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Den
klemte
mellemleder

Er der
brug for et
Dataetisk råd?

Det Kgl. Bibliotek 
nedlægger stillinger

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser Interview

Big data er
ingenting uden
en forståelse af

mennesker
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www.bci.dk

Med små ændringer eller tilføjelser kan standardreoler enkelt laves om til indgangsportal, 
udstillingsmøbel eller læsehule. 

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg os på www.bci.dk for mere 
inspiration. Her kan du finde biblioteksindretninger fra hele verden.

SMÅ ÆNDRINGER - STORE RESULTATER!

”Studier af litteraturen 
giver os en forståelse 
af mennesker. Hvordan 
de lever, hvad de ser 
som et meningsfuldt 
liv, et godt helbred, 
hvad de drømmer om 
og de etiske normer i 
en bestemt kultur”.
Forretningsmand og forfatter
Christian Madsbjerg

Læs interview side 12 
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INTERVIEW   CHRISTIAN MADSBJERG: 

DIALOGVÆRKTØJET STÆRK PÅ NETTET
STYRKER UNGES DIGITALE DANNELSE

SÅ SIDDER MAN DER OG LAVER FERIEPLANER…
Journalist Palle Steffensen har udgivet bogen Mellemleder, 
hvor han adresserer de typiske fejl, man begår som 
mellemleder – samt hvordan du kan blive en succes
som mellemleder.

Du lærer mere om mennesker ved 
at læse en roman end et regneark

42
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Vi har brug for et 
Dataetisk Råd 
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Professor i teknologietik på Aalborg Universitet Thomas Ploug 
er ikke i tvivl.  
   - Der er brug for et uafhængigt råd, der med ekspertise 
indenfor etik, jura og ny teknologi afvejer etiske hensyn knyt-
tet til brugen af data og identificerer behov for ny eller ændret 
regulering, sagde han og luftede, at formen også kunne være 
vismænd på området. 
   - Grundlæggende er jeg optimistisk. Samkøring af data kan 
løse mange problemer i samfundet og forbedre den offentlige 
service for eksempel ved at give en mere individualiseret og 
effektiv sundhedsbehandling. Men misbrug af vores data kan 
krænke privatlivet og vores frihed, og de måder, vi bruger big 
data, kræver etiske overvejer, sagde Thomas Ploug, der kom 
med en række grunde til nødvendigheden af et dataetisk råd:
Frygt, stigmatisering og mistillid 
   Der bliver indsamlet flere og flere personfølsomme data, fordi 
der er potentiale for gevinster både i forhold til sundhed, trivsel 
og sikkerhed. Men som samfund skal vi debattere, hvor meget 
vi skal bruge det til og være opmærksom på, at der er en række 
individuelle effekter af den omfattende dataindsamling. 
   - Visheden om, at vi er overvåget, kan føre til stress, følelsen 
af mistænkeliggørelse og frygt. Og når vi har data, der kan vise, 
hvem der er i risiko for at få bestemte sygdomme, blive krimi-
nel og så videre, kan det føre til stigmatisering, siger han. 
   Konsekvensen kan være, at borgerne mister tillid til systemet 
og ændrer adfærd for eksempel ved at afgive forkerte oplys-
ninger til det offentlige. En anden fare er, at brugen af big data 
for eksempel i afgørelser i myndighedssager kan føre til uigen-
nemsigtighed i forvaltningen, hvilket kan få konsekvenser for 
retssikkerheden. 

I en eller anden form. Det var der enighed om på konferencen 
Dataetik, tak! Er det tid til et Dataetisk Råd?    

UIGENNEMSIGTIGHED 

Og netop digitalisering af den offentlige for-
valtning rejser mange etiske spørgsmål, mener 
Birgitte Eriksson, jurist i den uafhængige 
Tænketank Justitia.
   I januar blev indgået en politisk aftale om, 
at al ny lovgivning efter 1. juli 2018 skal kunne 
administreres digitalt, og at ældre lovgivning 
skal digitaliseres. Og at flere afgørelser skal 
automatiseres. 
   - De har haft meget fokus på digitaliserin-
gens muligheder, men ikke på borgenes rettig-
heder, retssikkerhed og privatliv, siger hun. 
   Det positive ved digitaliseringen af lovgiv-
ningen er ifølge Birgitte Eriksson, at lovgivnin-
gen bliver lettere at forstå, og at det vil give 
flere objektive kriterier, så der for eksempel 
kommer mere ens sagsbehandling på tværs af 
kommuner. 
  - Men små systemfejl kan ramme mange, 
og er der fejlbehæftede oplysninger hos en 
myndighed, vil det sprede sig til alle. Desuden 
er datasikkerheden jo altså ikke 100 procent, 
siger Birgitte Eriksson, der også ser et behov 
for et Dataetisk Råd.  

APPS MÅ SÆLGE DINE OPLYSNINGER 

Der er mange interesser på spil i brugen af 
big data, hvilket ifølge Thomas Ploug også 
taler for en uvildig instans, der kan rådgive 



”Visheden 
om, at vi 
bliver
overvåget, 
kan føre 
til stress, 
følelsen af 
mistænke-
liggørelse 
og frygt”
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politikerne og afveje de etiske hensyn over 
for individet og de potentielle gevinster for 
fællesskabet.    
   Klinikchef og medlem af det nuværende 
Etisk Råd Anne-Marie Gerdes mener, at de 
etiske spørgsmål i forhold til big data kræver 
et nyt Dataetisk Råd eller en udvidelse af det 
nuværende. 
   - Det kræver fagfolk, der har indgående 
kendskab til, hvad teknologien kan, siger hun. 
   Hun sidder selv i en arbejdsgruppe, der 
diskuterer brug af sundhedsdata, for eksem-
pel fra wearables, hvorfra der kommer meget 
personlige oplysninger. Staten må ikke sælge 
dine sundhedsoplysninger, men det må en app 
knyttet til wearables gerne.

 
VI MÅ IKKE PARKERE ETIKKEN

Politikerne til konferencen var enige om, at der 
er behov for diskussioner.  
   Alternativet har allerede stillet forslag om et 
Dataetisk Råd.  
   - Vi har behov for et kompetent organ på 
området, sagde venstres Torsten Schack 
Pedersen, men afventer anbefalinger fra 
regeringens dataetiske udvalg til efteråret. 
Karin Gaardsted (S) er også for et Dataetisk 
Råd, men Ida Auken (R) ser dog en risiko for, 
at de etiske diskussioner vil blive parkeret i et 
dataetisk råd. 
   - Den debat skal føres mange steder. Så vi 
skal sikre, at det råd har muskler nok til at del-
tage og blive lyttet til i de store diskussioner. 



    

Endelig! Arbejdsgruppe
nedsat om fremtidens
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Gennem det sidste år har der fra kulturministeren 
og en række debattører været fokus på folkebib-
liotekerne. Igen og igen har spørgsmålet om en 
revision af Biblioteksloven været oppe at vende. 
Vi venter fortsat på en udmelding om, hvorvidt 
og hvornår der skal ses på området. I mellemtiden 
har BF sammen med en række organisationer 
arbejdet på at formulere et sæt pejlemærker, som 
kan definere visioner og ønsker for folkebiblio-
tekernes udvikling. At fokus i høj grad har været 
på folkebiblioteker betyder ikke, at vi i BF ikke er 
opmærksomme på forsknings- og uddannelses-
bibliotekernes udvikling. 

Både i hovedbestyrelsen, på denne lederplads, 
samt i en række artikler og i et temanummer i 
Perspektiv har udviklingen været beskrevet og 
drøftet. For med talrige fusioner og sammenlæg-
ninger har det været tydeligt, at tendensen går i 
den retning. Set udefra har der været tale om en 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

meget lukket proces, og drøftelsen omkring konsekven-
serne og mulighederne af de organisatoriske forandrin-
ger har været fraværende. 

Nu har Kulturministeriet nedsat en arbejdsgruppe, 
hvis formål er at 1) afdække de fremtidige behov for 
forskningsbiblioteksbetjening og 2) at give anbefalinger 
til den fremtidige organisering af forskningsbiblioteks-
området. 

Fra BF hilser vi arbejdet velkomment – det er på tide, at 
man griber fat i udviklingen og tegner nogle retninger 
i en åben proces. Analysen skal dække bredt over for-
skerservice, forhandling af aftaler, drift af systemer og 
studieservice. Det er dejligt med en ambitiøs og grundig 
tilgang til arbejdet, og derfor var det med stor undren, 
at jeg i kommissoriet kunne læse, at arbejdet var plan-
lagt til at skulle afsluttes til september. Det forlyder 
dog nu, at dette ikke er den endelige dato. 

Det giver god mening med ekstra tid, især fordi der 
også er lagt op til inddragelse af interessenter fra forsk-
ningsbibliotekssektoren, universitetssektoren og andre 
relevante aktører. Arbejdsgruppen består af en række 
embedsmænd, som uden tvivl har både viden og noget 
på hjerte, når det kommer til fag- og forskningsbiblio-
tekerne, men det er vigtigt med det brede perspektiv 
– ikke mindst medarbejdernes viden. 

Derfor har hovedbestyrelsen netop nedsat en arbejds-
gruppe, der skal indsamle og aflevere anbefalinger fra 
medlemmerne til Kulturministeriets arbejdsgruppe. For 
når det kommer til fremtidens biblioteker, er det vig-
tigt, at alle perspektiver er med – de biblioteksfaglige, 
arbejdspladsvurderingerne og personalevinklen. 

God arbejdslyst!
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Deltag i internet librarian international (ili) meD 25% rabat

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

i 2018 fejrer konferencen internet librarian international (ili) sit tyvende år.  
BF og ILI har indgået en partnerskabsaftale, som giver dig som medlem af BF mulighed for at deltage 
i konferencen den 16.-17. oktober 2018 i Olympia London med 25% rabat på deltagerprisen.

rabatpris for bF-medlemmer for 2-dages konference: £375 + Vat = £450
(normalpris: £500 + VAT = total £600)

Bibliotekarforbundet anses kun som formidler af tilbuddet hos  
Internet Librarian International (ILI) og hæfter ikke for aftalen som part.

log dig ind på bf.dk/ili2018 for at finde rabatkoden, som giver dig 25% rabat på konferencen. 
Du må kun anvende rabatkoden, hvis du er medlem af BF.

ILI remains Europe’s friendliest forum for librarians and info pros to exchange ideas, learn new skills, hear about new 
tools and tech, make unexpected connections, and explore new and interesting approaches to our jobs – helping us 
make a difference to our organisations, clients and communities. Join us in London this October!‘ ‘

MeDLeMstILBuD
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

30. maj

Cepos må forklare sig
efter biblioteksudtalelse

I sidste uge påstod Cepos, at biblioteker trækker ar-
bejdsudbuddet ned. Perspektiv samler op på debatten, 
hvor Cepos’ cheføkonom blandt andet måtte forklare sig 
i Radio24Syv.

Den borgerlige liberale tænketank Cepos har i den senere 
periode igen udtalt sig om biblioteker. Senest i Informa-
tion den 23. maj, hvor cheføkonom Mads Lundby Hansen 
udtaler, at der er negative effekter af en lang række 
offentlige ydelser, blandt andet bibliotekerne. »Biblioteker 
gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. 
Hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man 
mulighed for at gå ned på biblioteket, surfe gratis på 
internettet, læse aviser og blade. Det trækker arbejdsud-
buddet ned,« lyder det fra Cepos. 
   Udtalelsen fik BF’s formand til tasterne. På Twitter 
svarede hun samme dag:
   »Biblioteker er fri og lige adgang til information og viden 
– oplyste og dannede borgere skaber velstand, at påstå 
andet er noget vrøvl @CEPOS @informeren #dkpol«.
   På Bibliotekarforbundets facebookside erklærede Tine 
Segel sig også lodret uenig med Cepos.
   »Biblioteker er fri og lige adgang til information og viden 
og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og 
kulturel aktivitet. At påstå, at bibliotekerne gør det mere 
attraktivt at være på offentlig forsørgelse, er absurd. 
Tværtimod fremmer bibliotekerne social mobilitet.«

Cepos i Radio24Syv
På Radio24Syv besluttede man sig for at se Cepos’ udta-
lelser efter i sømmene, og bad cheføkonom Mads Lundby 
Hansen dokumentere sin påstand om, at biblioteker gør 
det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Det 
viste sig at være vanskeligt for cheføkonomen, der blandt 
andet henviste til en rapport fra de økonomiske vismænd 
og i øvrigt talte om, at det var rent økonomisk teoretisk, 
han forholdt sig til dagsordenen, da der ikke var empiri på 
området, der reelt viste, at bibliotekerne trækker arbejds-
udbuddet ned. Efterfølgende slog økonomisk vismand, 
Michael Svarer, fast i Radio24Syv, at Cepos ikke kunne 
bruge vismændenes rapport som dokumentation for sin 
påstand. 
   Rigtig mange stillede sig da også undrende over for 
Cepos’ påstand i debatten de følgende dage. Og BF var 
ikke alene i kommentarfelterne på de sociale medier, 
eksempelvis skrev forfatter Ahmad Mahmoud på sin twit-
terprofil »Det er en ommer @CEPOS! Gratis biblioteker 
dannede og styrkede mig og gjorde mig til topskatbeta-
lende borger, maskinmester, forfatter, debattør og frivillig 
mentor!«

Mønsted

17. maj 

Farvel til Aalborgskolen

Torsdag den 21. juni holder Aalborgskolen farvelreception. Det 
bliver også den sidste dag, skolen holder åbent.

I 2015 blev det besluttet, at Institut for Informationsstudiers Aalborg-
afdeling skulle lukke. 
   I år bliver 17 studerende bachelorer, tre studerende afsluttede det 
erhvervsrelaterede projekt og otte studerende afslutter deres kandi-
datuddannelse. De bliver dermed de sidste, der får et eksamensbevis 
efter at have modtaget undervisning i Aalborg. For både studerende 
og ansatte er det et vemodigt farvel.
   - Det er med meget kærlige tanker, jeg tænker på Aalborgskolen og 
den tid, den har været der. Den har altid haft et helt særligt studie-
miljø, fordi den ikke var så stor. Alle nye studerende blev modtaget af 
en flok ældre studerende, og vi har altid haft aktiviteter på kryds og 
tværs af årgangene, og det har gjort den helt særlig, siger studievejle-
der Karina Øgendahl. 

 Lerche

Aalborgsskolen havde 
indtil 2017 til huse på 
Frederik Bajers Vej. 
Arkivfoto Baghuset
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4. juni 

Godt nyt til nyuddannede:
Samme kontingent som studerende i et halvt år 

For de nyuddannede BF’ere er det nu blevet billigere at være medlem i de 
første 6 måneder, mens startjobbet skal findes.

BF’s hovedbestyrelse har netop vedtaget, at der med øjeblikkelig virkning 
indføres et dimittendkontingent på 29 kroner om måneden. Det svarer til den 
kontingentsats, de studerende allerede kender fra deres studiemedlemskab.  
   Dimittender, som melder sig ind i BF senest 3 måneder efter afsluttet 
studie, har på samme måde mulighed for at betale den lavere dimittendsats i 
6 måneder efter indmeldelsen. 
  BF’s formand Tine Segel fortæller, at det er en enig hovedbestyrelse, der har 
besluttet at indføre det lavere kontingent for nyuddannede. Hun er glad for 
den nye sats og mener, at den hjælper de nyuddannede hurtigt og sikkert ind 
på arbejdsmarkedet. 

Læs mere om kontingent på bf.dk. 
 Bibliotekarforbundet

2. juni 

BF i pressen: Lokalt mødested skaber liv

Bogbusser er lokale kulturarenaer, som skal bevares og udvikles, skriver BF's 
formand sammen med bestyrelsesmedlem i Filibussen i debatindlæg.

- At træde ind i en bogbus er at få adgang til hele verdens viden og kultur. Det 
fortjener de små bysamfund.
   Sådan skriver BF's formand, Tine Segel, sammen med bestyrelsesmedlem i 
Filibussen, Laurits Rasmussen, i et debatindlæg bragt i Nordjyske Stifstiden-
des papiravis fredag. 
   Debatindlægget er bragt forud for bogbustræffet 2. juni i Nordkraft i Aalborg.

Læs mere om bogbusser på side 30. 
 

Bibliotekarforbundet

31. maj

BF i pressen: Bibliotekerne kan bidrage
til cybersikkerheden 

Bibliotekarerne har de rigtige kompetencer til at uddanne 
borgerne i sikrere internetadfærd. Derfor opfordrer BF’s 
formand i et debatindlæg regeringen til at tænke dem ind i 
ny nationalstrategi.   

I forbindelse med regeringens nyligt lancerede nationale 
strategi for cyber- og informationssikkerhed har BF’s for-
mand, Tine Segel, fået bragt et debatindlæg i Politiken. 
   Debatindlægget omhandler bibliotekarernes rolle som 
guider for borgerne i sikker internetadfærd.
   Tine Segel opfordrer regeringen til at huske bibliotekarerne 
og bibliotekerne, når den vil implementere de nye initiativer 
og tiltag. 
   - Vi skal som borgere, medarbejdere og internetbrugere 
også investere os selv i at opnå sikrere adfærd på nettet. 
Det er vores ansvar at spænde sikkerhedsselen, før vi logger 
på. Og her kan bibliotekarerne være med til at gøre en for-
skel. De har allerede de nødvendige kompetencer til at tage 
borgerne i hånden og hjælpe med at gå kildekritisk til værks 
med internettets mange faldgruber, fejlinformationer og 
fake news-medier, skriver Tine Segel i debatindlægget.  

Bibliotekarforbundet

28. maj  

Arbejdsgruppe skal se på fremtidens
forskningsbiblioteker

Hvilken biblioteksbetjening har forskere og studerende 
ved landets universiteter brug for i fremtiden? Det skal en 
arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren og Uddannel-
ses- og Forskningsministeren komme med anbefalinger 
til.   

Hvordan sikres studerende og forskere ved landets universi-
teter den bedst mulige betjening og hvilke effektive løsnin-
ger kan der peges på? Det er opgaven for en arbejdsgruppe, 
der er nedsat af Kulturministeren og Uddannelses- og 
Forskningsministeren. 
   Allerede i dag er der etableret samarbejder på tværs af 
landet, konstaterer Kulturministeriet i en pressemedde-
lelse. Og netop balancen mellem den bedst mulige betjening 
af de enkelte universiteter og effektive løsninger på tværs 
af landet er noget af det, arbejdsgruppen skal se på. 

Læs mere på www.kum.dk.
Bibliotekarforbundet
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Dét mener TR’erne om OK18-resultaterne
17. maj

Ved TR-landsmødet tirsdag var der både ris og ros til resulta-
terne fra OK18. Fin lønramme, men ærgerligt, at staten sakker 
agterud på løn, mener statslig TR.

Der var både glæde og bekymring at spore hos tillidsrepræsentanterne, 
da resultaterne af OK18 blev fremlagt. Mange udtrykte tilfredshed med 
især reallønsstigningerne og sikringen af spisepausen for de offentligt 
ansatte. 
   Kommunaltansatte Troels Lundin, som er TR på Hvidovre Bibliotekerne, 
er en af dem, og han er også glad for, at der blev opnået forlig i stedet for 
konflikt. 
   - Jeg synes, det er nogle gode resultater, og jeg er glad for, at vi undgår 
konflikt. Jeg synes, at reallønsstigningerne er fine, og det er fedt, at spi-
sepausen er blevet sikret i overenskomsten, fordi vi arbejder et sted, hvor 
vi laver alle mulige ting i vores spisepause. Vi taler fagligt og bliver ofte 
afbrudt, siger Troels Lundin.  
   Kasper Bøgh Pedersen, som er TR i staten ved Danmarks Tekniske Uni-
versitet, DTU, er enig i, at lønrammen i OK18 har været god sammen med 
afskaffelsen af det såkaldte privatlønsværn. Han peger dog på, at lønnen 
stadig halter bagefter for medlemmerne i staten. 
   - Det særligt gode har været, at det lykkedes at komme af med privat-
lønsværnet. Jeg synes, man har fået landet en fin lønramme, men det er 
ærgerligt, at vi i staten sakker så meget agterud i forhold til løn, siger 
Kasper Bøgh Pedersen. 
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TR-rollen ændres
Formand for BF, Tine Segel, er glad for resultatet af OK18, men peger dog 
på, at det også har konsekvenser for TR-rollen.
   - Det var tydeligt, at tillidsrepræsentanterne mener, at vi fik et positivt 
resultat ved OK18. Der er dog nogle, der påpeger, at den nye overenskomst 
også har konsekvenser, blandt andet i forhold til den rolle, som TR spiller 
på arbejdspladsen. Der er nemlig en række ting i forliget, som viser, at TR-
rollen forandres. Og det skal vi arbejde med fremadrettet i TR-kollegierne, 
og BF skal følge udviklingen på arbejdspladserne, siger Tine Segel. 
   Et af de områder, hvor TR-rollen ændres, er på special- og chefkonsulent-
området, og det bekymrer TR Kasper Bøgh Pedersen. 
   - Vi er ikke længere med ved ansættelse, forhandling om tillæg og ompla-
cering af medlemmer til rollen som special- og chefkonsulent. Og hvis jeg 
ikke længere skal godkende for eksempel løn og tillæg, så ved jeg ikke, hvad 
der sker på arbejdspladsen. Jeg mister grebet med den tredjedel af mine kol-
legaer, som er special- og chefkonsulenter, siger Kasper Bøgh Pedersen. 
   Selvom de væsentlige krav som sikring af spisepausen og reallønsstignin-
ger nu er aftalt i OK18-forligene, var der også krav, der ikke kom med i den 
nye overenskomst. 
   - Det er ærgerligt, at det kun er forældre, der har ret til en omsorgsdag. 
Man kan sagtens have gamle forældre eller familie, som har det dårligt, og 
til det kan man godt have brug for bare én dag til at hjælpe eller besøge. Det 
var blandt kravene, jeg ved BF havde med til at starte med, men som ikke 
blev til noget – desværre, siger Troels Lundin, som håber det kommer med 
til de næste overenskomstforhandlinger. 

Bibliotekarforbundet



   

   

   

   

Fra højre Kim Escherich Innovative Arcitech IBM, BF’s formand Tine 

Segel, adm. direktør Dansk IT Rikke Hvilshøj og økonomidirektør 

Sampension Morten Lund Madsen.   
  - Vi sviner med vores data, og forbrugerne kender ikke til redskaber 

til at passe på sig selv, sagde stifter af tænketanken Data Ethics 

Pernille Tranberg under debatten Digitalisering hvor går grænsen? 

  Kim Escherich Executive Innovation Architect, IBM argumenterede 

for, at vi skal tale etik i stedet for digitalisering.

  - Det offentlige skal genopfinde sig selv og sætte mennesket i 

centrum og tale om værdier i deres brug af data. 

  BF’s formand Tine Segel er enig.
  - Blot fordi vi har dataene, er det ikke sikkert, at vi skal bruge dem. 

De diskussioner skal vi have, sagde hun.    

Fra venstre læge og forfatter til bogen Sluk – Kunsten at overleve i en 

digital verden, Imran Rashid, Tine Segel. 
  Flere og flere bliver sygemeldt på grund af stress. Arbejdspladserne og 

fagbevægelsen har også et ansvar, påpegede BF’s formand Tine Segel. 

Fra venstre Ole Tange it-politisk rådgiver, PROSA, BF’s formand Tine 
Segel og stifter af tænketanken Data Ethics Pernille Tranberg.
  - Min bekymring er, at de unge ikke kan få råd og vejledning af deres 
forældre omkring digitalt selvforsvar. Så de er afhængige af, at de 
møder professionelle, der hvor de er, eksempelvis bibliotekarer, der 
kan guide dem, sagde Tine Segel i en debat om digitalt selvforsvar.
  - Vi skal have startet en bevægelse, hvor vi som borgere og for-
brugere stiller krav til, at produkter i udgangspunktet beskytter ens 
oplysninger.

Fra venstre kulturminister Mette Bock (LA), forsker bag Læsevaneundersø-
gelsen Stine Reinholdt, Næstformandi Skole og Forældre Rasmus Edelberg, 
Borgmester i Rebild (B) Leon Sebbelin, formand for Danmarks Biblioteksfor-
ening Steen B. Andersen, Tine Segel.    
   - I dag er arbejdet med læselyst på tværs af skoler og biblioteker meget 
afhængige af ildsjæle. Der er brug for klare signaler fra kultur- og under-
visningsministeriet om, at man gerne vil samarbejdet på tværs, og at man 
vil styrke det her område, sagde Tine Segel.
   Kulturministeren var åben overfor input til, hvad hun kunne gøre for at 
styrke området, men understregede at det er lokalt, man ved hvad der 
skal til.

BF på Folkemøde 
BF’s formand Tine Segel deltog i en række debatter 
på årets folkemøde blandt andet om digital dannelse, 
datasikkerhed, biblioteker og kulturens rolle. 

Debat: Digitalisering hvor går grænsen?

Er digital detox løsningen på 
stressepidemien? 

Digitalt selvforsvar – undgå 
kriminalitet på nettet  

Skal den kommende generation læse bøger? 
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Forfatter og forretnings-
mand Christian Mads-
bjerg mener, at big data 
er værdiløse, hvis de ikke 
kombineres med viden 
om menneskers adfærd. 
For hvad skal vi med viden 
om, hvad folk gør, hvis vi 
ikke ved hvorfor? 
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Du lærer mere om 
mennesker ved at 
læse en roman end 
et regneark  
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hristian Madsbjerg, direk-
tør i virksomheden ReD 
Associates i New York og 
København, er gået imod 
strømmen de seneste 
ti år ved at bygge sin 
forretning på humanisti-
ske discipliner. Firmaet 
hjælper store virksom-
heder som Lego, Adidas, 
Coca Cola og Ford med 

at forstå de mennesker, som de udvikler pro-
dukter til. Og ifølge Madsbjerg har antropo-
loger, sociologer, litterater, kunsthistorikere, 
filosoffer og specialister, der kan organisere 
informationer, aldrig været vigtigere. 
   - Big data er blevet det, som virksomheder, 
regeringer og offentlige institutioner skal na-
vigere efter. Men selv ernorme mængder data 
om os er ingenting værd uden en forståelse 
af den sociale og kulturelle kontekst, de er 
indsamlet i. Hvis vi ikke har den menneskelige 
adfærd med i billedet, har de data ingen kraft, 
siger Christian Madsbjerg. 
   Begrebet big data dækker over indsamling 
og analyse af data om os, for eksempel fra 
sociale medier, hjemmesider, søgninger, køb 
og vores geografiske placering – kort sagt alle 
vores digitale spor.     
   Christian Madsbjerg understreger, at han 
ikke er imod brugen af big data. Brugt rigtigt 
kan de forbedre alt fra sundhedsvæsnet, ud-
dannelsessystemet, trafiksikkerheden, vores 
adgang til informationer og til at nedbringe 
produktionsomkostninger. Men han er imod at 
se dem som sandheden om os, og at indsamle 
dem i blinde.

MENNESKERS VERDEN ER KOMPLEKS

Lad os starte med et af Christian Madsbjergs 
eksempler på nødvendigheden af, at big data 

C
møder humanvidenskaben fra hans bog Sensemaking – et for-
svar for menneskelig intelligens fra 2017. 
   Et medicinalfirma lavede en omfattende markedsanalyse for 
at finde årsagen til faldet i deres salg af diabetesmedicin. Den 
viste, at 43 procent af patienter med type 2 diabetes ikke tager 
medicinen efter forskrifterne, og 84 procent angiver glemsom-
hed som årsagen. »Men efter at have brugt millioner af dollars 
og flere måneders research, er der stadig ingen, der har nogen 
idé om, hvorfor folk gør, som de gør«, skriver Madsbjerg. Og 
vicedirektøren konstaterer, at det, de jo reelt har brug for, er 
viden om, hvordan de kan ændre patienternes adfærd. 
   - Et medicinalfirma er nødt til at forstå hverdagen for menne-
sker med diabetes, ellers vil deres forsøg på at udvikle medicin 
mislykkes, siger Madsbjerg.
   Og for at forstå andre menneskers verden skal der mere end 
nøgterne data til. Litteratur og kunst er en af de bedste veje til 
at udforske verdener, der er anderledes end vores egen, ifølge 
Madsbjerg.

Christian Madsbjerg 
forsvarer menne-
skelig intelligens, 
fordi den med 
dens fantasi og 
intuition kan udvikle 
perspektiver og 
finde forklaringer 
og sammenhænge, 
modsat big data, 
der kun viser os, 
hvad folk gør, ikke 
hvorfor. 
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”Skal vi
forstå
menneskers 
komplekse 
verden,
og det vi 
foretager 
os, så skal 
naturviden-
skaben og 
humanismen 
kombineres”

   - Du lærer mere om mennesker ved at læse en roman end ud 
fra et regneark. Når jeg læser Thomas Manns Trolddomsbjerget, 
kan jeg ligefrem føle udslettelsen af det europæiske kontinent 
under og efter Første Verdenskrig. Studier af litteraturen giver 
os en forståelse af mennesker. Hvordan de lever, hvad de ser 
som et meningsfuldt liv, et godt helbred, hvad de drømmer om 
og de etiske normer i en bestemt kultur. Så indsigt i tysk litte-
ratur fra 1800-tallet har værdi – også i en medicinalvirksomhed, 
siger forretningsmanden.
   - Det kan også være en middelaldergobelin, der mig giver mig 
en forståelse af, hvad der betød noget for franskmændene på 
renæssancens højdepunkt eller en japansk have, der fortæller 
mig noget om det japanske verdenssyn og japanernes æstetik, 
siger Madsbjerg.
   Det er ekstremt nyttigt, hvis man skal finde ud af, hvordan 
man kan påvirke menneskers adfærd. Hvis blot ti procent flere 
for eksempel tog diabetesmedicinen korrekt, ville det redde 
mange menneskeliv, siger Christian Madsbjerg og tilføjer, at det 
er det, de humanistiske fag kan – altså at finde sammenhænge.

FAKTA EKSISTERER ALTID I EN KONTEKST

Et andet eksempel er ReD Associates samarbejde med bilfabri-
kanten Ford, der ønskede en langsigtet strategi for produktionen 
af luksusbiler. Ford havde en masse data, der kunne bruges til at 
optimere de tekniske detaljer i bilen, men manglede ifølge Mads-
bjerg en forståelse af bilisternes verden og oplevelse af luksus. 
Gennem et omfattende researchprojekt fulgte ReD Associates 
60 bilister i USA, Kina, Indien og Rusland, og det viste sig, at 
den tekniske køreoplevelse havde meget lidt med bilens fremtid 
at gøre. 95 procent af tiden stod bilerne i garagen. Luksus for 
bilisterne var mere oplevelsen af frihed, de særlige stunder på vej 
et sted hen eller tid for sig selv. Resultatet blev, at Ford skiftede 
fokus fra at »arbejde med teknologi« til at arbejde med, hvordan 
»teknologi servicerer mennesker og deres oplevelser«. 
   Christian Madsbjerg kalder det for »sensemaking« at se 
tingene i forhold til hinanden. De data, som ReD Associates ind-
samler for virksomheder, kalder han »sensemaking-data« (eller 
thick-data inspireret af antropologen Clifford Geertzs begreb om 
tætte beskrivelser), fordi det ikke kun er kendsgerninger, men 
også konteksten, der registreres. 
   - Fakta eksisterer altid i en kontekst, siger Christian Madsbjerg, 
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”Der er gennem lang tid sket en devaluering af 
de humanistiske fag med en brændende tro på, 
at flere data fører til mere viden”

der selv har læst statskundskab og filosofi og er inspireret af blandt andet fæ-
nomenologi – det at studere, hvordan mennesker oplever tilværelsen. 
   - Vi mennesker har en masse erfaringer, som vi handler efter. Vi ved, hvordan 
det føles før et tordenvejr, eller at der er noget galt, når vi kigger i vores partners 
øjne. Det er vores »fortrolighed med verden«, og det har betydning for den 
måde, vi håndterer verden på – fra hvilke varer vi vælger i supermarkedet til valg 
af uddannelse og ægtefælle, siger han.

MANGEL PÅ KULTURELT LEDERSKAB

Christian Madsbjerg har gennem mange år været bekymret over, at flertallet 
af topledere har ladet big data være styrende for strategier og den retning, 
virksomheder og samfundet skulle flytte sig efter.
   - Mange ledere har mistet følingen med brugerne, kunderne og borgerne. Det 
handler om at kunne sætte sig i deres sted. For eksempel selv købe sine sko, 
hvis du er direktør i en skovirksomhed eller trække et nummer i borgerservice, 
hvis du er chef for borgerservice. Du skal have viden om, hvordan det er i sidste 
led. Og det er ikke nok at spørge kunderne og brugerne om, hvad de vil have, 
for det ved de ikke selv, siger Christian Madsbjerg, der kalder det mangel på 
kulturelt lederskab.

SLUT PÅ FØRSTE ÆRA MED DATAFEBER 

- Jeg er blevet behandlet overlegent i mange amerikanske tv-debatter, fordi min 
påstand har været, at big data ikke kan stå alene, siger Christian Madsbjerg, der 
dog ikke længere føler sig så alene.
   For der er sket en positiv udvikling – en opvågnen, mener han, som det sidste 
år har trukket i en anden retning.
   - Folk er blevet utrygge ved big data. Der er opstået enighed om, at store 
virksomheder som Facebook, Google og Amazon indsamler for mange data om 
os. Det er nyt, siger Christian Madsbjerg, der kalder høringen af Facebookstifter 
Mark Zuckerberg i det amerikanske senat i april 2018 for et vendepunkt. Zucker-
berg måtte undskylde for, at millioner af Facebooks brugernes data slap ud. Og 
svare på, hvad Facebook skal med alle de data. Efterfølgende slettede mange 
deres profil i protest. Og Facebook er blevet stævnet med krav for 1,5 trillioner 
dollars og oplevede et værditab på 100 millioner dollars på to dage.
   - Det siger noget om, hvilke bevægelser der er i gang imod brugen af big data. 
Det er ved at gå op for folk, at deres data er en dyr pris at betale for at bruge 
»gratis« tjenester. Christian Madsbjerg kalder det slutningen på en æra – den 
første guldfeber og begejstring over big data – hvor it-ingeniører fik frit spil til 
at indsamle så meget data om os som muligt. Politisk er der også bevægelser 
som EU’s persondataforordning med krav til større persondatabeskyttelse, der 
trådte i kraft 25. maj 2018. 

Markedsresearch og 
tekniske rapporter 
giver ikke viden om, 
hvordan mennesker 
oplever tingene, kun 
hvad de rent faktisk 
gør. Et eksempel er en 
forelskelse. Det kan ses 
som en kemisk reaktion 
i hjernen, men dem, 
som har prøvet det, 
ved, at det opleves som 
noget ganske andet. 
En parfume er faktuelt 
en flaske med væske, 
men reelt har den 
kulturel betydning og 
en forbindelse til andre 
ting i vores liv, skriver 
Christian Madsbjerg.
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Eli Pariser var én af de første, 
der i 2011 advarede mod 
filterbobler med sin bog
The Filter Bubble: What the 
Internet is Hiding from You. 
Siden har vi i 2015 i Danmark 
fået Center for Information 
and Bubble Studies under
Københavns Universitet.
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VI BLIVER IKKE UDFORDRET  

Men selvom datafeberen måske så småt lægger sig, er konse-
kvenserne af dataindsamlingens første æra ret alvorlige. De 
mange data bliver brugt til at skræddersy ikke kun annoncer, 
men også søgeresultater og det vi ser på sociale medier. Det 
har, ifølge Christian Madsbjerg, ført os ind i såkaldte bobler, 
hvor det, vi møder på nettet, er en selvrefleksion. Et spejl, hvor 
vi bliver præsenteret for noget, der matcher det, vi før har søgt 
på, og det andre, der ligner os, kigger på – produkter, litteratur, 
holdninger, nyheder med mere.
   - Vi havner i bobler med dem, der ligner os selv, og bliver ikke 
udfordret. Det er farligt for et samfund, fordi vi mentalt kom-
mer længere og længere væk fra dem, der mener noget andet 
end os selv. Vi oplever, at højre- og venstrefløjen i politik ikke 
forstår hinanden. Der opstår siloer i samfundet med bobler af 
meninger i stedet for en fælles samtale og forsøg på at hånd-
tere de fælles udfordringer, siger Christian Madsbjerg og tilføjer 
med en snert af optimisme:
   - Det er det faktum, der er ved at gå op for folk. Man kan sige, 
at teknologien er ved at blive humaniseret. Da bilen blev opfun-
det, var der ingen fartgrænser, og da jeg var barn, brugte vi ikke 
sikkerhedssele. Vi mennesker skal opleve, at noget er farligt 
eller uhensigtsmæssigt, før vi regulerer det. 

HUMANVIDENSKABEN ER DEVALUERET 

Men hvordan skete det lige, at big data fik forblændet tople-
dere, virksomheder, organisationer og politikere? 
   - Der er gennem lang tid sket en devaluering af de humanisti-
ske fag med en brændende tro på, at flere data fører til mere 
viden, mens fag som sociologi og antropologi er blevet set som 
forældede, siger Christian Madsbjerg. 
   I 2016 udråbte det amerikanske jobsite Glassdoor dataanaly-
tiker til at være det bedste job, man kunne have, og der er i dag 
halvt så mange humanistiske kandidater i USA som i 1960. I 
Danmark er mange humanistiske fag også skåret drastisk ned 
efter en politisk prioritering – i et indslag i radioavisen 3. maj 
2018 lød det for eksempel: »Unge vælger i dag i højere grad en 
naturvidenskabelig uddannelse fremfor en humanistisk, fordi 
de har lyttet til politikernes ønsker« og i Japan har de sløjfet de 
fleste humanistiske universitetsuddannelser, fordi de anses for 
unyttige. 
   Men det koster samfundet dyrt at devaluere menneskelig 
dømmekraft og indsigt ved at fokusere så meget på STEM-
baseret viden (Science, Tecnology, Enginering og Math), mener 
Madsbjerg. 
   - Hvis vi ser tal og modeller som sandheder, undergraver vi 
vores fornemmelse for alle de ikke lineære forandringer. Skal vi 
forstå menneskers komplekse verden, og det vi foretager os, 
så skal naturvidenskaben og humanismen kombineres, siger 

Hvorfor 
læser vi
af lyst?
Ikke mange kan som Ford eller Adi-
das sende et hold antropologer til 
otte lande og følge 60 personer for 
at undersøge, hvordan de oplever 
virksomhedernes produkter. Men 
mindre kan gøre det. 
   Christian Madsbjergs råd til biblio-
tekerne er at vælge et område, der 
er vigtigt for dem, og gå dybere ind 
i en undersøgelse af det. Hans bud 
er lystlæsning. 
   - Bibliotekerne kunne undersøge, 
hvorfor vi læser af lyst. Hvad 
motiverer os, og hvad er forhin-
dringerne? Man kunne sætte ti 
antropologi-studerende til opgaven 
tre steder i landet, følge ti men-
nesker og bruge tid sammen med 
dem for at finde ud af, hvilken rolle 
læsning og bøger har i deres liv, 
siger Christian Madsbjerg, der selv 
elsker biblioteker og stadig bruger 
dem meget. 
   - Mit bibliotek åbnede verden for 
mig, siger han, der er opvokset på 
Bornholm, men i dag bosiddende i 
New York.
   - Når man får en forståelse af, 
hvorfor folk gør noget, og hvordan 
de oplever det, kan man styrke det 
og gøre det nemmere for folk. Det 
kunne være at skabe de optimale 
betingelser for at finde materia-
lerne selv, og finde frem til, hvad 
det er for en rolle, bibliotekaren skal 
have i lystlæsningen. 
   I virkeligheden foregår det meste 
uddannelse måske på bibliotekerne, 
fordi det at lære sig selv nye ting – 
om det er om fugle, at beskære en 
rosenhave eller at tale fransk – sker 
hele livet igennem. Men hvorfor gør 
folk det? Og hvordan kan vi styrke 
det? 
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Christian Madsbjerg, der mener, at de humanistiske fag 
selv bærer en del af skylden for den afvikling, der er sket.
   - Fagene har lukket sig om sig selv og er blevet esoteri-
ske, fordi de har været under pres.  Humanvidenskaberne 
har også en forpligtigelse til at gøre det synligt, hvilken 
nytte de kan have i praksis. Fysik har for eksempel både 
den frie forskning med abstrakte spekulationer om sorte 
huller og ingeniørfagene som den praktisk del, der bruges 
til at bygge broer og veje. På samme måde bør de humani-
stiske fag have en del af faget, der bekymrer sig som om, 
hvordan de kan anvendes i praksis.

HUMANISME OG TEKNOLOGI SAMME SAG 

Reelt kan teknologi og humaniora ikke adskilles. 
   - Der er ikke længere et socialt aspekt, hvor vi ikke er 
nødt til at forholde os til teknologi, og der er ingen tekno-
logiske spørgsmål, der ikke har en social side – for hvad 
gør teknologien for eksempel ved os? Undersøgelser viser, 
at 5-årige drenge, der bor i byer, har samme grovmotorik, 
som 3-årige drenge havde i 80’erne, fordi de bruger mere 
tid foran en skærm. Og børn får ikke samme forståelse af 
penge i dag som tidligere, fordi de oplever ting som spil, 
film og musik som »gratis«.
   Christian Madsbjerg har, som direktør i ReD Associates, 
gjort det til god forretning at få humanister og it-folk til at 
arbejde sammen, men erkender, at det er svært, fordi det 
er forskellige kulturer, sprog og udgangspunkter. 
   - Vi har folk fra NASA, der har arbejdet med højtekno-
logiske militærsystemer, der nu arbejder sammen med 
sociologer og antropologer. Men det vigtigste er, at alle 
kan se behovet for hinanden og har en forståelse af poten-
tialerne i de andres kunnen. Humanister behøver ikke at 
kunne kode, men de skal forstå potentialerne i big data og 
omvendt, siger Christian Madsbjerg.  
   - Hvis lærere for eksempel kan få at vide, hvor i mate-
matikbogen, der er noget, eleverne ikke forstår, kan vi 
graduere undervisningen til den enkelte, men det kræver, 
at pædagoger, lærere og it-udviklere arbejder sammen.
   Christian Madsbjerg ser, hvad han kalder »ærlige forsøg« 
hos virksomheder og institutioner på at skabe selvregule-
ring omkring deres brug af data oven på sager med læk af 
data, faldende aktiekurser og retssager mod blandt andet 
Facebook, og fordi forbrugerne efterspørger ansvarlige 
virksomheder. Google har efterhånden 4.000 humanister 
ansat og Facebook 800.
   - Der er en stigende erkendelse af, at der skal mere til 
udviklingen end big data. Selv hos de mest avancerede 
tech-virksomheder i Silicon Valley er der kommet en mere 
tænksom stemning, siger Christian Madsbjerg. 

Teknologi 
har brug for 
humanioras 
etik
Den canadiske professor Richard Lach-
mann mener, at studerende inden for na-
turvidenskab og tech også skal undervises 
i humaniora, fordi teknologi fører etiske 
spørgsmål med sig, som vi som samfund 
skal forholde os til. 
   »Undervisning i kunst og humaniora bør 
ikke ses som et vagt forsøg på at »udvide 
horisonten«, men som en tiltrængt og 
nødvendig diskussion om moral, værdier, 
etik og ansvar«, skriver professoren i en 
artikel i The Conversation januar 2018, 
oversat og bragt på Videnskab.dk i april. 
   Lachmann mener, at kløften mellem den 
klassisk-humanistiske og den teknisk-
videnskabelige kultur er vokset samtidig 
med, at der mere end nogensinde er be-
hov for, at vi tager stilling til vigtige etiske 
spørgsmål om magt og kontrol i relation 
til teknologien. 
   Han nævner brugen af softwarealgorit-
mer til domsfældelse eller ansættelser, 
som kan indebære »racebias, særlige 
interesser eller ganske enkelt er dårlig 
videnskab«. Og bioteknologi, hvor gen-
redigering får betydning for kommende 
generationer eller geoengineering, der 
adresserer klimaforandringer med radikale 
løsninger.  
   Professoren efterlyser plads til at 
debattere, om visse teknologier overho-
vedet bør udvikles og hvilke menneskelige 
og samfundsmæssige konsekvenser, tek-
nologier kan have. Et blik som humaniora 
kan bidrage med. 
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Siden 2016 har regeringens omprioriteringsbidrag betydet årlige 
to-procents besparelser for Det Kgl. Bibliotek. Og i budgetterne 
for 2019 og 2020 må alle områder holde for, konstaterer direktør 
Svend Larsen. Blandt andet skal 35 stillinger nedlægges.

Det Kgl. Bibliotek
nedlægger
35 stillinger



Juni 2018 · Perspektiv ·

T
E

K
S

T
 A

N
E

T
T

E
 L

E
R

C
H

E
 A

R
K

IV
F

O
T

O
 JA

K
O

B
 B

O
S

E
R

U
P

Siden 2016 har det såkaldte omprioriteringsbidrag 
betydet, at Det Kgl. Bibliotek er blevet pålagt at 
spare to procent om året. Nu er de årlige besparel-
ser forlænget frem til 2021, og det har betydet, at 
35 stillinger skal nedlægges for at få budgetterne 
for 2019 og 2020 til at gå op. 25 af de nedlagte 
stillinger er fundet ved naturlig afgang og frivillig 
fratrædelse, men desværre skal ti ansatte fyres. 
Alt i alt har man nedlagt op mod 100 stillinger 
inden for den seneste periode, vurderer direktør 
Svend Larsen.
   - Det er selvfølgelig nedslående. Der er ingen, 
der ønsker, at der skal ske afskedigelser. Men 
det er desværre et fælles vilkår for alle offentligt 
ansatte, så det er jo ikke noget, der kun rammer 
os, siger Svend Larsen.  
    - Med det budget og de bindinger vi har, bliver 
alle vores områder ramt. Vi kan ikke opsige vores 
lejemål, men vi kan ikke vedligeholde dem på 
samme måde. Og hvor vi tidligere har forsøgt at 
friholde materialekontoen, kan vi heller ikke det 

længere. Hele digitaliseringsprojektet vil blive 
påvirket, vores formidlingsaktiviteter, vores 
aktiviteter med digitalisering og vores indsamling 
af den digitale kulturarv, remser Svend Larsen 
op, da Perspektiv spørger til, hvilke områder der 
konkret påvirkes. 
   Det er ikke første gang, han udtaler sig om 
besparelserne. Den 10. april udtalte Svend Larsen 
sig til Politiken.  
   »Vi har ikke nogle indikationer på, at det hører 
op. Vi har prøvet besparelser før, også under 
andre regeringer, men det, som er slemt, er, at 
det er nu er tidsubegrænset, og to procent om 
året er ødelæggende for varetagelsen af vores 
kerneopgaver«.
   Han mener dog ikke, at han er overraskende 
klar i mælet om konsekvensen af besparelserne i 
artiklen i Politiken, hvor også Rane Willerslev, di-
rektør for Nationalmuseet udtaler sig og siger, at 
besparelserne har en »helt ødelæggende effekt«.   
Mens Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum 
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for Kunst konstaterer, at hvis besparelserne fort-
sætter, så må museet lukke i 2034. 
   - Jeg synes ikke, at jeg maler fanden på væg-
gen. Jeg siger bare, at det har konsekvenser, hvis 
det bliver ved og ved. Specielt det langsigtede 
perspektiv er foruroligende i forhold til vores va-
retagelse af kerneopgaven. Men jeg tror ikke, at 
det kommer bag på politikerne. Det er et politisk 
ønske, at tingene skal være anderledes, siger 
Svend Larsen.
   Svend Larsen mener ikke, at besparelserne 
påvirker fusionen mellem Det Kongelige Bibliotek 
og Statsbiblioteket negativt, og heller ikke de 
forskellige samarbejdsaftaler, der er indgået med 
RUC, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. 
   - Ved at samle tingene kan vi opnå stordrifts-
fordele, der kommer alle universiteterne til gode. 
Hvis vi ikke havde lavet de her sammenlægninger, 
samtidig med at vi oplever nedskæringer, havde 
vi stået i en værre situation. Der er nogle fordele 
i, at man leverer biblioteksservices på tværs af 
universiteter, og vi er også i gang med et stort 
projekt om et nyt, stort fælles bibliotekssystem, 
siger Svend Larsen. 
   Han mener, at fusionerne og samarbejdsafta-
lerne er et plus for medarbejderne. 
   - Der er muligheder i, at vi er blevet et større 
bibliotek. Det giver nogle faglige muligheder, vi 
ikke har haft tidligere, siger han. 

BESPARELSERNE GIVER UTILFREDSHED

Åshild Asta Sandvin er tillidsrepræsentant på 
Det Kgl. Bibliotek, og hun oplever, at stemningen 
blandt medarbejderne er påvirket af de varslede 
besparelser, hvor medarbejderne i starten af 
maj fik beskeden om, at man desværre ikke helt 
kunne undgå egentlige afskedigelser.
   - Jeg mærker det lidt drypvis, når mine kolle-
ger deler deres bekymringer. Det er ikke en god 
situation at stå i – hverken for medarbejdere, 

tillidsrepræsentanter eller ledelse. Det er en utaknemmelig 
opgave, og medarbejderne er utilfredse over ikke at have tid til 
at fordybe sig i opgaver ud over den daglige drift. Fordi der ikke 
er midler nok, tid nok, ressourcer nok eller energi til det lige nu, 
og det går ud over arbejdsglæden, siger Åshild Asta Sandvin. 
   - Men som tillidsrepræsentant ved jeg, at ledelsen har lagt 
et stort stykke arbejde i at undgå direkte afskedigelser, og det 
skal den have ros for. Vi kan se, at besparelserne rammer alle 
vegne. Der spares også på universiteterne og på de øvrige store 
kulturinstitutioner, og jeg kunne godt ønske mig, at man i den 
værdipolitik, der bliver ført, satsede mere på kultur, kulturarv 
og uddannelse, siger Åshild Asta Sandvin.  
   Hun vurderer ligesom Svend Larsen, at kvaliteten i høj grad 
bliver påvirket af de fortsatte besparelser. 
   - Vi er Det Kgl. Bibliotek. Vi skal være Danmarks nationale 
bibliotek, og hvis vi skærer ned på services, så er der ingen an-
dre biblioteker, der står klar til at samle dem op. Det er faktisk 
lidt uhyggeligt, at der er ting, der forsvinder fra det danske 
bibliotekslandskab, fordi de ikke bliver lavet mere. 
   - Fysisk materiale står for eksempel ikke specielt højt i kurs 
nu om dage. Materialebudgetterne er reducerede, der satses 
mere og mere på onlineressourcer, og der er flere om buddet 
til de fysiske eksemplarer. Det kan brugerne mærke. Når det 
gælder specialesamlingerne, er der begrænsninger i forhold til, 
hvor behjælpelige vi kan være med at finde materialer frem, 
og der kan også gå længere tid, før materialer kan skaffes 
frem fra magasinerne. Der er meget hjælp til selvhjælp og øget 
betjening per telefon, forklarer Åshild Asta Sandvin.
   - Det sidste kan man godt argumentere for er fornuftigt i 
forhold til at bruge vores ressourcer bedst muligt. Men det er 
også at lukke for princippet om »lige adgang for alle«, når man 
er tvunget til at bruge en computer eller en telefon. Og vi ved, 
at brugerne ofte ikke selv ved, hvad de har brug for, og det kan 
vi hjælpe dem med, når vi har den personlige kontakt, siger 
Åshild Asta Sandvin. 
   Hun oplever, at arbejdsmiljøet bliver presset, når man er færre 
til at løse opgaverne. 
   - Vi skal løbe stærkere og har ikke tid til at udveksle erfarin-
ger. Det at kunne komme frem til de rigtige løsninger i fælles-
skab er super vigtigt for udviklingen af en arbejdsplads. Det 
faglige fællesskab forringes, når alle bliver mere travle. 
   Besparelserne falder i en tid, hvor Det Kgl. Bibliotek gennem-
går mange forandringer som følge af fusioner og samarbejder 
med andre universiteter.
   - Det er fordele ved at være stor, men det er gået meget 
stærkt. Der er brug for stabilitet, så vi kan finde tilbage til 
fagligheden, og hvem vi er. Ledelsen har signaleret, at der skal 
fokus på, hvordan vi håndterer de mange forandringer, og det 
er netop det, vi har brug for nu. Der skal ro på, så vi kan nå frem 
til, at det nok skal blive godt. For det skal det. Digitalisering, 
som jeg var inde på, øger jo også tilgængeligheden, så der er 
flere fordele at høste fremadrettet. Man skal bare huske at få 
fagligheden med ind i de nye former, for eksempel med grundig 
metadatering. Noget af det, jeg virkelig værdsætter ved biblio-
teksfaget er netop de muligheder for samspil med andre fag, 
teknologier og tidsånd, som faget rummer. 

Svend Larsen, arkivfoto.
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I 1973 ekspanderede folkebibliotekerne, og der var mangel
på bibliotekarer. Derfor blev Aalborgskolen oprettet. En
antiautoritær institution som dyrkede det tværfaglige, den 
flade ledelsesstruktur og samarbejdet med folkebibliotekerne, 
men som også har været lukningstruet siden 1980. 
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alborgskolen blev oprettet i folkebiblioteker-
nes ekspansionsperiode. I 1973 var der mangel 
på bibliotekarer og en forventning om, at der 
skulle ansættes mange flere bibliotekarer i pro-
vinsen. Derfor blev Biblioteksskolens Aalborg-
afdeling etableret. En af dem, der har været 
med næsten hele vejen, er lektor Jan Graulund. 

Han startede som studerende i 1978, blev siden ansat og har 
været på uddannelsen i godt 40 år. 
   - Aalborgafdelingen blev etableret på et tidspunkt, hvor 
samfundet var ved at ændre sig, og hvor bibliotekerne skulle 
omdefinere sig selv i forhold til velfærdssamfundet, oplysning 
og uddannelse, og hvor der var en klar kritik af det borgerlige 
samfund. Aalborgafdelingen var en antiautoritær institu-
tion – man kan sige, at vi var Biblioteksskolens RUC, siger Jan 
Graulund. 
   Derfor var der stormøder på Aalborgskolen, hvor alle – også 
studerende – deltog og havde noget sige. Man havde eget 
budget, eget studienævn og skulle blot leve op til lovningen.     
De faglige konflikter, som der kunne være i København, fand-
tes ikke i Aalborg, hvor man eksperimenterede med nye måder 
at kombinere faglighederne på, ifølge Jan Graulund. Her var et 
tæt forhold mellem ansatte og studerende og selv titlen som 
afdelingsleder gik på skift, mens den formelle rektor befandt 
sig i København.

AKADEMISERING

Oprindeligt var planen, at skolen skulle blive en del af det 
nyoprettede Aalborg Universitet. Det skete dog ikke. Aalborg-
afdelingen forblev en afdeling under Biblioteksskolen og ved 
fusioneringen af Biblioteksskolen/IVA i 2013 en afdeling under 
Institut for Informationsvidenskab på Københavns Universi-
tet.  
   Mens man i København i 1970’erne uddannede bibliotekarer 
til henholdsvis forsknings- og folkebiblioteker, så var Aalborg-
skolen udelukkende rettet mod folkebibliotekerne.
   - Fra 1970’erne og indtil akademiseringen ved årtusindeskif-
tet har vi haft et klart fokus på den kulturelle praksis og folke-
bibliotekernes praksis som kulturformidlingsinstitution. Netop 
det tætte samarbejde med folkebibliotekerne er noget af det, 
der kendetegner Aalborgafdelingen. Før i tiden havde vi også 

A
stor kursus- og konsulentvirksomhed rettet 
mod sektoren. Aalborgafdelingens skæbne 
har været tæt knyttet til folkebibliotekerne og 
bibliotekernes udvikling, hvor bibliotekerne er 
gået fra at være egenrådige kulturinstitutio-
ner i provinsen til at have en mindre domine-
rende rolle siden årtusindeskiftet, siger Jan 
Graulund
   I 1970’erne tog Aalborgskolen 100 stude-
rende ind om året frem til 1980’erne, hvor der 
skete en dimensionering af uddannelsen. Al-
lerede på det tidspunkt startede snakken om, 
at Aalborgskolen skulle lukkes, og en stående 
konflikt mellem Aalborgskolen og København 
begyndte. For med københavnske øjne var 
det mere rationelt at lukke Aalborgskolen og 
samle ressourcerne i København, oplevede 
lektoren.
   - Vores redning var lokalpolitikerne, der ikke 
ville acceptere, at man lukkede en arbejdsplads 
og en uddannelse i Aalborg. Altså i udkants-
danmark. At vi set med politiske øjne var van-
skelige at lukke har betydet, at Aalborgskolen 
reelt har overlevet i 30 år, siger Jan Graulund.
I 2015 blev det besluttet, at skolen skulle luk-
kes efter et katastrofalt optag i september 
2015.
   - Vi havde ellers for længst vænnet os til, at 
vi var lukningstruede næsten hvert år. Vi hav-
de det lidt som Christiania, at vi var umulige at 
udrydde, men vores optag gik ned – som det jo 
generelt er gjort på de humanistiske uddannel-
ser – og med et så lille optag var uddannelsen 
ikke god uddannelsesøkonomi. 
   Om det er et vemodigt farvel, at skolen luk-
ker, trækker Jan Graulund lidt på. Selv skal han 
på pension, og der er kun få kolleger tilbage.
   - Vi er ikke ret mange tilbage i dag. Reelt har 
vi ikke haft mere end 15 kursusaktive stude-
rende det sidste år, hvortil der kommer 10-15 
specialestuderende og studerende fra tidligere 



årgange, der mangler at bestå et fag eller to og vi er fem ansat-
te. Det er fagligt utilfredsstillende og meget tomt. Overordnet 
har det været en lang proces. Jeg synes ikke, at vi har afviklet 
uddannelsen på den bedste måde for de studerende. De er ble-
vet presset til at gå andre steder hen for at færdiggøre deres 
kandidat. Men jeg tror, at de studerende har følt, at vi har gjort 
alt, hvad vi kunne for dem. 
   En af de ting, som Jan Graulund har savnet i de seneste år, er 
det tætte samspil mellem uddannelsen og bibliotekerne. 
   - Det var jo givende for samfundet, for biblioteksvæsenet og 
for os som uddannelsesinstitution, at vi hele tiden udviklede 
sammen. Nu er bibliotekerne ved at finde fodfæste i forhold til, 
hvordan man gør sig relevante lokalt og regionalt i samspil med 
alle mulige andre, og man ansætter mange andre fagligheder.   
Og som følge af akademiseringen uddanner vi også til et langt 
bredere arbejdsmarked, hvor nogle studerende ligefrem får 
knopper af at høre ordet bibliotek. Men bibliotekerne er fortsat 
enormt interessante samfundsinstitutioner, der bør have 
forskningsmæssig bevågenhed, siger han.

DE STUDERENDE ER HJULPET VIDERE

I oktober 2015 fik de studerende på Aalborgafdelingen besked 
om, at afdelingen skulle lukke. De 28 nye studerende på 1. se-
mester kunne færdiggøre deres bachelor på normeret tid. Altså 
inden sommerferien i 2018. I alt er der 19 studerende tilbage af 
den sidste årgang og heraf bliver 18 bachelorer til sommer. Kan-
didaten skal de tage et andet sted, enten på INF i København 
eller på andre overbygninger. 
   - Det kom selvfølgelig som et chok for de studerende, da de 

fik beskeden om, at vi skulle lukke. Men vi sørgede for et højt 
informationsniveau og al den hjælp, de studerende havde brug 
for, siger studievejleder Karina Øgendahl. Hun hjalp også de 
studerende med at finde ud af, hvor de i stedet kunne tage 
deres kandidat. 
   - Jeg er gået meget ind i, hvilke kandidatuddannelser vores 
studerende havde mulighed for at tage. For mange af vores 
studerende er det et for stort skridt at flytte til København – 
alene boligpriserne er jo noget helt andet end i Aalborg, så det 
er meget få, der har valgt at tage til København. I stedet vil de 
tage deres kandidatuddannelser enten på Aalborg Universitet, 
Aarhus Universitet eller SDU. 
   Siden 2015 er der ikke kommet nye studerende til, så uddan-
nelsen er blevet mindre år for år, og i 2017 flyttede afdelingen 
ind i et enkelt lejet lokale på NOVI, som rummede både under-
visning og administration. 
   - Vi blev færre og færre. Underviserne sivede jo også, men det 
fungerede fint, at vi til sidst alle var i et lokale. Både undervi-
sere og studerende, siger Karina Øgendahl. 
   Hendes oplevelse er, at de studerende har været tilfredse 
trods de svære vilkår for uddannelsen. 
   - Der har ikke været fredagsbar som i gamle dage, men vi har 
haft fælles spisninger, og de studerende har selv arrangeret en 
studietur. I det hele taget har Aalborgskolen altid haft et helt 
særligt studiemiljø, hvor årgangene også har haft et tæt sam-
menhold på tværs, siger hun. Selv skal hun videre til Aalborg 
Bibliotekerne i et projektstilling. 
   - Jeg glæder mig til at bruge min bibliotekarfaglighed igen, 
siger hun. 
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Vi får de unge til at 
tænke over det, de 
gør i deres hverdag

Det er
okay at
slå hjernen 
fra – nogle 
gange
- Er I altid kritiske 
overfor alt, hvad 
I søger? Jeg er i 
hvert fald ikke, 
siger Sigrid Brix 
Klitgaard (th). 
  - Men tænk over, 
hvad de informatio-
ner du finder, skal 
bruges til. Skal du 
træffe en beslut-
ning eller skrive en 
opgave eller kan 
det få konsekven-
ser for andre, hvis 
du for eksempel 
deler noget, der 
ikke er rigtigt, så 
vær ekstra kritisk. 
Fake news er netop 
skabt for at få jer 
overbevist om 
noget bestemt.



Bibliotekar i København, Sigrid Klitgaard Brix, har 
med kolleger fra biblioteker i Silkeborg, Billund og 
København udviklet et undervisningsværktøj og et 
workshopforløb i digital dannelse, som hedder Stærk 
på nettet. Værktøjet er frit tilgængeligt og håbet er, 
at flere biblioteker vil tage det i brug. 

800 ELEVER HAR ALLEREDE VÆRET IGENNEM VORES 

DIALOGVÆRKTØJ STÆRK PÅ NETTET. Her kan eleverne 
afdække deres digitale kompetencer. Stærk på nettet er ment 
som en indgang og et udgangspunkt for snakke om deres 
digitale adfærd. De får spørgsmål om deres online deltagelse 
såsom søgning, kildekritik, at gemme information og det, de 
deler i et færdighedshjul. Når de har udfyldt hjulet, får de et 
billede af deres digitale færdigheder og ved, hvad der er deres 
stærke og mindre stærke sider. Undervejs får de konkrete 
eksempler på, hvad digitale færdigheder er. For eksempel at du 
skal finde mere end én informationskilde, at du skal vurdere de 
kilder, du finder og så videre.

FÆRDIGHEDSHJULET HAR OGSÅ MANGE KONKRETE 

ØVELSER, HVOR ELEVERNE SKAL ARBEJDE MED DERES 

DIGITALE FÆRDIGHEDER. De skal eksempelvis se videoer, 
læse artikler og søge på hashtags, og der er undervisningsfor-
løb, hvor lærerne kan arbejde videre. Her skal de eksempelvis 
skrive en wiki-artikel og vurdere hinandens kilder. Et andet 
forløb handler om takt og tone på nettet, hvor de skal arbejde 
med, hvornår en video eksempelvis skal være privat eller of-
fentlig, hvordan tonen på nettet er, og hvad digital mobning er.

I FØRSTE OMGANG VURDERER DE SIG SELV. Og bagefter 
ligger der øvelser, hvor de styrker deres færdigheder. Værktøjet 
er målrettet 6. til 10. årgang, og i København fokuseres mest 
på 7. klasse. Her er eleverne tilpas modne til at have erfarin-
ger, men vi når dem, før de selv får en følelse af, at de har styr 
på det hele. Det er meget forskelligt, hvor godt de kender 
reglerne. Mange elever bliver overraskede over, at man ikke må 
dele et billede, man finder på Google. Det er samstemmende, 
at eleverne efter et forløb oplever, at de har fået en større 
forståelse og flere færdigheder.
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ELEVERNE ER HVERKEN DIGITALT 

INDFØDTE ELLER TOTALT UVIDENDE.  

De er et sted midt i mellem, som alle andre. 
Jeg spørger eksempelvis typisk en klasse, 
når jeg underviser, hvem der kunne finde 
på at dele et billede af en lagkage, de har 
fundet på Google. Det vil de alle, og der 
rækker jeg også selv hånden op. For der er 
jo både almindelig praksis og så regler. Og 
det taler vi også om. 

ELEVERNE SØGER JO INFORMATION 

HELE TIDEN. Og de sender hele tiden bil-
leder til hinanden eller deler en video. Det 
taler vi med dem om, når vi som bibliote-
karer er ude i klasserne. At man skal tænke 
over, at ikke alle vil have delt deres billeder, 
og at man skal spørge først. Man kan 
sagtens – også i mindre grad – komme til 
at overskride hinandens grænser. Vi taler 
også om, hvorfor den viden vi giver dem, er 
så vigtig. Mange elever får deres informa-
tioner fra de sociale medier, men hvis det 
er sådan, du holder dig oplyst, så skal du 
kunne sortere i det. Det handler jo i bund 
og grund om, hvordan de får dannet deres 
virkelighed, og hvordan de forstår verden, 
og her er det så vigtigt, at de er klar over, 
at der er flere steder at hente indtryk fra.
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Det siger hun selv, men andre siger, den ikke er. Så jeg er nødt til at finde flere kilder og tjekke, hvor de stammer fra for at 
vurdere, om de er troværdige. Så smukt lyder det fra en 7. klasses pige, der bliver undervist i at begå sig på nettet af bibliotekar 
Sigrid Klitgaard Brix, der smiler. Bingo, kildekritik forstået.  
   22 elever fra 7. klasse på Det Kgl. Vajsenshus Skole sidder på Københavns Hovedbibliotek i et lyst lokale på gode stole. På 
halvanden time skal de kortlægge styrker og svagheder i deres digitale færdigheder. De skal vurdere sig selv ved at klikke sig 
igennem en række spørgsmål som for eksempel: »sammensætter du flere ord, når du søger på nettet?«, »bruger du forskellige 
søgeværktøjer?« eller »spørger du dine kammerater, før du lægger et billede af dem på nettet?«. Resultatet vises visuelt i et 
færdighedshjul, hvor de korte pinde illustrerer, hvor de mangler viden.     

Det er faktisk
kriminelt

- Kan I give mig et eksempel på en 
digital færdighed? spørger bibliote-
kar Sigrid Brix Klitgaard. 

- At skrive, svarer en pige. 

- Ja, når I skriver noget, kommente-
rer, deler eller lægger billeder ud, så 
er I indholdsproducenter. I skaber 
faktisk internettet. 

- At finde viden, siger en dreng.  

- Ja, det er en digital færdighed at 
søge viden på nettet. Hvordan gør I 
det? spørger bibliotekaren. 

- Gennem Google og så Wikipedia, 
siger en pige. 

- Wikipedia er et genialt udgangs-
punkt, men hvad gør I derfra? 

- Så skal vi finde noget mere. 

- Præcis. Det hedder at være kilde-
kritisk, at man sammenligner flere 
kilder, der skriver om det samme. 
Det er vigtigt for, at I ikke kommer 
til at dele ting, der ikke er rigtige. 

Er Kim Kardashians røv ægte?  
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Dagen med 7. klassen er ret typisk for 
et forløb, fortæller Sigrid Klitgaard 
Brix. 
   - Vi talte om ophavsret, hvordan man 
skal søge og om kildekritik. Vi kom 
også ind på hashtags, som flere elever 
syntes var ligegyldige, indtil vi forkla-
rede, hvordan man kan bruge dem til 
søgninger. Det vidste de ikke. 
   - En sjov oplevelse på dagen var en 
pige i klassen, der undervejs i en snak 
om søgninger siger, »at det er vigtigt, 
at man ikke bare bruger Google, for når 
nu Google lukker lige om lidt, er det 
vigtigt at kende andre søgeværktø-
jer.«  Det fik de andre elever til at sige, 
»Hvaad, skal Google lukke?«. De blev 
helt klart revet med, og så siger pigen, 
»Ej, det var bare fake news« og griner. 
Det var et super godt eksempel på det, 
vi lige havde talt om, fordi det er så let 
at glemme at være kildekritisk. 

Stærk på nettet er et 
godt billede på samar-
bejde mellem skole og 
bibliotek. På halvanden 
time får bibliotekarerne 
sat spot på, at der 
er noget, der hedder 
digitale færdigheder, 
som handler om at re-
flektere over, hvordan 
man bruger nettet og 
de sociale medier. Man 
kan rent faktisk blive 
bedre til det. De lægger 
fundamentet til, at 
elever og lærere kan 
arbejde videre.   

Ej, lukker 
Google?

Læreren
kan vælge 
mellem tre 
forløb, når
de skal
arbejde
videre hjemme 
i klasserne: 

1. Takt og tone.

2. Skab din egen wiki-
artikel. Eleverne skal 
skrive en wiki-artikel 
med kilder, fremlægge 
den og vurdere hinan-
dens artikler.

3. Ambassadør.
Eleverne arbejder 
videre med de færdig-
heder, de er stærke i, 
og fremlægger det for 
klassen for dermed 
at lære det videre til 
kammeraterne.

Fire drenge sidder 
tilbagelænede med 
halvlukkede øjne, en 
med høretelefoner 
på, men de vågner 
op, og den lidt 
dvaske stemning 
efter påskeferien 
bliver til livlig snak 
og grin og alle får 
klikket sig gennem 
spørgsmålene. 
Efter testen får de 
udstukket et område 
i grupper på to og to, 
såsom: Søg, Bedøm 
eller Del, så de kan 
blive klogere på 
netop den digitale 
færdighed. På 
farvede papkort skal 
de skrive noget, der 
har overrasket dem, 
eller noget, der kan 
gøre kammeraterne 
klogere på deres 
område.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen
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Danmark er blandt de nordiske 
lande, der har nedprioriteret bog-
busserne mest, konstaterer Laurits 
Thomas Rasmussen, bestyrelses-
medlem i BF’s faggruppe Filibussen. 
Det er ærgerligt, for de er den mest 
fleksible måde at bringe biblioteket 
ud til borgerne.

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO BAGHUSET

er er stor forskel på, hvordan de nordiske lande 
prioriterer bogbusser. Både når det gælder antal 
og brug. I Danmark og Norge går man i retning 
af at afvikle dem med begrundelsen, at bogbus-
serne er for dyre i drift per udlån, mens man i 
Sverige og Finland har et større fokus på at ud-

vikle brugen af bogbusser, siger Laurits Thomas Rasmussen, 
bestyrelsesmedlem i Filibussen – der er faggruppe for filial- og 
bogbusbibliotekarer i Danmark.

D

Bogbustræf i juni – 
et opråb om at satse 
mere på bogbusser
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   Og det danske fald i bogbusser 
er markant. I 2006 var der 40 bog-
busser i Danmark, og det tal var 
stort set halveret i 2015, så der kun 
var 21 bogbusser i Danmark fordelt 
på 19 kommuner. 
   Laurtis Thomas Rasmussen 
mener, at man i Danmark skal 
satse mere på bogbusserne og 
ikke mindst gøre bogbussernes 
samfundsmæssige værdi klart over 
for politikerne. 
   - Bogbusser er en kulturarena 
helt på linje med hovedbibliote-
ker. De afholder arrangementer, 
læseklubber, introducerer de yngre 
brugere for e-sport og gaming og 
meget mere, siger Laurits Tho-
mas Rasmussen, der fremhæver 
bogbussernes fleksibilitet som 
et kæmpe plus. Det betyder, at 
bogbusserne, ud over at passe en 
almindelig rute, også kan køre ud 
til skoler, daginstitutioner, virk-
somheder, byfester eller sportsbe-
givenheder.

   - Det er meget forskelligartede og alsidige anvendelser, og det 
gør bogbusserne særdeles velegnede i den hastige samfunds-
udvikling, hvor det er vigtigt, at biblioteket hele tiden tager 
aktiv del, siger Laurtis Thomas Rasmussen.
   Trods de åbenlyse fordele så har afviklingen af bogbusserne 
alligevel været et vilkår. 
   - Jeg vurderer, at der er tre årsager, nemlig organisations-
struktur, politik og økonomi. For det første har man mange 
gange nedlagt de selvstændige bogbusafdelinger og lagt dem 
ind under for eksempel børnebiblioteket, og det har medført 
et tab af viden og kompetencer. På den måde har man også 
mistet de gode argumenter over for politikerne i forhold til 
at kunne beskrive den værdi, bogbusserne tilfører lokalsam-
fundet. Og endelig har et ensidigt fokus på omkostninger per 
udlån betydet, at man ikke har penge til eksempelvis at købe 
en ny bogbus, når den gamle er forældet, siger Laurits Thomas 
Rasmussen. 

BOGBUSSEN DÆKKER LANDOMRÅDET

I Lemvig består bibliotekerne af et hovedbibliotek og en bog-
bus, der betjener kommunens 21.000 indbyggere. Det har aldrig 
været et tema at spare bogbussen væk. Heller ikke fra politisk 
side, fortæller bibliotekschef Lone Krøgh.
   - For vi vil også betjene decentralt. Hvis folk ikke kan komme 
til biblioteket, kommer biblioteket til folk. Vi har en stor by i 
kommunen med 5.000 indbyggere, men resten bor i et tyndt 
befolket opland, som bogbussen betjener, siger Lone Krøgh. 
Hun har dog oplevet et fald i udlånet. 

   - Men alting falder i oplandet, også befolkningstallet, og der 
er landsbyer uden meget liv. Der er knap nok en skole eller en 
købmand, og det smitter jo nok af på bogbussen. Men vi er det 
sidste offentlige tilbud mange steder, og vi bliver ved, så længe 
der er brugere. Derfor opfordrer vi også til, at man skal støtte 
op om den lokale holdeplads. Er holdepladsen dårligt besøgt 
igennem et helt år, nedlægger vi den, siger Lone Krøgh.
   Selv om bogbussen ikke er i fare for at blive sparet væk i 
Lemvig, så er bogbussen dog nu kun betjent af en erfaren 
chauffør og ikke længere en bibliotekar. 
   - Hvis man sammenligner det med bemandingen på en filial, 
så var det meget både at have en bibliotekar og en chauffør. 
Derfor har vi halveret bemandingen, og det har jeg kunnet 
gøre, fordi vi har en dygtig chauffør, som brugerne er glade for. 
Han kender brugerne og kan hjælpe dem med en god bog, og 
hvis ikke, så kan han ringe eller maile til hovedbiblioteket og få 
hjælp, siger hun. 

BOGBUSSER ER OGSÅ OPLEVELSER

På Randers Bibliotek har man én bogbus til at dække kom-
munens landdistrikter, og det har ikke været på tale at spare 
den væk. Man prioriterer derimod højt at udvikle og tænke nyt 
omkring bogbussen, fortæller bibliotekar ved bogbussen Irene 
Willumsen. 
   - Der er så mange ressourcer og ildsjæle i landdistrikterne, og 
dem vil vi gerne have fat i, siger hun.
   På Randers Bibliotek er der en gruppe bestående af fire 
medarbejdere, der blandt andet har til opgave at udvikle nye 
bogbustilbud - både tilbud, der rulles ud med bussen, og tilbud 
uden bogbus. Biblioteket har en særskilt innovationspulje, hvor 
der kan hentes midler til nyudvikling. Desuden har Randers 
Bibliotek fået tilskud fra Udviklingspuljen til projektet Lokal og 
digital. Her opprioriteres det fysiske møde med borgerne i et 
udvalgt landdistrikt, og det skal undersøges, hvad dette bety-
der for borgernes fysiske og digitale biblioteksbrug. 
   - Vi ser landdistrikterne som et hele, og derfor er mange af 
vores tiltag noget, der foregår i eksempelvis forsamlingshu-
sene, til lokale arrangementer eller på skoler og i dagsinstitu-
tioner, siger Irene Willumsen. 
   Blandt aktiviteterne er møder med læsekredse, bogcaféer on 
tour i forsamlingshuse og kurser i lokalområdet. Bogbussen 
opfordrer også til, at eksempelvis skoler eller dagsinstitutioner 
booker bogbussen, og der udvikles til stadighed nye booking-
tilbud. 
   - Vi er meget opmærksomme på at være synlige og fortælle 
om det, vi gør. Vi kan se, at mange af dem, der har deltaget i 
de aktiviteter, efterfølgende kommer ned i bussen, siger Irene 
Willumsen. Hun har ikke den nyeste udlånsstatistik, men hun 
kan fortælle, at besøgstallet for sidste år viste en stigning i 
forhold til året før. 
   - Bogbussens samling skal være alsidig og inspirerende med 
masser af nye materialer, men vi fokuserer ikke kun på udlån, 
men også på at formidle oplevelser. Det fungerer, at vi spiller 
på mange strenge. 
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En linedancer med hang til
Star Wars, en klummeskrivende
bibliotekar og en kommune,
der gerne ville være en by i
Galaksen. Sådan blev Randers 
forvandlet til galaktisk Star
Wars-centrum en weekend i april.

Inspirationshåndgranat 
i klasseværelset

TEKST ANETTE LERCHE

FOTO JAKOB LERCHE

Star Wars og Randers er ikke nogen ny kombina-
tion. Faktisk har en randrusianer ved navn Benny 
Ray, som i øvrigt også er kendt som line dancer 
og wrestler, i flere år arrangeret en Star Wars-
messe. Og naturligvis har Randers Bibliotek haft 
en fast stand på messen bemandet af bibliote-

ket, deriblandt bibliotekar Jacob Holm Krogsøe. Og det gav ham 
for to år siden en ide, som han luftede i en klumme i blandt 
andet Randers Amtsavis. 
   - Randers har et lidt blakket ry, og det er ufortjent, for det 
er en virkelig fed by. Min klumme legede med tanken om, at 
vi gjorde Randers til noget andet. At alle børn i Randers skulle 
have et lyssværd som en rekord i Guinness Rekordbog, at der 
skulle lande et Star Wars-skib i hovedgaden, at en randrusianer 
skulle spille med i en Star Wars-film og så videre. Den klumme 

S



33Juni 2018 · Perspektiv · 33

læste nogen i kommunen og syntes, at det var en god ide, siger 
Jacob Holm Krogsøe.
   Og næste skridt var et møde med kommunen, en arbejds-
gruppe og en eventpulje, der gjorde Randers Bibliotek i stand 
til at opbygge den suverænt største Star Wars-samling på 
et dansk bibliotek. På ferniseringsdagen, fredag den 13. april, 
havde biblioteket lavet et stort udstillingsmiljø, og samlingen 
stod inddelt efter Star Wars-planeter. 
   - Vi havde mere end 3.000 gæster den dag til et flot program, 
hvor jeg blandt andet var med i en paneldebat med Svend 
Brinkmann, Per Juul Carlsen og Jakob Stegelmann om, hvordan 
man kan bruge populærfiktion i forhold til læring, læsning, 
kulturformidling og folkeoplysning, siger Jacob Holm Krogsøe. 
Jakob Stegelmann konstaterede, at de fleste byer er ret grå, og 
at biblioteket er små rum eller oaser, som man kan træde ind i 
og møde et helt andet univers. 
   Og netop det grå var der intet af til ferniseringen den 13. april. 
Til gengæld var der lyssværd, stormtroopers og Star Wars-
smykker, og arrangementet gav genlyd i hele byen med delta-
gelse af borgmester og kommunaldirektør, og de lokale museer 
og butikker bakkede op.
    Men først og fremmest handler initiativet om at få flere til 
at læse og tage sig en uddannelse. 
   - Hvis Star Wars kan være et middel til det, så er jeg meget, 
meget glad, siger Jacob Holm Krogsøe.

INSPIRATIONSHÅNDGRANAT

Derfor er Star Wars-samlingen også blevet brugt i projektet 
Lyst til faglitteratur, hvor Randers Bibliotek i flere skoleklas-
ser har brugt både fiktion og fakta med udgangspunkt i Star 
Wars-samlingen. Skoleeleverne var først en tur i biografen, 
hvor Jacob Holm Krogsøe introducerede dem til Star Wars-
universet. Efterfølgende skulle eleverne skrive en fagtekst 
– med udgangspunkt i Star Wars – og herefter var fagteksten 
rammen for en skønlitterær tekst.
   - En elev sagde til mig bagefter: »Hold kæft, det er meget 
federe end at gå i skole«, hvor jeg så svarede: »Det er jo skole, 
bare på en anden måde«, siger Jacob Holm Krogsøe.
   - Jeg vil gerne kaste en 
inspirationshåndgranat ind i 
klasseværelserne og vise, at 
bibliotekerne er indgangen 
til en magisk verden, hvor du 
kan hente inspiration til at 
blive en bedre læser og blive 
et bedre menneske. 
   Børnene læste deres tekster 
højt på ferniseringsdagen den 
13. april – og selv de kolleger 
på Randers Bibliotek, der må-
ske ikke til daglig elsker Star 
Wars-universet, legede med.
   - Jeg kan da også selv blive 
træt af Star Wars, og derfor 
er det vigtigt, at man kan se 
det større perspektiv i det 
her. Folkebiblioteket skal 
være med til at lave nye ting 
hele tiden, og det må godt være sjovt at lære at lære og at 
læse, og det er derfor, vi gør det. Og så er der jo en masse bib-
lioteksfaglighed, der kommer med i købet. Eksempelvis skulle 
eleverne jo skrive en fagtekst, og her kommer man automa-
tisk til at tale kildekritik og fake news. 

FLERE FAGLIGHEDER STYRKER

På biblioteket har det været en styrke, at der har været flere 
fagligheder i spil. Selv er Jacob Holm Krogsøe uddannet cand.
mag i Filmvidenskab og en kollega med folkeskolebaggrund 
har kunnet give viden om didaktik, mens bibliotekarerne har 
organiseret samlingen. Og næste år vokser arrangementet sig 
større. Planen er, at det skal gå fra at være i en weekend til at 
løbe over en hel uge, at der skal laves et Star Wars-kunstværk 
og at et symfoniorkester skal spille Star Wars musik.
   - Jeg har lagt mange, mange timer i det. Og hjerteblod, og 
sådan skal det også være, for det er ved at være modig og 
turde gå ud, hvor man ikke kan bunde, at man får skabt noget 
særligt. Samtidig er det noget, vi har løftet i flok på bibliote-
ket, i kommunen, og den stemning, der var på selve fernise-
ringsdagen, hvor  både ansatte og besøgende gik rundt med 
et glimt i øjet og et smil på læben, var helt unik at opleve.

Antal besøgende til ferniseringsdagen den 13. april: 3040
Et udvalg af aktiviteter til ferniseringsdagen: Smykke-
værksted, lyssværdsproduktion, brætspilsdemonstration, 
ballet, musical, lyssværdkamp, åbningstale ved borgme-
ster Torben Hansen og Troldspejlets Jakob Stegelmann, 
paneldebat om Star Wars som kulturprodukt med mere.

Et udvalg af samarbejdspartnere i forhold til Randers – en 
by i galaksen: Randers Kommune, Nørrevangsskolen, Ran-
ders Naturcenter, Sci-Fi Con ved Benny Ray, Teaterskolen 
Kastali’a, Randers Naturcenter, Cityforeningen, Gaia 
Museum, ReMida, Randers Regnskov, Museum Østjylland, 
Randers Kunstmuseum, Randers F. C med flere. 

Projektvinklen i forhold til skolerne: At få flere børn til at 
læse ved hjælp af kombinationen FikFak, hvor faglitteratur 
møder skønlitteratur. Eksempelvis skrev et par piger fra 
Nørrevangsskolen en artikel om premieren på den første 
Star Wars-film fra 1977. Her brugte de både kilder fra bø-
ger og fra nettet. Og da de efterfølgende skulle skrive en 
skønlitterær tekst, der tog udgangspunkt i deres fagtekst, 
skrev de en tidsrejsefortælling, hvor to piger fandt en 
tidsmaskine, der gjorde dem i stand til at rejse tilbage til 
1977 og opleve premieren, samt møde yngre udgaver af 
deres forældre.

For Jacob Holm Krogsøe er 
læringsperspektivet vigtigt – 
også i et stort anlagt event.
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BF’S HOVEDBESTYRELSE 2017-2018

Hvilken biblioteksbetjening har forskere og studerende ved lan-
dets universiteter brug for i fremtiden? Det skal en arbejdsgruppe, 
nedsat i maj af kulturministeren og Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteren komme med anbefalinger til. Og Jette Fugl er glad for, at 
der nu endelig er nedsat et udvalg, så man kan få åbne drøftelser på 
dette område og ikke mindst, at BF kan bidrage til arbejdet. 
   - BF skal naturligvis komme med en tilkendegivelse af, at vi 
gerne vil bidrage til det her arbejde. Vi repræsenterer et stort antal 
medlemmer, der er berørte af udviklingen på universiteterne. Vi skal 
have en holdning til de spørgsmål, der berører vores medlemmer. 
Eksempelvis hvorfor det er så vigtigt, at de ansatte på forsknings-
bibliotekerne er tilknyttet de arbejdspladser, de servicerer, sagde 
Jette Fugl. 
   Bestyrelsen besluttede, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, 
der ser på området og som går i dialog med Kulturministeriets 
arbejdsgruppe.

Tidligere direktør i Akademikerne Martin Teilmann 
er som konsulent tilknyttet BF’s udviklingsprojekt, 
der skal afklare de udfordringer, BF står foran 
og udstikke mulige retninger for forbundet. Han 
rejste en række centrale spørgsmål, som besty-
relsen drøftede på junimødet. Blandt andet hvilke 
medlemmer BF skal organisere og rekruttere i 
fremtiden? 
   Andreas Damsbo Brix mente blandt andet, at 
BF’s hidtidige rekrutteringsgrundlag via uddannel-
serne på Syddansk og Københavns Universitet vil 
forsvinde, fordi uddannelserne forsvinder. 
   - Derfor skal vi være bredere og rekruttere inden 
for områderne information, data og kultur, sagde 
han.
   Flere bestyrelsesmedlemmer pegede desuden på, 
at det er på det private område, man forventer den 
største vækst i job for BF’s medlemmer. 
   - Hvis vi ser på det private område og vil hverve 
og fastholde medlemmer her, så skal vi væk fra den 
klassiske fagforeningstankegang, hvor man især 
ser på overenskomster. Og så er Bibliotekarforbun-
dets navn også et problem. Det appellerer ikke til 
den gruppe, konstaterede Nikolaj Winther. 
   Bestyrelsen drøftede også, hvad der skal være 
kernen i BF’s arbejde i fremtiden. Drøftelsen gik 
blandt andet på, hvad der skaber værdi for det 
enkelte medlem. 
   Jette Fugl argumenterede for det afgørende ved 
at fagforeningen – via tillidsrepræsentanterne – 
har en tæt tilknytning til arbejdspladserne. 

Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

Arbejdsgruppe ser på 
forskningsbibliotekerne BF’s

udviklingsprojekt 

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 4. juni. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk
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Loke Daugbjerg Andersen 
Frederikshavn Bibliotek
Mobil: 27 97 66 06 
Email:
LokeDAndersen@gmail.com
 

Minna Ebbesen 
Studenterobservatør
6. semester på IVA 
Mobil: 23 87 09 70
Email:
minna.autrl@gmail.com
 

Kristoffer Harboe 
Koldingbibliotekerne
Mobil: 21 66 80 23
Email:
kristoffer.harboe@gmail.com

 

Nikolaj Winther
DBC A/S
Mobil: 28 74 66 55
Email:
nikolajwinther@gmail.com

Kim Jesper Josefsen 
Køge Bibliotekerne
Mobil: 61 77 78 39
Email:
kimjosefsen@gmail.com

Julie Arndrup 
Kulturstationen 
Vanløse
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

BF’s generalforsamling afholdes den 10. og 11. november i Aarhus, og forberedelserne er allerede i gang. Bestyrelsen drøfte-
de det første udkast til forbundets skriftlige beretning, hvor blandt andet pensionsudbud og overenskomstforhandlingerne 
fylder meget. På mødet drøftede bestyrelsen også, hvilke medlemmer man gerne så i forbundets kandidatudvalg. Kandi-
datudvalget har til formål at synliggøre muligheden for at stille op til BF’s bestyrelse og ikke mindst at opfordre medlemmer 
til at stille op. 

BF’s generalforsamling  afholdes lørdag den 10. og søndag den 11. november på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. 
Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forbundets sekretariat i hænde senest 
tre måneder før generalforsamlingen, hvilket vil sige fredag den 10. august 2018. 
   Øvrige forslag, som ønskes behandlet på forbundets generalforsamling, skal være forbundets sekretariat i hænde senest seks 
uger før generalforsamlingen, hvilket vil sige fredag den 28. september 2018. 
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Forberedelser til BF’s generalforsamling

Sæt kryds den 10. og 11. november

Stort ja til OK18
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Den 4. juni blev resultatet af OK18-afstem-
ningerne offentliggjort. Her var et klart ja fra 
medlemmerne, både i BF og resten af Akade-
mikerne.
    Bestyrelsen blev orienteret om resultatet 
og glædede sig over, at BF havde en meget høj 
stemmeprocent på hele 78,2 procent. Heraf 
havde 97 procent stemt ja. 
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Gik du glip af debatten på bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Kommentarer til nyheden Hvorfor er bibliotekerne ikke

fælles om en YouTube kanal til de unge? .

Youtube er en god idé for bibliotekerne – til alle!

God idé! Jeg ville bare ønske, at jeg havde vidst, at bibliotekerne 

havde en youtube-kanal. Men hvis alle biblioteker går sammen 

om at lave noget på youtube, så synes jeg, det vil være en fejl 

kun at lave noget "for de unge". Der er ingen grund til ikke at 

sprede sig ud til alle bibliotekets målgrupper og lave mere end 

en kanal, så man får dækket flere målgrupper ind på en gang. 

Voksne og ældre ser jo trods alt også youtube. 

                                                       

Michael Olsen 31. maj                            

Kommentarer til nyheden Årets bogbustræf:

livskvalitet i landdistrikterne 

Jeg elsker min Bogbus

Jeg elsker min Bogbus - så meget at jeg bliver glad, når jeg er i en 

helt anden by, og der pludseligt står et Bogbus-stoppestedsskilt. 

Længe leve Bogbusserne - de kan nemlig noget særligt. De kom-

mer tæt på læseren, og bibliotekarerne er venligere i Bogbussen 

end inde på Biblioteket - måske fordi de kommer til at kende deres 

Kommentarer til nyheden »Kulturministeren vil ikke lave 

detaljelovgivning på biblioteksområdet« bragt på Perspektivs 

hjemmeside den 12. februar 2018.

       

Bibliotekerne skal promovere dansk kunst 

En fornyelse for bibliotekerne ville være, hvis bibliotekerne 

ikke købte så enorme mængder af præcis de samme bøger, 

som sælges i supermarkederne. Og samtidig promoverede 

dansk kunst. Landet er i forvejen ved at blive oversvøm-

met af konglomerater som Google, Facebook og Amazon, 

der kaster milliarder af kroner i at omvende danskerne FRA 

dansk kunst. 

                                                

Lars Hansson, den 12. februar

Menige bibliotekarer får ikke besked om nye værktøjer

I forlængelse af Michael Olsens kommentar.... Jeg arbejder i 

Svendborg som er nabokommune til Fåborg Midtfyn kommune. 

Jeg er sikkert tonedøv, men jeg vidste heller ikke, vi havde Bib 

Tuben. Det er et stort problem med biblioteksprojekter at vi, som 

menige bibliotekarer, ikke har nok kendskab til projekter og diverse 

værktøjer. Jo jo, man kan bare sætte sig ned og kigge i Styrelsens 

projektbase, men..... 

   Jeg er så gammel at jeg kendte og stadig savner Bibliotekernes 

Netguide. Supergodt værktøj som måtte stoppe (vist nok) pga 

for lille brug. Jeg er sikker på, et større kendskab ville betyde øget 

brug af de projekter, som der bruges mange ressourcer på. 

   Hvor mange kender mon juraport.dk og hvordan går det mon 

med brugen af den. Super relevant og god tjeneste, som jeg 

brugte i udlånet så sent som i sidste uge. 

                                                                            

Tina Karina Mortensen, 4. juni 

                              

Liberal bibliotekskritik holder ikke

Jeg er helt enig med Lars Hansson! Nogle bibliotekskriti-

kere taler om, at Google, e-bøger og streaming-tjenester 

er ved at gøre biblioteksvæsnet overflødigt, men de ser 

netop ikke den problematik, som Lars ser; at de tilbud, der 

er på nettet, er 100 procent kommercielle og som sådan 

ikke med til at formidle dansk kunst og kultur, endsige for-

midle »sandhed«. Det er popularitetsalgoritmer, der styrer 

hvad folk får frem, når de søger på Google, hvilket oftest 

blot er fake news, misinformation eller overtro. Don’t get 

me started – der er så mange ting galt med den retorik, der 

kommer fra »liberale« debattører, imod bibliotekerne, at 

jeg kunne skrive en hel bog om det.

                                                                            

John Holm Olsen, den 21. februar

                              

Vi glæder os!

Vi er mange som glæder os til dette års Bogbustræf 

                                                                            

Anja Rasmussen, 15. maj 2018 

                              

læsere meget bedre. De skaber integration i boligsociale 

områder, hvor børn derfra får adgang til bøger, de ellers aldrig 

ville få adgang til, fordi de ikke kommer helt ned på bibliote-

ket, men her kommer biblioteket ud til dem, og det er smart. 

                                                    

Susie Q., den 6. maj 2018                         
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Fake News, alternative fakta, 
kildekritik, løgn og rygter  

Af Claus Hagstrøm, Cand.scient.bibl., 
forfatter og bibliotekar 
16. maj

Fake news, alternative fakta, post-
faktuelt - hvad er hvad?  Vi lever i en 
tid, hvor det i medierne, det være sig 
både i de traditionelle medier såsom 
aviser og nationale tv-stationer, 
såvel som på de sociale medier, fyger 
om ørerne på os med buzz-ord som: 
Fake news, alternative fakta, den 
postfaktuelle æra og det postfak-
tuelle samfund. Men hvad betyder 
det, når noget er fake news eller 
alternative fakta?  

Se side 38

Projektet Den hemmelige skrift 

Af Morten Rindom Nielsen, Bibliotekar i Team Læring 
16. maj
 
Projektet Den hemmelige skrift er et kulørt læringskoncept. Første fase af projektet (2017) 
er lavet i samarbejde med Munkevængets Skole. I konceptet indgår 30 uv-lamper, en klasse, 
et mørkt rum, usynlig skrift, låse, musik og andre artefakter, der omdanner et almindeligt 
lokale til en anderledes læringsarena. Konceptets mål er at blive mobilt og skal derfor kunne 
dukke op forskellige steder. Læringsindholdet skal kunne varieres og tilpasses det "pensum", 
der vælges.  

Digital almendannelse forhindrer ungdommen i at blive til
digitale dannelsesfilistre  

Af Claus Hagstrøm, Cand.scient.bibl., forfatter og bibliotekar
16. maj  

Digital dannelse sker i samspil med digitale sociale medier i et stærkt medialiseret sam-
fund, hvor et systemorienteret dannelsesideal anført af nytte- og kompetencetænkningen, 
essentielt for at kunne begå sig og betjene hard- og software på web 2.0. Men ligeledes er 
den refleksive, indsigts- og ansvarsfulde, klassiske dannelse en vægtig faktor i den digitale 
dannelse i et postfaktuelt og hyperkomplekst samfund. Et samfund, hvor fake news, ulov-
lig deling af børnepornografi og snyd med eksaminer kun er et klik væk. 

DANMARKS

BIBLIOTEKSUGE’17

LÆS VIDERE
Holder overskriften, når du 
læser hele artiklen? 
Understøtter den historien?

TJEK KILDEN
Undersøg siden, dens link
og nyhedens forfatter. 
Virker det hele troværdigt?

TJEK DATO
Er nyheden aktuel? Hvis ikke, 
kan det gøre den irrelevant 
eller ligefrem vildledende.

ER DET EN JOKE?
Er artiklen seriøs, eller er den
ment for sjov?
Tjek om kilden laver satire.

SPØRG EKSPERTEN
Besøg biblioteksvagten.dk, hvor der 

er folk klar til at hjælpe dig, eller kom 

ind på biblioteket.

FORDOMSFULD?
Overvej om dine egne overbevis-

ninger påvirker din dømmekraft.

?
?

? ?

FAKE NEWS
SÅDAN SPOTTER DU

BRUG DANMARKS BIBLIOTEKER

psssst!!
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Fake News, alternative 
fakta, kildekritik, løgn 
og rygter 
Vi lever i en tid, hvor det i medierne, det være sig både i de tra-
ditionelle medier såsom aviser og nationale tv-stationer, såvel 
som på de digitale sociale medier, fyger om ørerne på os med 
buzz-ord som: Fake news, alternative fakta, den postfaktuelle 
æra og det postfaktuelle samfund. Men hvad betyder det, når 
noget er fake news eller alternative fakta? 

FAKE NEWS – ET FORSØG PÅ EN DEFINITION 

Fake news er meget firkantet sagt lig med historier, der fore-
giver at være nyheder. Historier eller nyheder der vel at mærke 
er opdigtede og usande i hel eller delvis grad. Ganske ofte er de 
falske nyheder eller alternative fakta kamufleret som værende 
ægte nyheder. Det kan give sig udslag i falske nyheder, der er 
pakket ind i en artikelform, der ligner et anerkendt og trovær-
digt medie såsom et landsdækkende dagblad eller et interna-
tionalt telegrambureau. Fake news kan komme i skikkelse af 
både fotos, video, tekst eller en sammenblanding af alle tre 
dele. Men som oftest er de falske nyheder karakteriseret ved, 
at de er skadelige for en eller flere personer eller grupperinger i 
samfundet, og oftest omhandler de falske nyheder et aktuelt 
emne. Der er altså tale om nyhedsindhold, der er faktuelt 
forkert, og som ikke blot er et resultat af mangelfuld journali-
stik eller simple fejl. Fake news er dog ingenlunde et moderne 
fænomen. Lederen af det tredje rige, Adolf Hitler, er citeret for 
at have sagt, at hvis du fortæller en tilpas stor løgn ofte nok, 
vil den på et tidspunkt blive troet på. Rygter og løgne har altid 
været en del af menneskets historie, men med internettets 

komme er de blevet allestedsnærværende. Rygter, løgne og al-
ternative fakta spredes simpelthen hurtigere nu, end da Johan 
Gutenberg opfandt trykpressen i 1439. 

HVOR FINDES DE FALSKE NYHEDER, OG HVOR UDBREDT 

ER FÆNOMENET? 

De falske nyheder følger i slipstrømmen på det, der optager 
os alle. De eksisterer lige midt i den borgerlige offentlighed. 
Der, hvor vi samles for at diskutere og forholde os til det, der 
sker i verden omkring os. Det sted, der samler os, er i år 2017 
primært de digitale sociale deltagelsesmedier. Altså medier 
som Instagram, Facebook, blogs, Snapchat og diverse online-
debatfora som for eksempel avisernes mulighed for at læserne 
kan interagere med hinanden. Da de falske nyheder spredes 
lettest og hurtigst på disse digitale forsamlingshuse, og da et 
socialt medie som Facebook har fat i hele 67 procent af den 
danske befolkning som brugere, er det ikke nogen overraskelse, 
at fænomenet ”fake news” er særdeles udbredt. I forbindelse 
med det amerikanske præsidentvalg i 2016 er der ligefrem 
kritiske røster, der mener, at falske nyheder påvirkede valgets 
endelige udfald, ligesom der er lavet undersøgelser, der viser, 
at hovedparten af de nyheder, der blev læst mest og delt på 
de sociale medier under valgkampen i USA i 2016, var falske. 
De falske nyheder findes altså der, hvor mennesker forsamles, 
og dermed udgør de et egentligt demokratisk problem, når vi 
som samfund diskuterer en fælles problemstilling på et ikke-
faktuelt grundlag. 

Af Claus Hagstrøm. Cand.scient.bibl., forfatter og bibliotekar 
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HVEM SPREDER DE FALSKE

NYHEDER OG HVORFOR? 

Hvis de falske nyheder ligefrem er et demo-
kratisk problem og en hæmsko for folkesty-
ret, hvorfor spreder vi så store mængder af 
nyheder på de sociale medier uden at sikre os, 
at det vi deler er faktuelt korrekt? En af årsa-
gerne til den problematik kan være, at hjernen 
belønner os, når vi læser noget, vi er enige i, og 
hjernen vil dreje os i retning i at læse ting, som 
vi er enige i, fremfor at læse noget vi oppone-
rer imod. Så er vi mindre tilbøjelige til at verifi-
cere den nyhed, vi liker, eller deler på de sociale 
medier. En anden væsentlig forudsætning for 
at dele en nyhed, der i virkeligheden er falsk, 
er, at vi ikke mistror kilden. Der kan for eksem-
pel være tale om en artikel, som ligner noget 
fra et anerkendt medie, vi stoler på. Eller 
måske stammer artiklen ligefrem fra et ellers 
normalt troværdigt medie, men selvsamme 
medie har måske sjusket med deres kildekri-
tik, og bragt en usand historie. Sikkert er det 
i hvert fald, at jo mere vi ”taler” om en falsk 
nyhed på de sociale medier, eller jo mere vi 
Googler selvsamme historie, jo mere kommer 
den falske nyhed til at fylde på internettet, 
alt den stund at sociale medier som Facebook 

er drevet af algoritmer, der får de mest populære historier til at 
figurere øverst i diverse newsfeeds. Denne effekt kaldes også 
for ”filter-boblen”, et begreb opfundet af internet-aktivisten Eli 
Pariser i 2010. Vi er altså alle sammen som brugere af internettet 
med til at sprede de falske nyheder, men vi kan jo ikke sprede no-
get, der ikke findes. Derfor har de falske nyheder også som oftest 
en ”bagmand”. Denne bagmand kan have forskellige hensigter 
med sin lyssky fabrikation af falske nyheder. Fabrikationen kan 
som tidligere nævnt bunde i noget som simpelt som at skade en 
person, eller en gruppe af personer. Den kan også bunde i ren og 
skær underholdning, for eksempel når nogen starter en falsk ny-
hed, der udelukkende er iscenesat, for at vedkommende vil opleve 
den sprede sig. Sidst, men ikke mindst, kan intentionen med at 
fabrikere de falske nyheder være af økonomisk art. Clicks, likes, 
internettrafik og delinger er simpelthen blevet en vare, der kan 
være mange, mange penge værd. Menneskers opmærksomhed er 
blevet en knap og dyrebar ressource, ja kort fortalt, er årsagerne 
til fake news: Sjov, propaganda eller penge. 

FAKE NEWS OG JOURNALISTIKKEN 

Et af tidens populære buzzwords er som tidligere nævnt begrebet ”det 
postfaktuelle samfund”. Et samfund hvor falske nyheder bliver mere og mere 
styrende for medierne, og styrende for, hvad vi alle sammen deler og læser på 
de sociale medier. Mange taler om, at pressen, som ”den fjerde statsmagt”, 
er svaret på at afsløre de falske nyheder, og vi ser også en voldsom vækst i 
detektorprogrammer, som afprøver om nyhederne holder vand eller er falske. 
Men vi lever i en tid, hvor det at være først ude med en nyhed er vigtigere 
end nogensinde før, og i en tid hvor samme nyhed kan publiceres mere eller 
mindre omgående, modsat i tiden før internettet, hvor trykning af avisen og 
produktion af tv-udsendelsen trods alt gav medierne en smule latenstid til 
at tjekke fakta. Man taler om en såkaldt mediekonvergens, hvor forskellige 
medier spreder sig over mange platforme i både digital og analog format. 
Hver eneste gang et ellers anerkendt medie bringer en falsk eller delvis falsk 
nyhedshistorie, så underminerer det befolkningens tiltro til medierne som den 
fjerde statsmagt. En presse, som ingen tror på, er en værdiløs presse. At være 
kildekritisk er et af de journalistiske grundprincipper. Derfor er falske nyheder 
og alternative fakta også et angreb mod demokratiet, som vi kender det. De 
falske nyheder er altså ikke kun mediernes eller politikernes problem, det er 
hele samfundets hovedpine. En undersøgelse offentliggjort i Jyllands-Posten 
viser ligefrem, at hver fjerde dansker har mistet tilliden til medierne, efter at 
debatten om fake news er eksploderet. Det er derfor væsentligt, at medierne 
griber i egen barm, og hjælper til med at bekæmpe de falske nyheder, således 
at deres troværdighed bevares. 

Artiklen er forkortet af redaktionen, læs den i sin fulde længde her
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden
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Ferie og sygdom
Ferietiden nærmer sig, men hvad gør du, hvis du 
bliver syg i forbindelse med ferien? 

Sygdom før ferien begynder
Hvis du allerede bliver syg, før din ferie starter, har du ikke pligt til at holde 
ferien. Du kan så vælge enten at suspendere ferien eller at holde ferien som 
planlagt.

Hvis du ikke ønsker at holde ferien, skal du melde dig syg efter de almindelige 
regler, som gælder på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du melder dig syg 
inden ferien starter. Ferien starter ved arbejdstidens begyndelse den første 
feriedag.   

Hvis du bliver rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du raskmelde dig 
og meddele, om du ønsker at holde den resterende del af ferien, eller om du vil 
komme på arbejde. Det er kun resten af den planlagte ferie, som du kan vælge 
at holde. Du har altså ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af 
din raskmelding, med mindre du aftaler det med din arbejdsgiver. 
 

Sygdom under ferien
Hvis du har optjent 25 dages ferie, og bliver syg under ferien, har du mulighed 
for at få erstatningsferie - dog ikke for de første fem sygedage i ferieåret 
(karensperiode). Du skal sygemelde dig på første sygedag efter arbejdsplad-
sens sædvanlige regler, og du skal desuden sikre dig en lægeerklæring fra 1. 
sygedag, som du selv skal betale. Spørg dog først lige arbejdsgiver, om de 
ønsker en lægeerklæring.

Der er som nævnt en ”karensperiode” på fem sygedage indenfor ferieåret. Er 
du kun syg for eksempel tre dage i din sommerferie, vil du derfor ikke have 
krav på erstatningsferie for disse dage. Der kan dog være grund til at syge-
melde dig alligevel, for hvis du for eksempel også bliver syg under senere ferie i 
samme ferieår, vil du kunne få erstatningsferie for det samlede antal syge-
dage udover fem dage.

Når du igen bliver rask, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver. Du kan her-
efter vælge at afholde resten af din ferie eller vende tilbage til arbejdet.

Tidspunktet for erstatningsferien for sygdom både før og under ferien skal 
fastlægges efter de almindelige regler. Hovedferien skal varsles med tre må-
neder, men kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt for at ferien kan holdes 
inden ferieperiodens udløb den 30. september.

Karin V. Madsen



41Juni 2018 · Perspektiv ·

78,2 procent af BF’s offentligt ansatte medlemmer afgav deres stemme i forbindelse med den vejledende urafstemning omkring OK18-
resultaterne. Resultaterne blev aftalt efter langvarige forhandlinger i Forligsinstitutionen, der afsluttedes i april måned med blandt 
andet en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent, en fjernelse af Privatlønsværnet samt den betalte spisepause indskrevet i overens-
komsterne på alle tre områder (stat, kommuner og regioner).

97,05 procent af de afgivne BF-stemmer var ja-stemmer, mens 1,65 procent stemte nej og 1,30 procent valgte at stemme blankt. En enig 
hovedbestyrelse stemte således også efterfølgende ja til det samlede resultat. Dermed tæller BF’s holdning til OK18-resultatet 100% i 
AC-regi.

Bibliotekarforbundet har aldrig haft en højere stemmeprocent i forbindelse med overenskomstafstemninger. Den procent, der ligger 
nærmest, er ved OK15, hvor 54,3 procent af medlemmerne afgav deres stemme. Forbundet har heller ikke oplevet en højere ja-procent, 
dog kommer OK08 tæt på med i alt 94,6 procent ja-stemmer.

På det samlede Akademiker (AC) område var stemmeprocenten også historisk høj. 58 procent af medlemmerne har afgivet deres 
stemme ved de samlede akademiske organisationers OK-afstemninger, hvilket er næsten en fordobling af stemmeprocenten i forhold til 
overenskomstforhandlingerne i 2015, hvor stemmeprocenten lå på 30 procent. 

På AC-området var den samlede ja-procent på over 99 procent. Et historisk flot resultat. Blandt alle offentlige ansatte var der tilsvaren-
de historiske store ja-stemmer til OK-resultaterne. Dette gælder såvel på statens område som på det kommunale og regionale område. 
Blandt andet var der blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer en stemmeprocent på i alt 78,1 procent (altså 0,01 procent mindre 
end BF’s), hvoraf 74,6 procent valgte at stemme ja.

Bruno Pedersen

Historisk stor stemmeprocent 
blandt BF-medlemmer ved OK18

Fakta om AC-overenskomsten
Akademikerne forhandler en fællesoverenskomst på vegne af en række af de organisationer, som er medlem af Akademi-
kerne. Nogle forhandler dog egen overenskomst, for eksempel gymnasielærerne og lægerne.
   Bibliotekarforbundet er en AC-organisation og bibliotekaruddannede ansættes således efter fællesoverenskomsten. For-
bundet har været medlem af AC siden 1995. Tidligere var Bibliotekarforbundet organiseret i FTF, sammen med for eksempel 
HK og folkeskolelærerne.
   I alt 25 AC-organisationer er organiserede hos Akademikerne. Af andre AC-organisationer kan nævnes DJØF, Dansk Magi-
sterforening (DM), IDA, Dansk Psykolog Forening og Kommunikation og Sprog.
   Fællesoverenskomsten kaldes også for AC-overenskomsten og der findes en AC-overenskomst på henholdsvis det kom-
munale, regionale og statslige område. Indholdet i overenskomsterne er meget ens på tværs af alle tre områder. Især AC-
overenskomsten på det kommunale og regionale område ligger tæt op ad hinanden. 
   Når man er ansat på AC-overenskomsten, og derved også har en anerkendt akademisk uddannelse, kan man ofte have en 
titel af AC-medarbejder, men man kan lige så vel have titel som bibliotekar, informationsspecialist, fuldmægtig, konsulent 
eller lignende.
   AC-overenskomsten angiver, hvilke vilkår man er ansat efter på det offentlige arbejdsmarked, når man er akademiker. Det 
gælder for eksempel løn- og pension, stillingsindplacering, arbejdstidens længde, betaling for at stå til rådighed og meget 
mere.

Du kan finde AC-overenskomsten på BF ś hjemmeside under Rådgivning A-Z.
Du kan læse mere om Akademikerne på www.ac.dk.

Helle Fridberg
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ere i løn og mere at skulle have 
sagt. Prestige og et trin op ad kar-
rierestigen. Der kan være mange 
gode grunde til, at man takker ja 
til jobbet som mellemleder. Men 
alt for ofte ender mellemlederen 

med at få en rolle, man næppe kan misunde ham 
eller hende. Det fortæller Palle Steffensen. Han 
er selv tidligere mellemleder og har blandt andet 
været redaktionschef på TV Avisen og udvik-
lingsredaktør på TV 2 Nyhederne, og så har han 
skrevet bogen Mellemleder med undertitlen Akut 
krisehjælp til chefen i midten, og den hjælp er der 
ofte brug for, mener han. 
   - En mellemleders job er at være mellemleddet 
mellem toppen og medarbejderen. Det er at over-
sætte det, der kommer fra toppen og gøre det 
konkret for medarbejderne. Men udfordringen er, 
at mange mellemledere i stedet allierer sig med 
deres medarbejdere. De bliver en del af teamet, 
en slags tillidsmænd. Og det skal mellemlederen 
ikke være, siger han, der mener, at, hvis man fore-
stiller sig ledelsen på en ene side og medarbej-
derne på en anden, så må mellemlederen befinde 
sig et sted i midten og være klar til at bevæge sig 
i begge retninger afhængig af situationen. Men 

at det, der reelt ofte sker er, at mellemlederen har sit fokus på 
medarbejderne. Det er der ifølge Palle Steffensen flere proble-
mer i.
   - Det at være mellemleder er jo en mulighed for at få indfly-
delse, men hvis du ikke kigger opad, får du den ikke, siger han 
og fortæller, at en anden risiko er, at man ender som teamets 
praktiske gris, der ikke kan sige nej.
   - Så sidder man og laver det, der er supertrygt; ferieplaner, 
udfylder skemaer og den slags i stedet for eksempel at finde ud 
af, hvad man skal fokusere på i fremtiden.
   Men hvorfor ender man med den rolle, når man nu har sagt ja 
til at være chef?
   - Man siger jo ja, fordi det er et dejligt klap på skulderen. Og 
måske er man ikke klar over, at det kræver nogle knaldhårde 
valg, siger Palle Steffensen.
   Et af de valg går ud på at distancere sig fra det fællesskab, 
man ellers har været en del af – hvis man altså er blevet rekrut-
teret internt, hvilket mange mellemledere er.
   - Hvis du bliver forfremmet, skal du sige farvel til venner og 
kolleger på den måde, at du skal skabe en distance. Du skal 
finde ud af, hvordan du skal agere i det nye rum. Du skal ikke 
være en anden person, men du er nødt til at genfinde dig og 
definere dig i en anden rolle, og det kræver, at du gør noget 
anderledes – både i forhold til, hvordan du agerer socialt, men 
også fagligt. Det kan godt være, at du tidligere har været kendt 
for at være kreativ, men når du bliver mellemleder, er der også 

Så sidder man der og 
laver ferieplaner …
Som mellemleder risikerer man at blive arbejdspladsens praktiske 
gris. Vi har talt med forfatter til bogen Mellemleder, Palle Steffensen, 
om mellemlederen, der måske mere end nogle andre skal tænke over 
sin rolle på arbejdspladsen.

M
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brug for, at du er struktureret, så dér er du 
nødt til at fremhæve de sider af dig selv også, 
siger Palle Steffensen. 
   Hans erfaring er, at langt de fleste, der bliver 
mellemledere, underspiller deres rolle som 
leder i forsøget på at blive ved med at være 
»en del af gruppen«. 
   - Du kan godt stadig drikke øl med dine kol-
leger, men du kan ikke drikke dig skidefuld, 
og du kan heller ikke snakke arbejde under de 
omstændigheder.
   - Det nytter heller ikke, at du som mellem-
leder involverer dig for meget i folks privatliv. 
Du skal skabe et rum, hvor medarbejderne kan 
være sig selv. Hvis du er for tæt på folks skils-
missedramaer, risikerer du at ende som gidsel, 
når der for eksempel skal tages stilling til, 
hvem der skal fyres på grund af nedskæringer.

DET RIGTIGE STED

Palle Steffensen mener også, at man med 
fordel kan tænke over sin fremtoning, når man 
bliver forfremmet.
   - Jeg har set mellemledere, der bliver ved 
med at gå rundt med hættetrøje og kasket, 
og så får man bare ikke den respekt, man har 
brug for som leder. Det er ikke fordi, at man 
skal være en ny person, men man er nødt til 
at regulere nogle ting. Tage noget i brug, der 
forstærker ens personlighed og rolle, siger han 
og påpeger, at det ofte vil være nemmere for 
folk, der kommer udefra, at påtage sig rollen 
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– En god mellemleder er ikke en, der fiser rundt og 
samler nedfaldne frugter. Det er heller ikke en, der 
spiller tennis med chefen, men derimod en kritisk og 
operationel sparringspartner, der tør udfordre ledelsen 
og som vinder respekt ved at stille de relevante 
spørgsmål, siger Palle Steffensen.

som mellemleder, fordi de kan starte på en frisk og ikke skal 
genopfinde sig selv foran deres kolleger.
    Derudover må man som mellemleder også gøre sig det klart, 
hvad jobbet egentlig går ud på, hvis man vil mestre det.
    - Det handler om at placere sig det rigtige sted. Det betyder, 
at man nogle gange skal være tæt på sit team – for eksempel 
når der skal implementeres nye tiltag – og når det så er gjort, 
rykker man tættere på ledelsen igen. En god mellemleder er 
begge steder på forskellige tidspunkter og har en musikalitet, 
der gør, at folk føler, at der er ro på og styr på det opadtil. Det 
er ikke en, der fiser rundt og samler nedfaldne frugter. Det 
er heller ikke en, der spiller tennis med chefen, men derimod 
en kritisk og operationel sparringspartner, der tør udfordre 
ledelsen og som vinder respekt ved at stille de relevante 
spørgsmål. 
   Magter man den opgave, har man ifølge Palle Steffensen 
nærmest det perfekte job.
    - At være mellemleder er et fantastisk arbejde. Du har mu-
ligheden for at påvirke folk, se dem blive dygtigere og udvikle 
sig. Samtidig med at du også kan påvirke udviklingen af virk-
somheden. Du sidder midt i det hele. Du er spillets centrum. 
Hvis du altså tør tage bolden, men mange tager ikke bolden, 
fordi de drukner i drift. 

Sådan får du det bedste 
ud af din mellemleder:

Hvis du er chef: 
Brug mellemlederens 

potentiale. Mellemlederen 
kender arbejdspladsen 
og alle procedurerne 
ud og ind, så inddrag 
dem i højere grad i 

beslutningerne.

Hvis du er medarbejder:  
Lad dem fokusere på 
arbejdet opadtil og de 
strategiske linjer, hvor 

de kan tage dine og dine 
kollegers erfaringer med 

op i systemet. 
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At være mellemleder er en svær rolle, og det betyder, at mange har svært ved at finde sig til rette i den. Her for-
tæller forfatter til bogen Mellemleder Palle Steffensen om de fejl, der typisk bliver begået af lederen i midten.

De ser ikke sig selv som ledere 
Mange mellemledere tager ikke jobbet på sig og har svært ved at se sig selv som ledere. De forsøger efter bedste 
evne at finde fodfæste i ledergerningen, men grundlæggende famler de sig frem i dagligdagen. De fokuserer på 
opgaver, der er unødvendige, og de bruger deres tid forkert. De tør ikke tage beslutninger. De er for eksempel 
bange for at tage den nødvendige, men svære samtale med den medarbejder, der måske for få måneder siden var 
en god kollega og ven. 

De bliver en slags servicestation 
Hvis man som mellemleder ikke tør tage ansvaret på sig, risikerer man i stedet at påtage sig rollen som service-
station – superbrugeren, der fikser og ordner. Man ender med konstant at løbe spidsrod mellem stabler af krav og 
forventninger og styrte rundt og lappe huller i hverdagen. Groft sagt ender man med at få rollen som medarbej-
dernes »lille hjælper«. Der er flere eksempler på mellemledere, der bruger store dele af deres hverdag på at tilse 
frugtordninger og sørge for at kopimaskinen har toner frem for at være handlekraftige chefer.

De lader sig drukne i opgaver
Intet er nemmere end at drukne sig selv i arbejde, når man er mellemleder. Der er medarbejdere, der vil have 
opmærksomhed og udvikling, og chefer, der vil have én til at fokusere på strategi og som samtidig bliver ved med 
at komme med nye opgaver, der skal løses. Mellemlederne vil selvfølgelig gerne gøre det så godt som muligt, og 
mange magter ikke at prioritere deres opgaver. Resultatet er, at arbejdsbyrden bliver uoverskuelig, hvis man ikke 
rigtig hurtigt bliver dygtig til at prioritere, hvilke opgaver man skal løse, og hvilke nogen andre må tage sig af. Det 
handler kort og hårdt sagt om, at blive rigtig god til at sige nej.

De agerer nikkedukke 
Hvis man ikke vil blive set som en nikkedukke af medarbejderne, er man som mellemleder nogle gange nødt 
til at vise mod og selv tage ansvar for en beslutning i stedet for at lægge den over på en højere chef. Også selv 
om det er en beslutning, man ikke har mandat til at tage. Det betyder selvfølgelig, at man løber en risiko, fordi 
man udfordrer det givne hierarki. Men hvis man skal fungere som leder, er der nødt til at være et element af civil 
ulydighed. 

De tør ikke sige ledelsen imod
Mange mellemledere er for dårlige til at udfordre deres øverste chefer og involvere sig i, hvor virksomheden skal 
bevæge sig hen i fremtiden. Der er en udbredt tendens blandt mellemledere til at bøje af og konstant anerkende 
forkerte beslutninger i en iver efter at tilpasse sig systemer, regulativer, mavefornemmelser og åbenlyst forkerte 
beslutninger ovenfra. Men som mellemleder bør man tage nogle kampe med ledelsen. Kampene bør vælges med 
omhu og bevidsthed. Husk, at det ikke handler om at smøre maskinen 50 mindre steder, så den glider bedre for 
en stund, men om at fokusere på at finde den reservedel, der får maskinen til at køre bedre på længere sigt. 

5 typiske mellemleder-fejl
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Var klar til bikinisæsonen.

Puder på plads, tjek.
Ny stak bøger, tjek.
Gardiner for, tjek.

Og bringer her vores første stribe fra Maren Uthaug.
Hendes stribe vil fremover berige Perspektiv hver måned.

Skulle du i ferien kommer på en god ide, ris eller ros til dit fagmagasin,
så tøv ikke med at sende det til os – perspektiv@bf.dk

Husk også at du kan følge Perspektiv på Instagram og Facebook
@fagmagasinetperspektiv  
 
Sommerlige hilsner redaktionen

Perspektiv ønsker
alle en dejlig sommer
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2018
10.-11. november 2018
i Aarhus

Privatgruppens
sommerpicnic 2018
Privatgruppen afholder igen 
i år sommerpicnic i Kongens 
Have i København. Kom forbi 
og få lidt at drikke og en snak 
med andre privatansatte. 
23. august 2018 i København

Morgenmøde for ledere: At 
løse det uløselige problem
Hvordan løser man et ledel-
sesmæssigt problem, som 
tilsyneladende virker uløse-
ligt? Bliv præsenteret for en 
enkel og innovativ metode 
til problemløsning, baseret 
på den nyeste kognitive 
forskning.
10. september 2018
i København

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Gå-hjem-møde: Tilbage
til virkeligheden - kampen
mod fake news, løgne og 
manipulationer
Vi lever i en tid, hvor det er 
svært at kende forskel på 
sandt og falsk, og hvor en 
vital debat om falske nyheder 
er blevet viklet ind i falske 
forestillinger og misforståel-
ser. Tag med debatredaktør 
Pierre Collignon i løgnens 
fodspor - og tilbage til virke-
ligheden. 
19. september 2018
i København

Temadag: Dyrk dine
relationer
Hvordan fremmer du din 
karriere, kommer i mål med 
dine opgaver og får nye gode 
samarbejdspartnere? Få nye 
perspektiver og værktøjer 
fra tre spændende oplægs-
holdere, når Privatgruppen 
og Statsgruppen inviterer til 
temadag, åben for alle BF-
medlemmer.
27. september 2018
i København

Besøg de spændende sær-
samlinger på Syddansk Uni-
versitetsbibliotek i Odense
Referencefaggruppen invi-
terer til gå-hjem-møde med 
rundvisning i magasinerne 
hos SDUB og chancen for at 
se og høre om de historiske 
værker fra særsamlingerne. 
30. oktober 2018 i Odense
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

JOB OG KARRIERE

TR-KURSER

Lynkursus: Kom godt
i gang med Excel
Kom godt i gang med at bru-
ge Excel effektivt. Få en god 
introduktion til regneark og 
til de mest gængse og brugte 
funktioner. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.   
18. september 2018
i København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem
kursusdage, som gør dig i 
stand til at arbejde som
Records Manager i private
og offentlige virksomheder.     
19. september til 10. oktober 
2018 i København

Kommunikation (Diplom-
uddannelse, enkeltfag - 4 
kursusdage med eksamen)
Få redskaber til at arbejde 
strategisk med at udvikle 
dine kommunikative kompe-
tencer, blandt andet gennem 
systematisk refleksion over 
modtager, situation og kom-
munikationsform. Lederud-
dannelse på diplomniveau 
med tilhørende eksamens-
projekt og mundtlig eksamen 
(5 ECTS-point). 
21. september til
20. november 2018
(plus eksamen) i København 

Revolutioner din jobsøgning     
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?      
4. og 11. september 2018 i 
København (dagskursus)
3. og 10. oktober 2018
i København (aftenkursus)
8. og 15. november 2018 i 
København (dagskursus)

Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler 
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.   
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere

TR-uddannelse Modul C 2018
Som supplement til BF's TR-
grunduddannelse afholdes 
Modul D, et 2-dages kursus 
med et fagligt emne på
1. dagen og workshop på
2. dagen.
29.-30. november 2018
i Middelfart

Scan QR-koden
og meld dig til
et af de mange
spændende
arrangementer
allerede i dag.

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE Som studen-

termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af  
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer 
og værk-
tøjskurser. 
Følg med i 
kalenderen 
på bf.dk.

Informations- og
IT-sikkerhed
(Miniuddannelse)
Lær om de centrale begre-
ber inden for IT-sikkerhed. 
Få bedre forudsætninger 
for at arbejde med strategi-
er, politikker og procedurer 
for informationssikkerhe-
den. Ny miniuddannelse 
over fem kursusdage.  
9. oktober til 4. december 
2018 i København

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer 
og værktøjer i projektledel-
se og få mulighed for at øve 
brugen af værktøjerne.   
30. oktober til 27. november 
2018 i København 

Lynkursus:
Faciliteringsteknikker
Hvordan kan du som faci-
litator skabe gode proces-
ser og frugtbare dialoger? 
Lynkursus hvor vi afprøver 
faciliteringsteknikkerne i 
praksis. Gratis for ledige og 
studentermedlemmer.   
31. oktober 2018
i København 

Digital Manager
(Miniuddannelse)
Bliv bedre rustet til at ar-
bejde med digitale projek-
ter, og lær om værktøjer til 
og principper for udvikling, 
design og strukturering 
af din organisations eller 
virksomheds website. 
Miniuddannelse over seks 
kursusdage    
27. februar til 3. april 2019
i København
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Navn: Stine Vangdrup             
Stilling: Fra 1. marts 2018 organizer
ved HK Privat         
Karriere: Først studentermedhjælp på
Frederiksberg Bibliotek. Fra 2008 til 2018 biblio-
tekar ved Taastrup Bibliotek i Høje Taastrup.     
Uddannelse: Bibliotekar DB og cand.mag i
Kultur og formidling ved SDU         
Alder: 41 år 

Hvilke opgaver har du som organizer i
fagforeningen HK?       
- Som organizer skal jeg have kontakt til tillids-
repræsentanter, som jeg også skal være med til 
at uddanne. Jeg skal arbejde med kortlægning 
af, hvor mange medlemmer vi har i forskellige 
virksomheder. For i HK Privat kan man ikke 
kræve en overenskomst med mindre 50 procent 
af de medarbejdere, der laver HK-arbejde på ar-
bejdspladsen, er medlem af HK. Så der er meget 
opsøgende arbejde, hvor vi skal undersøge, hvor 
mange medlemmer vi har i en virksomhed, hvad 
de laver og så eventuelt gå i dialog om mulig-
heden for en overenskomst. Vi besøger også 
virksomheder, hvor vi allerede har en overens-
komst for at høre om medlemmernes hverdag 
og identificere deres behov, eksempelvis inden 
for efteruddannelse, hvor der er mange, der ikke 
udnytter de muligheder, de har.  

Hvorfor søgte du jobbet som organizer?     
- Mens jeg arbejdede på biblioteket i Høje Ta-
astrup, havde vi et forløb om relationsbestemt 
værtsskab med fokus på at skabe relationer i 

de korte møder med brugerne. Det var rigtig 
spændende. Samtidig havde vi problemer med 
arbejdsmiljø og dårlig ledelse på biblioteket, 
som jeg var meget involveret i som tillidsre-
præsentant. Det gjorde mig bevidst om, hvor 
vigtigt det er, at man har en fagforening og en 
tillidsrepræsentant, der kan gå foran, og hvor 
vigtigt det er, at tillidsrepræsentanten har sit 
bagland i orden. Og stillingen som organizer 
har fokus på alle tre elementer. HK arbejder 
meget med relationer. Både hvordan man ska-
ber dem, og hvordan man vedligeholder dem, 
og de søgte en ny medarbejder med erfaring 
som tillidsrepræsentant.    

Hvordan har du oplevet at skifte fra at
arbejde på et bibliotek til stor fagforening 
som HK?      
- Jeg var klar til at skifte arbejde, men det har 
overrasket mig, hvor anderledes det er at kom-
me ind i en organisation, hvor man ikke har en 
fælles uddannelsesbaggrund. På biblioteket 
havde folk den samme faglighed. Sådan er det 
ikke her, og jeg har brugt de første måneder 
på at skabe relationer til dem, jeg er i afdeling 
med og finde ud af, hvad arbejdet går ud på og 
ikke mindst, hvad jeg kan bidrage med, men 
folk er søde og imødekommende. Rent fagligt 
har jeg også brug for nye kompetencer. Jeg har 
allerede været på kursus i eksempelvis ”kom-
munikation efter situationen” og ”brobygning 
til motivation” og fået redskaber til at tale 
med medarbejdere om fordelene ved en over-
enskomst.   

Hvad tror du gjorde, at du fik 
jobbet?    
- Min erfaring med at arbejde 
med struktur og evnen til selv 
at planlægge min arbejdsdag 
betød meget. Og så er der en 
meget udadvendt del i mit 
arbejde, hvor jeg skal skabe 
relationer. Min faglige chef i HK 
har sagt, at det var min energi 
og den måde, jeg møder menne-
sker på, der blandt andet gjorde, 
at de ansatte mig.   

Er der noget du savner fra dit 
forrige job, hvor du var ansat 
i ti år?         
- På biblioteket havde vi en 
fælles faglig forståelse. I HK 
mangler jeg stadig at finde helt 
ud af, hvordan jeg passer ind 
og hvem af mine kolleger, jeg 
kan skabe den vigtige kollegiale 
pingpong med. Det skal nok 
komme, for de er gode til at lave 
sociale arrangementer, og der 
er også mere tid til eksempelvis 
at mødes om morgenen og lige 
samle op og tage en snak med 
kollegerne. På biblioteket blev 
mange pauser konverteret til 
møder, fordi vi havde så travlt. 
Vi løber også stærkt i HK, men 
det er ikke på samme måde. 

Organizer for HK
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www.bci.dk

Med små ændringer eller tilføjelser kan standardreoler enkelt laves om til indgangsportal, 
udstillingsmøbel eller læsehule. 

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg os på www.bci.dk for mere 
inspiration. Her kan du finde biblioteksindretninger fra hele verden.

SMÅ ÆNDRINGER - STORE RESULTATER!

”Studier af litteraturen 
giver os en forståelse 
af mennesker. Hvordan 
de lever, hvad de ser 
som et meningsfuldt 
liv, et godt helbred, 
hvad de drømmer om 
og de etiske normer i 
en bestemt kultur”.
Forretningsmand og forfatter
Christian Madsbjerg

Læs interview side 12 
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

JUNI                 2018 

Den
klemte
mellemleder

Er der
brug for et
Dataetisk råd?

Det Kgl. Bibliotek 
nedlægger stillinger

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser Interview

Big data er
ingenting uden
en forståelse af

mennesker




