigna:
Ei sjølveigande samanslutning som skal
fremje eit felles føremål.
Vi ynskjer å femne om alle dei
sentrale norske kunnskapsmiljøa. Dei
siste åra har Universitetet i Søraust-No
reg, OsloMet, Noregs Musikkhøgskole og
Det Norske Akademi for Språk og Littera
tur meld seg inn i foreininga, og vi håpar
at fleire akademiske institusjonar vil bli
med på kunnskapsdugnaden framover.

STYRET

Leksikonet blir leia av eit styre som er
vald av årsmøtet i foreininga. Knut Olav
Åmås, direktør i Fritt Ord, har vore styre
leiar sidan 2016.
Fleire styremedlemer er sentralt
plasserte ved ulike universitet: Prorektor
Margareth Hagen (UiB), seniorrådgjevar
Christian Fossen (NTNU) og professor
Anne Spurkland (UiO) er tilsatt ved
universiteta. I tillegg sit Torgeir Waterho
use og professor Nils Christian Stenseth
(DNVA) i styret. T
 ilsettrepresentant er
Mari Paus.
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REDAKSJONEN

Erik Bolstad har vore sjefredaktør og dagleg leiar
Knut Olav Åmås
Margareth Hagen
Nils Chr. Stenseth
for foreininga frå 2016.
styreleiar
styremedlem
styremedlem
fritt ord
uib
dnva
Som fylgje av den auka ambisjonen som vart
vedteke av årsmøtet i 2017 og inntektene fra sal av
programvare til Danmark, har redaksjonen blitt
utvida med to årsverk i 2019. Vi har fått to nye
legar, Synøve Kamøy og Line Marie Berteussen;
og ein astrofysikar, Jostein Riiser Kristiansen.
Redaktørene har variert fagleg bakgrunn frå
Christian Fossen
Anne Spurkland
Torgeir Waterhouse
Hanne Karde
mellom anna journalistikk, matematikk, fysikk,
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
ntnu
uio
uit
teknologi, sosiologi, leiing, musikk
vitskap, historie, medisin og litteratur.
Snittalderen i redaksjonen var 37 år
i 2019, det var sju kvinner og sju menn.
I januar 2020 var det 14 tilsette i redak
sjonen, fordelt på 12 årsverk.
I 2019 flytta SNL til nye kontor
Erik Bolstad
Gunn Hild Lem
Guro Djupvik
Anne Eilertsen
Stig Arild Pettersen
lokale i Grensen 3 i Oslo. Dei nye lokala
sjefredaktør
redaksjonssjef
redaktør
redaktør
redaktør
er større og betre, og ikkje minst er
dagleg leiar
org.rådgjevar
kommunikasjon
det enklare for fagansvarlege og andre
å kome på besøk i sentrum enn til det
gamle kontoret på Torshov. Akademi
ordboken as, som gjev ut naob.no,
leiger kontorplassar hos oss.

ØKONOMI

Inntekter i 2019 var på 24,0 millionar
kroner: 58 prosent medlems
kontingentar, 23 prosent statstilskot,
15 prosent sal av utviklingstenester.
Utgiftene var 23,8 millionar kroner:
58 prosent til innhald, 33 prosent
utviklingskostnader, 9 prosent drifts
kostnader (lokale, adm., m.m.).
Overskotet vart 219 000 kr.
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Store norske leksikon i tal

180 632

2 900 655

356 653

per 1. januar 2020

i januar 2020

På kvardagar vart det i snitt lese
over 350 000 artiklar per dag i 2019.

artiklar

lesarar i månaden

lesne artiklar per dag

51 502
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4 086

800
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fagansvarlege

800 fagansvarlage i Store norske

bidragsytarar i leksikonet, over

artiklar, 21 prosent auke frå 2018

93,4 millionar gonger, 17 prosent

leksikon. I 2019 vart det

70 prosent var friviljuge.

og meir enn dobling frå 2016.

i året.

auke frå året før.

rekruttert 105 nye.
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norske leksikon lesne til saman

var totalt 17,8 mill. unike brukarar

2017

unike brukarar i månaden. Det

2015

I 2019 vart det oppdatert 43 401

2013

OPPDATERTE ARTIKLAR

I 2019 var det 1 650 aktive

2011

AKTIVE BIDRAGSYTARAR

Ved inngangen til 2020 var det

2009

FAGANSVARLEGE

I 2019 vart artiklane i Store

Millionar
Millioner

LESNE ARTIKLAR

I 2019 var det i snitt 2,34 millionar

Millionar
Millioner

UNIKE BRUKARAR I MÅNADEN

23

store norske leksikon har på få år blitt
ein av dei mest brukte norske nettstadene,
med fleire lesarar enn dei fleste norske avisene.
Leksikonet er Noregs største nettstad for
forskingsformidling.
Fagansvarlege skriv innhaldet i Store norske
leksikon. Ein fagansvarleg er ein handplukka
fagperson som forvaltar ein liten del av leksikonet,
dei fleste er forskarar ved universiteta.
Leksikonet har opp mot 2,9 millionar unike
brukarar i månaden, og i snitt blir det lese
over 350 000 artiklar på kvardagar.
Leksikonet blir gjeve ut av foreininga
Store norske leksikon. Medlemene i foreininga
er alle dei norske universiteta, høgskular og
andre ideelle organisasjonar.

