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Kulturen har brug for et nyt sprog
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Tema

Læs også: Kritik af Danske Banks dokumenthåndtering  /  Brug afvisninger konstruktivt
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Så bliver selvbetjening  
ikke nemmere!

Kun den bedste selvbetjeningsautomat var god nok for Norges 
største bibliotek. Resultatet blev en ny og endnu bedre  

udgave af vores Libry Butler.  

Skal dine brugere også have det ypperste indenfor selvbetjening?  
Så står din næste selvbetjeningsautomat klar til dig på vores lager.

Læs mere og kontakt os på redia.dk/butler



”I kulturkredse har det 
været sådan lidt »it 
goes without saying«. 
Man har internt aner-
kendt kunst og kulturs 
værdi, men man har 
ikke anstrengt sig nok 
for at få det budskab 
længere ud.”
Line Bjerregaard Jessen, direktør og partner i 
rådgivningsvirksomheden Seismonaut.

Tema side 12

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Op imod 600 har allerede tilmeldt sig vores
webinarer i år om for eksempel

 

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling
 

Find et tilbud der passer til dig på
kulturoginformation.dk/webinarer eller tilmeld dig

vores kommende webinarer, så du kan deltage live på 
kulturoginformation.dk/kalender.

 
Så kan vi være sammen online

og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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04 Aktuelt Interview:
 200 millioner kroner til læselyst i Sverige
 Interview med formand for svenske DIK, Anna Troberg  
  
06 Leder  

08  Nyhedsoverblik 

11  Faglig meningsdanner

20 Coronakrisen og Danske Bank-sagen viser vigtigheden 
 af Records Management  

24 ”Du er bibliotekar, jeg er morder”
 Inga Nielsen har været bibliotekar bag tremmerne i et af 
 landets sikre fængsler i 19 år. Hun og bøgerne har spillet 
 en særlig rolle for utallige indsatte.  

29  Debat: Kære fagfæller: Jeg savner jer i den offentlige debat 

30  Udviklingsmidlerne forsvandt, da DEFF blev nedlagt

36 Ny DFFU-formand: Medlemskabet skal give mening

38 Del din viden-artikel: Coronaen – megatrends og mikrocases

40 Job og karriere

46 Debat: Folkebibliotekerne bør prioritere bøgerne – igen!

47 Ledige stillinger

48 Kalender for arrangementer og kurser                                                                                                                                   
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EN AFVISNING ER EN ANLEDNING 
TIL AT KIGGE PÅ SIG SELV

DANSKERNES BLINDE PUNKT32

42

Det kræver en ny måde at forstå og tale om kulturen 
på, hvis vi skal gøre os håb om, at den bliver prioriteret, 
mener direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen og 
direktør i rådgivningsbureauet Seismonaut.    

Danmark halter bagefter, når det handler om ligestilling. 

Afvisninger skal frem i lyset, så vi kan lære af dem, 
mener forfatter og professor i pædagogisk psykologi 
Lene Tanggaard.  

12

KULTUREN HAR BRUG
FOR ET NYT SPROG
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Hvad var din umiddelbare reaktion på, at politikerne 
har øremærket 200 millioner kroner til læselyst?  
- Det er rigtig, rigtig godt. Det er mange penge. Min 
eneste bekymring er, hvad der sker efter den indsprøjt-
ning, for det nytter ikke at sætte en masse projekter 
i gang og så stoppe dem efter 3-4 år. Læselysten kan 
ikke klares med et quickfix. Men grundlæggende er jeg 
meget glad for, at de kan se, at det er nødvendigt. 

Hvorfor har politikerne fået det fokus nu? 
- Vi ser i undersøgelser, at børn og teenagere læser 
mindre og mindre, hvilket er et reelt demokratisk pro-
blem. Udover at de mister den rene glæde ved at læse, 
får de et dårligere sprog, lærer færre ord at kende og 
kommer generelt bagud i livet. Det er nødvendigt at 
kunne udtrykke sig godt sprogligt, så andre lytter til 
og forstår én i et demokratisk samfund. Universiteter-
ne melder for eksempel om, at de studerende generelt 
ikke har det sproglige niveau, de skal have for at læse 
på en videregående uddannelse, hvilket igen betyder 
noget for, om de kan få et job bagefter, som igen har 

I Sverige er der på ti år sket en hal-
vering af børn og unge, der læser i 
fritiden, viste en undersøgelse fra 
Statens Medieråd i foråret. Det fik poli-
tikerne til at øremærke 200 millioner 
svenske kroner til læselystprojekter. 
Formand for DIK, der organiserer bib-
liotekarer og kulturformidlere, Anna 
Troberg er glad, men understreger, at 
politikerne skal huske, at der også skal 
være penge til projekterne efter de fire 
år, som pengene rækker. 
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betydning for hele samfundet. Det er dyrt på sigt, hvis vi ikke 
sikrer, at børn og unge læser godt. Så det er en langsigtet 
strategi, der starter nu, derfor må fokus og pengene heller ikke 
forsvinder efter få år.

Pengene er afsat til tre områder: uddannelse af lærere i før- og 
grundskole, bibliotekernes tilstedeværelse og stimulering af 
læselyst i samfundet. Hvilke konkrete projekter kan det være? 
- Alle projekter har fokus på at opmuntre børn og unge til at 
læse mere, for eksempel skal der være bogstartspakker til alle 
familier med en nyfødt, så man sikrer, at alle børn har adgang 
til bøger, og at familierne får viden om vigtigheden af at læse 
med og for sine børn. Der er også mange projekter på tværs af 
skoler, biblioteker og skolebiblioteker. Det er vigtigt, at læsely-
sten angribes fra mange vinkler, så vi inspirerer så mange børn 
som muligt.   
   Desuden bliver en del af pengene overført til den pulje, som 
alle biblioteker kan søge til de kreative læselystidéer. Det er 
godt, fordi der er forskelle på, hvad der lokalt er udfordringerne, 
og hvad der skal til for at løse dem.
   Derudover har bibliotekerne også mulighed for at få del i det 

k  roners læselyst 

- Kultursektoren er i forvejen 
underprioriteret, så selv om de har fået 
et historisk tilskud nu, så nytter det ikke, 
at vi efterfølgende kommer tilbage til de 
kulturbudgetter, vi havde før Corona, siger 
formand for DIK Anna Troberg.
 

Læs mere side 10.

historiske tilskud til kultursektoren, som er blevet 
bevilliget i forbindelse med Coronakrisen, på 3,5 mil-
liarder svenske kroner. 

I Danmark mener nogle, at kultursektoren er blevet 
ladt i stikken i krisen. Det lyder som om, den er blevet 
prioriteret i Sverige? 
- Der har også været debat og kritik af regeringen i 
Sverige for at handle for sent. Kulturen har lidt enormt 
under Corona. Og selvom det er et meget stort beløb, 
sektoren nu endelig har fået, så vil det ikke været nok 
til at holde hånden under den i længere tid. Det har 
taget tid, før pengene kom, og mange små kulturak-
tører er bukket under. Nu har også store institutioner 
som Royal Opera og Nationalmuseet så meldt ud, at 
de er i krise.   
   Det har også kostet bibliotekerne ekstra, at de 
har været åbne og gjort en masse for at opretholde 
en god service både fysisk og digitalt, for eksempel 
levere bøger hjem til borgere i risikogrupper.  
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Sexismedebatten er
tilbage – nu må vi handle
Siden Sofie Linde til Zulu Comedy Galla på modig 
vis satte fokus på sexisme og mindede os alle om 
igen at forholde os til, at sexisme er et problem 
i mange brancher, på uddannelsesinstitutioner 
og konkret på mange arbejdspladser. Hvorfor der 
skulle gå tre år efter #metoo inden, vi nåede her-
til, vil jeg ikke bruge lang tid på at fundere over. 
Faktum er, at debatten er her igen – og jeg hilser 
den velkommen tilbage. For man skal kunne gå på 
arbejde uden at risikere at blive mødt af forskels-
behandling og krænkende adfærd. 
   Begrebet sexisme er flertydigt, for som forsker i 
mobning og krænkelser Mille Mortensen forklarer: 
”sexisme er forskelsbehandling på baggrund af 
køn, og det betyder således også, at man godt 
kan være udsat for sexisme, uden at det har 
karakter af seksuel chikane.”
   Afsættet i den nuværende debat er, at det ikke 
skal være enkeltsager, der skal lukkes, men at 
problemet er strukturelt overalt i vores samfund. 
Med afsæt i den aktuelle debat samler vi som 
forbund op på den viden, vi har, og sætter gang i 
forskellige tiltag. For selvom vi umiddelbart ikke 
har konkrete sager, hvor vores medlemmer søger 

hjælp i forbindelse med sexisme, skal vi blive klogere, og 
vi skal klæde vores medlemmer og tillidsrepræsentanter 
på til at drøfte sexisme på arbejdspladsen. De seneste 
ugers debat har vist, at man får svar, som man spørger. 
Og det skal vi naturligvis tænke over og agere ud fra. 
   Der er et problem, som vi hører, vores medlemmer 
særligt møder. Nemlig krænkende og sexistisk adfærd 
i mødet med brugerne. Det har der været meldinger 
om i en arbejdsmiljøundersøgelse, og senest blev det 
meget konkret, da et hovedbestyrelsesmedlem spurgte 
til problemets omfang i en Facebook-gruppe, hvorefter 
flere meldte ind med konkrete eksempler. Det arbejder vi 
nu for at få mere viden om og skabe synlighed omkring.   
Blandt andet har vi sikret, at det problem blev medtaget, 
da Akademikerne for nyligt holdt møde med ligestillings-
minister Mogens Jensen. Og jeg kan ud af andre brancher 
læse, at vi ikke står alene med dette. For det opstår 
for eksempel også i relationer med kunder, klienter og 
patienter.
   Der er ingen lette løsninger, når det kommer til at 
modvirke sexisme. Men nu er vi i gang - og denne gang 
skal vi holde fast. Både når det gælder at ændre vores 
kultur, men også til konkret at skabe oplysning og sætte 
foranstaltninger op. Første skridt er, at vi nu favner de-
batten, siger fra og bliver klogere på sexistisk adfærd på 
arbejdspladserne og kulturelt i vores samfund. Dernæst 
kalder det også på selvransagelse hos alle. Enhver skal 
tænke over, hvordan ens opførsel, adfærd og sprogbrug 
overfor andre opfattes – og huske på, at der også her er 
gråzoner. Det som for nogen er acceptabelt, er det ikke 
for andre. Uanset hvad, skal det være muligt at sige 
fra - og på arbejdspladser skal det være muligt at melde 
sager ind risikofrit, indtil sagens omfang er belyst. Der 
skal tænkes beskyttelse ind - både for den, som melder 
en episode/sag ind, samt for den, der anmeldes, så længe 
undersøgelsen pågår. 
   En ting er sikkert, og det er, at vi med debatten nu har 
taget fat om et hjørne af ligestillingsproblematikken, og 
der venter mange flere såsom ligeløn, fordeling af barsel, 
ligestilling på chefgangene og i bestyrelser. Der er nok at 
tage fat på! Sexismedebatten er kommet for at blive, og 
nu skal vi tage opgøret. Det skylder vi os selv, det skylder 
vi dem, som har haft dårlige oplevelser, og det skylder vi 
kommende generationer på arbejdsmarkedet.
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Der er ingen lette løsninger, 
når det kommer til at 

modvirke sexisme. Men nu er 
vi i gang - og denne gang skal 

vi holde fast. 

Se mere på
kompetencemodel-kulturoginformation.dk/

Dine kompetencer kan sættes i spil i et meget bredt felt inden for information, data, viden og kultur.

Kort sagt dine karrieremuligheder er mange.

Derfor har Forbundet Kultur og Information udarbejdet en kompetencemodel, der kan inspirere dig
i dine karrierevalg.

Hvilken vej skal din karriere gå?

Kompetencemodellen giver dig blandt andet indblik i, hvilke kompetencer 
der særligt er brug for inden for ti forskellige arbejdsfelter: 
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Forskerservice
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Kultur & event

Formidling
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08. september

Anbragte unge har større chance for en
ungdomsuddannelse, hvis de læser

Lystlæsning har stor betydning for anbragte børn og unges 
mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Det viser 
analyser, som Socialt Udviklingscenter (SUS) og VIVE, Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har 
udarbejdet for Egmont Fonden.

54 procent af de anbragte børn og unge, der ofte læser en bog 
for fornøjelsens skyld, har gennemført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse. For anbragte børn og unge, der aldrig 
lystlæser, er det kun 38 procent.
   Analyserne viser også, at lystlæsning særligt bidrager til 
en øget indsigt i ens egen situation, en større forståelse for 
omverdenen og et frirum for de anbragte unge.

Lerche

01.oktober

Amerikanske biblioteker tilpasser sig Covid-19  

Pandemien presser samfundet, men er også blev benzin 
til kreativitet for at nå borgerne, lyder det fra amerikanske 
bibliotekarer i en artikel fra Los Angeles Times.

Journalist Nita Lelyveld fra Los Angeles Times har brugt en 
uge på byens 72 biblioteker og filialer for at se, hvordan bib-
liotekerne tilpasser sig pandemien. Rigtig mange af hendes 
besøg har været digitale på grund af Covid-19, der selvfølgelig 
udfordrer de amerikanske biblioteker og bibliotekarer, men 
også har skubbet til kreativiteten i forhold til digitale og 
virtuelle tilbud, som vi har set det i Danmark:
   »All the librarians I talked to this week, told me that the 
pandemic has both tried them and fueled their creativity,« 
skriver hun. For eksempel kan alle borgere fra hele USA 
deltage i den voksende liste af online events og kurser på 
bibliotekernes hjemmesider.  

 Mønsted 

09. september 

Sådan påvirkede nedlukningen vores biblioteksbrug

Danmarks Statistik har offentliggjort tallene for biblioteksudlån for andet 
kvartal. Nedlukningen betød en halvering af udlånet af fysiske materialer, 
mens det digitale udlån steg markant.

Corona har i høj grad påvirket danskernes biblioteksvaner. Det viser nye tal 
fra Danmarks Statistik, der blandt andet kan konstatere, at danskerne havde 
mere travlt end normalt med at komme på biblioteket, både da de lukkede 
ned, og da de genåbnede efter Corona.
   31.100 danskere gjorde brug af bibliotekerne, da de genåbnede, og lånte i alt 
111.000 materialer. 
   De dage, hvor bibliotekerne har haft de højeste udlånstal i 2020, er 2. januar, 
12. marts (den sidste dage før nedlukningen), og 29. juni.
   At Coronanedlukningen har påvirket det fysiske udlån af materialer, er 
tydeligt. Nedlukningen betød en halvering af udlånet af fysiske materialer fra 
første til andet kvartal i 2020. Omvendt steg udlånet af digitale materialer 
markant. I første kvartal blev der udlånt 1,6 millioner digitale materialer, mens 
der er i andet kvartal blev udlånt 2,1 millioner materialer.

Lerche

23. september

Lokal vurdering om behov for ekstra værnemidler

Stigningen i antallet af smittede med Covid-19 i de seneste uger har givet 
anledning til drøftelser om brug af værnemidler i udlånet på nogle biblio-
teker. KI’s netværk for tillidsvalgte har givet god mulighed for at få vendt 
andre arbejdspladsers erfaringer.

Hvad gør I andre? En forespørgsel fra en tillidsvalgt om, hvordan andre 
arbejdspladser så på brug af værnemidler, har givet omkring 25 svar om lokale 
erfaringer i forhold til brug af ekstra værnemidler i biblioteksrummet. Spe-
cialkonsulent i Forbundet Kultur og Information Lone Rosendal er glad for, at 
forbundets tillidsvalgte er så gode til at dele erfaringer på tværs.
   - Netop på arbejdsmiljøområdet har man jo ingen erfaringer at trække på i 
forhold til Covid-19. Derfor er det så godt, at vi har et netværk, hvor man kan 
dele viden, så den enkelte tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og 
arbejdsplads ikke står alene med de her spørgsmål, siger Lone Rosendal.
   - Vi kan se, at det optager mange af vores tillidsvalgte, om der er brug for 
ekstra værnemidler i de situationer, hvor det er svært at overholde afstands-
kravet, når man betjener borgerne. I forvejen er der jo øget rengøring, sprit 
og plexiglas på arbejdspladserne som følge af Covid-19, så drøftelserne går 
på, om mundbind eller visir kan være relevant i visse situationer, siger Lone 
Rosendal. Indtil videre tyder drøftelserne på, at man flere steder har sikret 
sig, at de ekstra værnemidler er til rådighed, så de kan anvendes, hvor det 
giver mening; nogle steder er visir påkrævet i udlånet, og andre steder er det 
påkrævet i situationer, hvor afstandskravet ikke kan holdes.
   Der er ikke noget krav fra sundhedsmyndighederne om, at personale på 
bibliotekerne bruger mundbind eller visir, og derfor er det op til den enkelte 
arbejdsplads at vurdere de lokale behov. Eksempelvis kan der være kommuner 
med høje smittetal, mens andre kommuner kan have meget lave smittetal, og 
det kan indgå i de lokale overvejelser.

Lerche
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreve

25. september

5 gode råd til at tage imod en nyuddannet kollega

En kampagne skal hjælpe unge og nyuddannede godt i gang
i arbejdslivet.

Tag godt imod jeres unge medarbejdere. Det er temaet for en ny kam-
pagne under Arbejdsmiljørådet.
   Helt centralt i kampagnen står fem konkrete anbefalinger om, hvad der 
hjælper til at sikre den gode start i mødet mellem unge nyuddannede og 
den enkelte arbejdsplads.

• Vær gode rollemodeller
• Læg en plan for den første tid
• Invitér til dialog
• Opstil krav og forventninger
• Giv konstruktiv feedback

Forbundet

28. september

Virtuelle lønforhandlinger er okay

Corona har gjort meget digitalt – også lønforhandlinger.
Chefjurist i KI Karin V. Madsen er positiv efter sin første
virtuelle lønforhandling, men mener, at andre typer af
forhandlinger kan være sværere digitalt.

- Lønforhandlinger er forhandlinger, der forholder sig relativt 
objektivt til funktioner og kompetencer, mens andre typer 
af forhandlinger og samtaler omhandler mere personlige og 
følsomme emner, og disse egner sig ikke på samme måde til at 
være digitale, selv om det jo må komme an på en prøve i den her 
tid.
   - Når det handler om eksempelvis at være med til svære 
samtaler eller forhandlinger om aftrædelse og så videre, er det 
vigtigt at kunne fornemme kropssprog og stemning i rummet. 
Hvornår skal man for eksempel bede om en pause, så medlem-
met lige kan få en pause? Det er langt sværere, når man kun kan 
se overkroppen af folk på en skærm, siger hun.

Tre gode råd
•  Husk at indlede mødet med lidt løs snak, det er især relevant, 

hvis parterne ikke kender hinanden særlig godt i forvejen

•  Tal fra mødets start om, hvordan der kan »holdes pause« 
undervejs i forhandlingen

•  Vær ekstra omhyggelig med at spørge ind og tjekke, at I har 
forstået hinanden korrekt, det virtuelle rum kan være sværere 
kommunikere i.

Mønsted

29. september

Ja eller nej til udbetaling af de indefrosne feriemidler?

I efteråret 2020 bliver der åbnet for, at du kan få udbetalt op til tre 
uger af dine indefrosne feriemidler. Feriemidlerne er en del af din 
opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Skal du bruge dine indefrosne feriemidler nu, er det en god ide at få dem 
udbetalt, når det bliver muligt til oktober. Skal du ikke bruge dem nu, kan 
du overveje forskellige opsparingsmuligheder. 
   Hvis du allerede ved, at du gerne vil gemme feriepengene til senere 
forbrug, behøver du ikke at foretage dig noget. Pengene er godt placeret 
hos Lønmodtagernes Feriemidler. Der er dog også andre muligheder. Det 
kan du læse mere om hos Lønmodtagernes Feriemidler. 

Lerche
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11. september

Sverige afsætter 200 millioner kroner
til at styrke læselysten

Andelen af unge, der læser i fritiden, i Sverige er halveret på
10 år. Den udvikling vil den svenske regering vende og har afsat 
200 millioner svenske kroner til en såkaldt Læsepakke.

Læsepakken består af tre dele:
•  uddannelse af lærere i før- og grundskole
•  bibliotekernes tilstedeværelse
•  stimulering af læselyst i samfundet.

Blandt politikere, der støtter tiltaget, er Liberalernas partileder 
Nyamko Sabuni. I Dagens Nyheter siger hun, at den dalende læse-
lyst udgør et demokratisk problem. Hun mener, at der er for mange 
børn, der vokser op med et begrænset ordforråd, hvilket stiller dem 
vanskeligere i skolen og i værste fald forhindrer dem i at tage en 
ungdomsuddannelse.

Appel til danske politikere
I Danmark præsenterede en række organisationer – herunder For-
bundet Kultur og Information og Danmarks Biblioteksforening – et 
forslag til en national læsestrategi for politikerne på Christiansborg 
i 2019. Men der kom ingen penge fra politikerne i kølvandet på det 
store strategiarbejde. Kulturminister Joy Mogensen (A) pegede i 
stedet på, at vejen frem var en styrkelse af de nuværende institu-
tioner og en bedre sammenhæng i læseindsatsen lokalt.
   Dengang glædede Tine Segel sig over, at det trods alt var lykkedes 
at få kulturordførerne på Christiansborg til at debattere læselyst, 
og nu ser hun frem til at følge det svenske arbejde med læselyst.

 Lerche

18. september

 Gør som Sverige og styrk læselysten

Formand Tine Segel skriver i et debatindlæg i Berlingske
den 16. september om læselyst:

»I Sverige er andelen af unge, der læser i fritiden, halveret på ti år. Den 
svenske regerings svar er at afsætte 200 millioner svenske kroner i en læ-
sepakke til at efteruddanne lærere, styrke bibliotekernes tilstedeværelse 
og læselyst i samfundet.
   Et stærkt svar på det, man godt kan kalde en læsekrise. En krise, som 
kan få konsekvenser for svenske børn og unges mulighed for at klare sig 
godt i skolen, hvis svenskerne ikke sætter ind.
    Går det så meget bedre i Danmark? Nej, desværre ikke. Også her er an-
delen af læsere faldet. En læseundersøgelse fra 2017 viser, at hvert tredje 
danske barn sjældent eller aldrig læser, og at kun 20 procent af danske 
børn rigtig godt kan lide at læse.
   Det gør ondt i hjertet på mig som bibliotekarernes formand. For 
børnebibliotekarerne er klar med gode idéer og tiltag til at styrke børns 
læselyst, og som forbund deltog vi sammen med mange andre gode 
kræfter i udarbejdelsen af et forslag til en national læsestrategi, som blev 
præsenteret på Christiansborg i september 2019. Idéerne er der stadig. 
Pengene mangler.
    Så nu samler vi igen sammen til en læseundersøgelse, der med al sand-
synlighed igen vil vise, at læselysten er dalende, og at vi også i Danmark 
står i en læsekrise, som kræver handling. Jeg håber, at politikerne reagerer 
denne gang.
    Læsning er fordybelse. Læsning er indblik i andre verdener og mulighed 
for at spejle sig selv i litteraturen. Læsning er udvidelse af ordforråd. Jo 
mere vi læser, desto hurtigere kan vi afkode et budskab, forstå en opgave 
og formulere et svar. Læsning er forudsætningen for at kunne formulere 
sig i tale og på skrift, så vi selv bliver hørt. Læsning er vejen til uddannelse, 
der er en stærk driver for at udligne den sociale ulighed i Danmark.
    En ny analyse foretaget for Egmont Fonden viser, at 54 procent af de 
anbragte børn og unge, der ofte læser en bog for fornøjelsens skyld, har 
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. For anbragte børn 
og unge, der aldrig lystlæser, er det kun 38 procent. Læsning ændrer liv.
   Det er inspirerende at se den svenske regerings handlekraft. Det er fru-
strerende at se den danske regerings tøven. Kære kulturminister, genlæs 
læsestrategien, og find midlerne til at sætte de gode idéer i værk.”

Forbundet

 I 2019 drøftede politikere og fagfolk til en høring på Christiansborg 
et forslag til en national læsestrategi. Arkivfoto.

Læs også interview side 4.
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Faglige meningsdannere 
gør en forskel

Når en politiker påstår, at bibliotekerne er mennesketomme, 
selvom statistikken tydeligt viser noget andet. Eller når kritik-
ken i dagspressen lyder, at bibliotekerne udlåner kageforme 
og fiskeudstyr og glemmer kernopgaven – bøgerne, så er der 
sikkert mange KI’ere, der gerne vil deltage i debatten. 
   Men der kan være langt fra tanke til handling, hvis man 
aldrig har prøvet at skrive et debatindlæg og sende det til 
en redaktion.  Derfor har Forbundet Kultur og Information i 
samarbejde med tænketanken Cevea udbudt en uddannelse 
i meningsdannelse til medlemmerne. Ti medlemmer mødtes 
den første weekend i september og investerede deres tid og 

faglige engagement med det formål at skrive debat-
indlæg og træne i at blive en stemme i debatten. 
   Uddannelsen fortsætter til november, hvor holdet 
mødes igen for at debattere fag og skrive videre. 
   Læs indlæg fra nogle af meningsdannerne på side
29 og 46.

Forbundet Kultur og Information havde også i 2018 et 
hold meningsdannere. Læs mere på kulturoginforma-
tion.dk/meningsdanner
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Hvis medlemmerne af Kultur og Information ikke selv er en stemme i debat-
ten, er det andre, der definerer fortællingen om faget og fagets fremtid. Derfor 
brugte ti KI’ere en weekend i september på at debattere og skrive debatindlæg 
til dagspressen om deres syn på faget.

Fra venstre ses Katja Klyvert, Jeppe Guilford Manuel, Sigrid Helene Klitgaard Brix, Sebastina Bune, Johanne 
Pasgaard, Per Ginsborg, Lillie Marie Styrk Andersen, Thomas Sture Rasmussen og Bitten Johansen. Annette 
Brøchner Lindgaard deltog også, men er ikke med på billedet. Foto: Perspektiv
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Kulturen 
har brug 

for et nyt 
sprog
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V i ved jo egentlig godt, at den 
måde, vi taler om tingene på, 
betyder noget for, hvordan vi op-
fatter og prioriterer dem. Så brug 
et øjeblik på at overveje, hvad 
det betyder, når der skal uddeles 
penge i en kommune eller i en 
finanslov, at (nogle har besluttet 
at) opgøre et teaterstykke eller en 
films værdi i antal solgte billet-
ter? Eller museers og bibliotekers 
værdi i antal besøg eller udlån? 

Det reducerer kultur til statistik og regneark, som er så 
langt fra kulturens væsen, at det faktisk ikke er fair. 
   Derfor har vi brug for en ny måde at tale om kulturen 
på, mener to direktører, der har det til fælles, at de på 
hver deres felt arbejder for en forståelse af kunst og 
kultur som sammenhængskraft i samfundet. Line Bjer-
regaard Jessen, direktør og partner i rådgivningsvirk-
somheden Seismonaut, og administrerende direktør i 
Dansk Erhverv Brian Mikkelsen. 
   - Man kan ikke bebrejde en kommunalbestyrelse for 
at tage penge fra kunst og kultur til andre ting på den 
kommunale ønskeliste, når de ikke har dokumentation 

Hvordan får vi skabt en forståelse hos
befolkning og politikere af kultur som noget 
fundamentalt for et samfund – noget, der 
siver ind alle steder – danner os, sociali-
serer os og motiverer os? Et bud er bedre 
dokumentation for kulturens værdi.
Et andet er én samlet stemme. 
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for, hvad kunst og kultur betyder for os som mennesker, men 
kun kan aflæse vores brug af den i en statistik, siger Line Bjer-
regaard Jessen. På samme måde kan man heller ikke bebrejde 
kultursektoren for at spille med på den banehalvdel, mener 
hun. For den er blevet pålagt at bevise sit værd i en »New Pub-
lic Management-æra« med fokus på bundlinje og måltal. 
    - Det er bare så langt fra (hele) sandheden, der kommer til 
udtryk i statistikkerne. Ingen kan slå op, hvilken rolle bibliote-
ker spiller for samfundet, uddannelsessystemet, udsatte børn, 
integrationen eller blot for én enkelt låner, i en statistik. Eller 
hvilke tanker, samtaler eller inspiration, et teaterstykke eller en 
film sætter i gang hos publikum, siger Line Bjerregaard Jessen.
   Derfor satte Seismonaut sig for at søge efter måder at un-
dersøge og dokumentere kulturens værdi på en ny måde. Og de 
har fundet en metode. Den vender vi tilbage til. 

IT GOES WITHOUT SAYING 

For hvordan kan det være, at vi ikke har en forståelse af kunst 
og kulturs afgørende betydning for os som mennesker og som 
samfund? 
Danmarks første kulturminister Julius Bomholt sagde tilbage i 
1961: »Der er mange steder en opfattelse af, at kunst er luksus. 
Men vi må søge at åbne vore medborgeres øjne for den sand-
hed, at kunst er livsnødvendigt«.  

   Den øjenåbning er så ikke helt lykkedes. Kul-
turen får stadig modpolerne frem. For hvilken 
rolle spiller kunst og kultur egentlig? Er noget 
finere end andet? Hvad skal støttes? Og skal 
den overhovedet støttes? 
   Debatten om kulturens rolle har ramt med 
fornyet kraft under Coronakrisen og igen truk-
ket modpolerne frem. Da kulturen pludselig 
forsvandt, fik rigtig mange mennesker øjnene 
op for, at kultur ikke blot er et overflødigt 
fedtlag, men at den er afgørende for vores 
livsindhold og mentale sundhed. Samtidig så 
vi en kulturminister, der kom sidst til fadet 
i Finansministeriet, og ifølge kritikere ikke 
gjorde nok for at holde hånden under kulturen 
under krisen. Vi gemmer lige den politiske 
kamp om kulturen.     
   For ifølge Line Bjerregaard Jessen er en af 
grundene til, at kulturens betydning ikke er 
indlejret naturligt hos os, at kulturaktørerne 
selv har set værdien som en selvfølge. 
   - I kulturkredse har det været sådan lidt »it 
goes without saying«. Man har internt aner-
kendt kunst og kulturs værdi, men man har 

”Vi skal 
undersøge 
kulturens 
værdi langt
bredere.”
Line 
Bjerregaard 
Jessen

”
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ikke anstrengt sig nok for at få det budskab længere ud. Når 
man så har skullet dokumentere »sin værdi«, har det været 
med tal, der ret simpelt kunne findes frem (og som man blev 
bedt om). Man har dokumenteret aktiviteterne, hvem og hvor 
mange der kom, og det er jo ikke irrelevant, men det er ikke 
nok. Det væsentlige er den forskel, kulturen gør – både for 
dem, der bruger den, og for samfundet som helhed, siger hun.

KUNSTENS FIRE PARAMETRE  

Selvom Line Bjerregaard Jessen mener, at kulturaktørerne selv 
har et ansvar for at tale kulturen op, så er der gode grunde til, 
at dokumentationen af betydningen af kulturen har været 
fraværende. 
   - Det kræver en operationalisering, som kulturen ikke har 
haft, og som er langt mere kompleks end at tælle besøg, siger 
hun. Og her er det tid til at vende tilbage til den metode, Seis-
monaut har fundet. Den bygger på et stort, engelsk studie – 
Culture Value Project – som Seismonaut har oversat til en dansk 
sammenhæng. 
   Cultural Value Project rummer 50 større undersøgelser af kul-
turs værdi, som man har lavet et metastudie af for at se, hvad 
der gik igen på tværs af undersøgelserne. Det er der kommet 
fire parametre ud af, som kan give et indblik i den værdimæssi-
ge betydning af kunst og kultur for os som mennesker og sam-
fund. De fire parametre er: Det Emotionelle (vækker følelser 
og tanker), Det Intellektuelle (skaber samtaler og overvejelser), 
Det Kreative (inspirerer og motiverer os til selv at skabe), og 
Det Sociale (dannelse, sammenhængskraft og fællesskaber).
   - Ingen af de parametre lader sig måle med et tælleapparat, 
så metoderne er en blanding af spørgeskemaundersøgelser, in-
terviews og samtaler med borgere, observationer og så videre, 
forklarer Line Bjerregaard Jessen.  
   I dette efterår er Seismonaut, i samarbejde med Roskilde 
Centralbibliotek, for eksempel i gang med dataindsamling til 
en stor undersøgelse af bibliotekernes værdi, som forventes 
færdig ultimo 2020 (se boks side 19). Og i 2019 lavede de en 
tilsvarende undersøgelse for Det Danske Filminstitut, der 
ønskede at undersøge den kulturelle betydning af dansk film 
(udover antal solgte billetter).
   - Her kom blandt andet det sociale aspekt frem, fordi danske 
film kan skabe samtaler på tværs af generationer eller på ar-
bejdspladsen. De giver os indblik i andre sociale lag og kulturer 
i det samfund, vi er en del af, og skaber dermed bedre forstå-
else, siger Line Bjerregaard Jessen, der kalder metoden deres 
bud på, hvordan kulturen »kan komme til fadet«, fordi det giver 
kunsten og kulturen et nyt sprog.

KULTUR ER NOGET, VI GIVER TIL HINANDEN

Den måde, kulturaktørerne bruger konkrete ord på, betyder 
også noget for den måde, vi opfatter kunst og kultur, mener 
Line Bjerregaard Jessen. 
   - For eksempel skal vi væk fra at tale om brugere og ikke-
brugere. Fordi der i ordet »bruger« ligger en markedsgørelse af 

- Da kulturen med et forsvandt under 
Coronanedlukningen i foråret, oplevede vi, at 
mange fik øjnene op for, hvor vigtig den er, siger 
direktør i rådgivningsvirksomheden Seismonaut 
Line Bjerregaard Jessen. Foto: Pressefoto.    

et tilbud, der kun har værdi, hvis du bruger det. 
Men et kulturelt tilbud kan godt have værdi 
for dig som borger i et samfund, selvom du 
ikke bruger det. Du kan glæde dig over, at dine 
børn gratis kan komme på biblioteket, at din 
nabo kan gå i operaen, at din svigermor kan 
komme i teateret, selvom det er ti år siden, du 
selv købte en billet, og at der er en foredrags-
række, som du håber at få tid til. Det kan give 
værdi for dig, at det findes. Kunst og kultur er 
også noget, vi giver til hinanden, siger hun. 
   Et andet eksempel er vores definition af ord 
eller begreber. Hvordan opfatter vi for eksem-
pel kulturel værdi?
   - Jeg oplever, at kulturinstitutioner tillæg-
ger fysiske besøg større værdi end digitale, 
men hvorfor egentlig? Ligesom at vi skal væk 
fra, at kvantitet har mere værdi end kvalitet.
Ti mennesker til et foredrag er måske ikke så 
mange, men hvis det gør en forskel for de ti 
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”Ingen kan slå op, 
hvilken rolle biblioteker 
spiller for samfundet, 

uddannelsessystemet, 
udsatte børn, 

integrationen eller blot 
for én enkelt låner, i en 

statistik.” 
Line Bjerregaard Jessen,

direktør i Seismonaut

menneskers liv, så har det stor værdi. På samme måde kan vi 
heller ikke måle, om en bibliotekar har skabt læselyst ved at 
tælle de bøger, der blev lånt den dag, vedkommende holdt et 
oplæg for en skoleklasse. Der kan være skabt motivation på 
den lange bane, så vi skal undersøge kulturens værdi langt 
bredere, ifølge Line Bjerregaard Jessen.   
  
KULTURPOLITIK ER OGSÅ ERHVERVS-,

UDDANNELSES- OG SOCIALPOLITIK 

Administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen 
(og tidligere kulturminister for de Konservative) mener også, 
at kulturen har brug for en ny fortælling. Han meldte sig i 
sensommeren på banen som bannerfører for én fælles stemme 
for kulturaktørerne i et netværk under Dansk Erhverv, fordi han 
oplever, at »kulturen drukner i den politiske prioriteringsde-
bat«. 
   - Vi bliver nødt til at skabe en mere medrivende fortælling om 
kulturlivet og dets betydning og potentialer for velfærdssam-
fundet, siger han. Han mener, at der er brug for et opgør med 
at se kultur som noget særegent, fordi det tværtimod er vævet 
ind i alle dele af samfundet.
   - Velfærdssamfundet og erhvervslivet er et kredsløb, hvor 
kulturen er en central del. Kulturpolitik er også erhvervspolitik 
med tyk streg under. Der er masser af synergieffekter mellem 
kultur og erhverv, for eksempel er det ikke kun arbejdspladser, 

"
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der tiltrækker nye tilflyttere, det er i høj grad også kulturliv, 
kunst og kreativitet. Ligesom kulturen har (og bør have) tråde 
ind i uddannelses- og socialpolitikken, siger Brian Mikkelsen.
   Derfor mener han også, at kulturaktørerne bør se deres mu-
lighed for lobbyarbejde på en langt bredere bane.   
   - Kulturaktørerne bruger naturligt nok mest krudt på dialog 
med partiernes kulturordførere, men de love, regler og ram-
mevilkår, kulturlivet er underlagt, går på tværs af mange 
ministerier og styrelser, så mulighederne er langt flere. Der er 
179 folketingsmedlemmer, der alle burde tale kulturens sag i 
højere grad, men det kræver bedre lobbyarbejde fra kulturens 
brancheorganisationer, siger han.
   Coronakrisen har blotlagt kulturens spændvidde, mange 
kulturvirksomheder er havnet i en limbo mellem Kulturministe-
riet og Erhvervsministeriet, fordi kulturlivet netop spænder fra 
100 procent offentligt støttede kulturaktører til 100 procent 
private aktører. 

Brian Mikkelsens »tilbud« til kulturaktørerne i starten af 
efteråret er én fælles stemme i et Kulturnetværk under Dansk 
Erhverv og dermed håb om større politisk bevågenhed og bedre 
betingelser for kulturlivet. Kulturaktørerne mødtes 2. septem-
ber hos Dansk Erhverv på Børsen i København, og ifølge Brian 
Mikkelsen var der opbakning til at gå videre med at etablere et 
netværk. 
Er der ikke risiko for, at fokus bliver på »kultur, der kan betale  
sig«, når kulturens fælles stemme ligger hos Dansk Erhverv? 
- Vi vil gerne gøre op med det stereotype billede af, at kultur er 
lig kreativitet, og erhverv lig med tørre Excelark og bundlinjer. 
Faktum er, at dygtige virksomheder tænker enormt krea-
tivt, og dygtige kulturaktører også bruger Excelark. Sociale, 
miljømæssige og kulturelle bundlinjer spiller en central rolle i de 
fleste virksomheder i dag, siger Brian Mikkelsen og tilføjer, at 
kulturinstitutioner jo også er erhverv. 
   Ifølge Line Bjerregaard Jessen skal vi droppe den kunstige di-
kotomi mellem kulturens iboende værdi og dens instrumentelle 
værdi. For kunst og kultur er begge dele. 
   - Den har værdi i sig selv, men kan på samme tid være en dri-
ver og et redskab for alt fra bosætning, turisme til integration 
og socialt udsatte, siger hun.     
 

”Vi bliver nødt til at skabe en mere 
medrivende fortælling om kulturlivet 
og dets betydning og potentialer for 

velfærdssamfundet.”
Administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen

"



Bibliotekets 
betydning for 
borgerne     

Undersøgelsen af bibliotekernes 
betydning gennemføres i 
samarbejde med Seismonaut 
og Roskilde Centralbibliotek for 
at få mere nuanceret sprog for 
bibliotekernes betydning for 
borgerne. Den teoretiske ramme 
er hentet fra britisk forskning 
og tager udgangspunkt 
i den intellektuelle, den 
følelsesmæssige, den kreative 
og den sociale betydning af 
kultur.

Tid: Undersøgelsen 
gennemføres i oktober og 
november. Resultaterne, og 
hvordan undersøgelsens 
fund kan omsættes i praksis, 
forventes klar medio december. 

Metode: En kombination 
af kvantitative metoder 
(spørgeskemaer) og kvalitative 
(observationer, interviews). 
1.000 borgere fra hele landet 
bliver for eksempel interviewet, 
også folk, der ikke nødvendigvis 
bruger et bibliotek.   

Der er nedsat et rådgivende 
udvalg bestående af 
bibliotekschefer samt en 
taskforce bestående af 
biblioteksansatte, der skal 
sikre undersøgelsens faglige 
forankring regionalt og 
nationalt.

Kilde: Roskilde Centralbibliotek 
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direktør i Dansk 
Erhverv Brian 
Mikkelsen mener, 
der er brug for en ny 
fortælling om kulturen. 
- Der køres for meget 
i den samme rille. Tag 
for eksempel skrønen 
med, at danskerne 
har kultur som deres 
laveste prioritet af alle 
politikområder. Det 
kommer helt an på, 
hvordan man måler 
det, siger han. 

SPLIT KULTURMINISTERIET AD 

Vi mangler at binde en (umulig) sløjfe på den politiske kulturdebat. 
Senest har tre radikale kulturfolk, kulturordfører Zenia Stampe, Jens 
Rohde og tidligere kulturminister Marianne Jelved, foreslået at splitte 
Kulturministeriet i et Kunstministerium og et Idrætsministerium, 
mens folkeoplysning flyttes til Undervisningsministeriet og mediepo-
litikken til Statsministeriet. Efter eget udsagn i desperation over en 
fraværende kulturpolitik hos regeringen og en kunstsektor, der står 
som taberen. Debatten er selvfølgelig ikke ny, men sat i lys lue af en 
krise, der har presset kultursektoren yderligere, og en kulturminister, 
Joy Mogensen, der blev kritiseret for i starten af krisen at sige: »Jeg 
ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige 
nu«. Samt det, de radikale kalder en værdipolitisk udmelding, fra både 
kulturministeren og socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand 
Kjær om, at »der er lige så meget kultur i en håndboldhal som i ballet«. 
Reelt set fint i tråd med den socialdemokratiske kulturpolitiske tanke, 
som kulturministeren uddyber: »Om man gør det med idræt eller en 
kunstnerisk aktivitet, så er det vigtige det med, at man som menneske 
skaber og er til i verden sammen med andre«. Kulturministerens fokus 
er også generelt at sænke barren for kultur, så »alle får adgang«, for ek-
sempel med en vision om, at alle børn skal lære at spille et instrument.
   Zenia Stampe mener, visionerne er for små for kulturen, og at man 
ikke skal blande kunst og idræt sammen på den måde, som Socialde-
mokratiet gør. 
   »Begge dele er kultur. Men kunst er kunst, og sport er sport«, siger 
hun i en artikel i Berlingske den 24. september. Hun mener, at kunsten 
bliver taberen i den sammenstilling. 
   »Kunsten bliver det elitære, der skal pilles ned, og sporten det folke-
lige. Og det er et totalt falsum. Der er bredde og elite i både sport og 
kunst«, siger hun. Hun håber, der kommer en større kulturpolitisk vision 
fra regeringen under Finanslovsforhandlingerne, hvor det vigtigste for 
Radikale Venstre er at føre nogle af de penge tilbage til kulturlivet, som 
det såkaldte omprioriteringsbidrag (hvor store kulturinstitutioner har 
skullet aflevere en to-procents besparelse hvert år) har taget fra dem.        
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Danske Bank må igen forklare sig.
Denne gang i en sag om fejl i gældsinddrivelser.
Arkivfoto: Nikolaj Skydsgaard, Ritzau Scanpix. 
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Coronakrisen og
Danske Bank-sagen 
viser vigtigheden af 
Records Management
Både Coronakrisen og Danske Banks fejl i sager 
om gældsinddrivelser viser, at Records Manage-
ment stadig ikke tages alvorligt nok som forret-
ningskritisk område.

a Danmark lukkede ned i marts på 
grund af Corona, tog mange med-
arbejdere deres laptops med hjem 
og koblede sig på usikre netværk 
for at fortsætte arbejdet hjemme-

fra. At forestille sig, at man som virksomhed 
og samfund kunne blive ramt af en pandemi, 
der fra den ene dag til den anden ændrede 
alt, havde ikke været en del af virksomheders 
katastrofe- og beredskabsplaner. 
   Kort sagt var alle uforberedte på det, der 
ramte, og manglede procedurer for, hvordan 
arbejdet omkring records eksempelvis skulle 
foregå på sikker vis.
   - Virksomhedernes beredskabsplaner er byg-
get op omkring trusler, vi regnede for realisti-
ske før Corona – såsom brand eller terror. Men 
ingen havde en plan for, hvordan man greb en 
situation an, hvor alle skulle hjemsendes i læn-
gere perioder på grund af en pandemi, siger 

Tine Weirsøe, underviser på Forbundet Kultur og Informations 
miniuddannelse i Records Management og dirktør i Scandina-
vian Information Audit. 
   Hun kan konstatere, at der i kølvandet på Corona er et øget 
behov for digitalisering og et større fokus på de sikkerheds-
mæssige aspekter, og det giver opgaver i hendes forretning.
- Medarbejderne blev jo sendt hjem og håndterede måske kri-
tiske records uden for virksomhedernes firewalls, hvilket udgør 
en sikkerhedsmæssig risiko for virksomhederne, hvis hackere 
eller andre it-kriminelle udnytter det, siger Tine Weirsøe.
   Derfor kontaktes hun nu af virksomheder, der ønsker at have 
planerne klar for, hvordan lignende situationer kan håndteres. 
   - Jeg har fået en del opgaver med at lave beredskabs- og 
katastrofeplaner på Records Managementområdet. Hvad gør 
vi, når alle skal hjem at arbejde? Må vi tage fysiske dokumenter 
med hjem? Hvad er vores krav til netværket, hvordan må vi 
agere, hvad hvis ægtefællen er i et konkurrerende firma og så 
videre? Det er blevet meget relevant at få beskrevet, hvem der 
er ansvarlig for hvad, og hvad lederen skal sørge for – udover at 
medarbejderne har vpn-adgang og en bærbar computer.  
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Udfordringer med fysiske arkiver er også blevet ekstra tydelige, 
og flere virksomheder har nu fokus på at få dem gjort digitale. 

MØGSAGER VISER VÆRDIEN AF

RECORDS MANAGEMENT

Det er først, når det går rigtig galt, at værdien af Records 
Management står tydeligt frem. Det er administrative proces-
ser, der berører stort set alle virksomhedernes processer. Men 
det er ikke hovedproduktet nogen steder, og derfor bliver det 
let usynligt. Sådan et eksempel er den nuværende skandalesag 
i Danske Bank, der har fejl i gældsinddrivelserne, så kunder 
pludselig bliver opkrævet gammel gæld, de måske har betalt. 
Denne sag har Tine Weirsøe kommenteret på sin LinkedInprofil, 
fordi den er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have en 
plan for håndteringen af records i hele deres livscyklus. 
   - Når man i en bank opretter en lånesag (dokumenter i syste-
met, red.), skal man tænke mange år frem, hvis alle transaktio-
ner skal bevares i hele lånets livstid. Lån kan jo have en løbetid 
på tyve eller tredive år, samt en ekstra periode, hvis der kom-
mer klagesager. Men det har man helt klart ikke gjort i Danske 

RM-netværk i KI 
Forbundet Kultur og Information
har afholdt en række miniuddannelser 
i Records Management. 
Hold øje med kalenderen:
kulturoginformation.dk/kalender
- for næste miniuddannelse. 
Forbundet tilbyder desuden faglige 
netværk om Records Management. 
Læs mere på:
kulturoginformation.dk/netvaerk

”Rent faktisk er alle de 
vigtige principper inden for 

Records Management blevet 
brudt - overblik, transparens, 

sporbarhed og integritet.”  
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Bank, siger Tine Weirsøe, der peger på, at nogle af lånene, 
der nu er omfattet af fejlene, er helt tilbage fra slutningen af 
1970’erne. 
   Ud over at lånene i sig selv har en livscyklus, så giver en 
gældsinddrivelsessag det en ekstra periode, hvor der fortsat er 
brug for al dokumentation i sagen. Så problemerne opstår for 
eksempel, når man skifter it-system, som Danske Bank gjorde 
i 2004.
   - Så skal man sørge for, at data bliver migreret korrekt, og 
man skal sikre, at beregningsmodellerne fortsat fungerer. Men 
i dette tilfælde er der blevet byttet rundt på tal og formler, så 
det nye system regner forkert. Det nødvendige tjek af kvalitet i 
migreringen har ikke været foretaget korrekt, og dataintegrite-
ten er blevet brudt, siger Tine Weirsøe. 
   Et andet krav, der heller ikke er overholdt i Danske Bank efter 
Tine Weirsøes vurdering, er dokumenternes sporbarhed. Man 
skal kunne finde ud af, hvad der er af dokumenter og transak-
tioner helt tilbage til den dag, kontrakten om lånet blev skrevet 
under. 
   - Men som jeg hører det, er det nu blevet nødvendigt med et 
manuelt detektivarbejde. Man skal i arkiverne og finde gamle 
mikrofilm. Det er både dyrt og tidskrævende at få rekonstru-
eret hver enkelt sag, der er ingen transparens, der gør, at man 
nemt kan finde al dokumentation i en sag. Rent faktisk er alle 
de vigtige principper inden for Records Management blevet 
brudt - overblik, transparens, sporbarhed og integritet.  
   Men som kunde i en bank må man vel forvente, at lige som et 
forsikringsselskab har overblik over dine forsikringer i den tid, 
de løber, og lægen har overblik over din patientjournal, så har 
banken styr på dit lån, siger Tine Weirsøe.
   Man kan undre sig over, at store virksomheder ikke har indset 
værdien af Records Management, men først opdager det for 
sent, som de manglende beredskabsplaner i forbindelse med 

Corona og fejlene i gældsinddrivelsen viser. 
Udover det usynlige i arbejdet, fordi det som 
sagt ikke er et hovedprodukt, så går det ifølge 
Tine Weirsøe også langsomt med at blive 
klogere.
   - Desværre tror mange, at fejlene bare 
handler om et it-system, der ikke virkede. Men 
reelt set handler sagerne jo om, at man ikke 
tænker i livscyklus, dataintegritet og datama-
nagement, når man bygger systemerne. Det 
kan vi også se i sagerne om momsinddrivelse 
og skattegæld. Vi får fejl, fordi vi ikke bygger 
dokumenternes livscyklus tilstrækkeligt ind 
i systemerne og ikke bruger ressourcer på at 
migrere korrekt. Det handler om at bruge mere 
tid og flere ressourcer på forarbejdet og have 
medarbejdere, der har fokus på det. 

Redaktionen har bedt Dansk Bank om en 
kommentar til kritikken af mangelfuld
Records Management. Banken svarer:

”De systematiske fejl opstod i 2004, da 
bankens it-systemer blev centraliseret, data 
migreret og processerne it-baserede, og på 
trods af forsøg på at afhjælpe problemerne, 
blev der aldrig taget ordentlig hånd om de 
underliggende fejl, hvorfor problemerne des-
værre fik lov til at eksistere gennem mange år. 
Det er dybt beklageligt og noget, vi ser på med 
den allerstørste alvor. Man skal kunne stole på 
de beregninger, der foretages af en bank.”

”Vi er meget omhyggelige i vores undersøgel-
ser, hvor vi gennemgår alle sagerne enkeltvis. 
Det er et omfattende arbejde og tager lang tid, 
men det er vigtigt for os at gøre det rigtigt, 
så kunderne får en korrekt og fair behandling. 
Vi har derudover forbedret vores processer 
og implementerer et nyt gældsinddrivelses-
system for at undgå, at dette sker igen.”

”Som vi har set med andre sager, så har vi haft 
utilstrækkelige processer og en ledelseskultur, 
hvor vi ikke har været gode nok til at få de ting 
frem i lyset. Vi har forbedret vores procedurer 
med henblik på at sikre, at sker der fejl, så 
tager vi ansvar for dem og retter dem. Vi kan 
ikke lave om på tidligere tiders fejltagelser og 
heller ikke garantere, at der ikke vil ske fejl, 
men vi kan garantere, at vi sørger for at rydde 
op og rette fejlene, når vi finder dem, ligesom 
vi gør i denne sag.”

”Desværre tror mange, at 
fejlene bare handler om et 
it-system, der ikke virkede. 

Men reelt set handler sagerne 
jo om, at man ikke tænker i 
livscyklus, dataintegritet og 
datamanagement, når man 

bygger systemerne.”

"
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Hvis Danske Bank havde prioriteret sin Records 
Management, havde den undgået de mange fejl 
i gældsinddrivelser, mener Tine Weirsøe. Hun 
underviser i Forbundet Kultur og Informations 
miniuddannelser i Records Management.
Arkivfoto Simon Klein-Knudsen.

Danske Bank-sagen kort  
Danske Bank har i 2020 fået kritik og fire påbud af Finanstilsynet efter fejlagtig inddrivelse af kunders gæld, 
hvor banken siden 2004 og muligvis i længere tid har haft fejl i data og systemer, så den år efter år har 
indkrævet for høje beløb fra inkassokunder. Fejlene udspringer primært fra to af bankens it-systemer, og 
problemet har været rapporteret internt i Danske Bank, ifølge Berlingske, der har dækket sagen tæt. Cirka 400 
kunder er blevet kontaktet omkring tilbagebetaling, men op mod 100.000 sager skal gennemgås, og Danske 
Bank anslår selv, at op mod 15.000 bankkunder skal kompenseres. 

Som en reaktion på Finanstilsynets kritik og de fire påbud tager Danske Bank, ifølge koncerndirektør og 
risikochef Carsten Egeriis, tilsynets påbud til efterretning:
   »Vi har iværksat en række initiativer forud for tilsynets afgørelse, der tager hånd om de fleste af påbuddene, 
ligesom vi hurtigst muligt vil tage de nødvendige tiltag for at sikre, at alle tilsynets påbud bliver efterlevet. 
Vi kan desværre ikke lave om på de fejl, der er begået, og som ikke tidligere er blevet håndteret ordentligt. 
Men vi kan - og det er det, vi er i fuld gang med - sørge for, at vi undersøger problemerne til bunds, retter 
fejlene og kompenserer kunderne fuldt ud. Vi beklager dybt situationen og den usikkerhed, som vores fejl 
og de fejlbehæftede data i bankens inkassosystem har skabt hos både kunder, medarbejdere og andre 
interessenter.«
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n rose vokser ud af en bog og op 
igennem udspændt pigtråd på 
den blyantstegning, Inga Nielsen 
rækker hen over bordet hjemme i 
lejligheden i Aarhus. »Den er tegnet 

af den etbenede bombemand. Jeg fik den af 
ham, da han blev dømt«, siger hun og refererer 
til den tjetjener, der fik en dom på 12 år for et 
(mislykket) terrorforsøg mod Jyllandsposten 
og sad i Horsens Arrest, før han blev sendt til 
Belgien for at afsone sin dom.
   Tegningen er en sigende metafor for det, 
Inga Nielsen og bøgerne har betydet for utal-
lige indsatte i årenes løb. Bøgerne er ikke blot 
underholdning, tidsfordriv og viden bag trem-
merne – de er håb og en vej ud. 
   Som en anden indsat skrev til hende i 
foråret, da han efter to år i Horsens Arrest 
fik en dom på 12 år for at have smuglet store 
mængder narko og blev flyttet til det fængsel, 
hvor han skulle afsone:
   »Jeg ved vitterligt ikke, hvordan jeg skulle have 
klaret mig uden din tålmodighed, og at du som 
den eneste altid har været vedholdende og sva-
ret på alle mine anmodninger (om bøger, red.), 
selvom de har været mange« (…) »Over 100 
dage i ISO (isolation, red.), det havde jeg seriøst 

Gennem 19 år var Inga Nielsen bibliotekar
i Horsens Statsfængsel. Lånerne er dømt for 

narko-smugling, grov vold, drab og mord. 
Og bøgerne er en vej ud. 
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”Du er bibliotekar,
jeg er morder”

ikke bladret sådan igennem uden din hjælp«. 
   Tegningen og brevet, der blot er to blandt mange 
hilsner, Inga Nielsen har fået, er et billede på den 
parallelverden, som har været hendes hverdag og 
arbejdsplads gennem 19 år.

BIBLIOTEKAR, IKKE DOMMER

Da Inga Nielsen søgte stillingen i Horsens Statsfæng-
sel i 2001, var hun den eneste ansøger, der udeluk-
kende søgte stillingen som fængselsbibliotekar, men 
for hende er det essensen af at være bibliotekar. Der 
er ingen computere til at reservere bøger i fængslet, 
ingen selvafhentning og ingen digital formidling.
   - Det er tilbage til bibliotekaren, låneren og bøgerne, 
siger hun. Men når man hører hende fortælle, er det 
langt fra den gængse samtale med en låner, man får 
på nethinden. 
- Der kom på et tidspunkt en bog med titlen Når 
far slår mor ihjel. Den har jeg kun haft held med at 
anbefale nogle få gange. De fleste har ikke lyst til at 
læse den, selvom det er det, de er dømt for, siger hun 
og tilføjer:
   - Der var dog én, der havde stor glæde af at læse 
og diskutere den med den fængselsbetjent, der var 
hans kontaktperson. Han indså, hvor heldig han var, 
at hans børn stadig ville tale med ham, siger Inga 
Nielsen. "
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For hende er de indsatte først og fremmest mennesker som alle 
andre, dernæst er de i et sikret fængsel, fordi de har gjort noget 
forkert, de skal straffes for. Men det er ikke hendes job at dømme. 
Det er at være bibliotekar, som hun siger. Hun har heller ikke altid 
vidst, hvad hendes lånere var dømt for. 
   - Nogle fortæller det selv efterhånden, og nogle kan ikke lade 
være med at sladre om, hvorfor de andre er der, men det bliver 
mindre interessant, jo længere tid man kender dem, siger hun. Vi 
sidder i hendes gårdhave i Aarhus Midtby, drikker kaffe og spiser 
sommerens sidste hjemmelavede hybenmarmelade på boller. For 
halvanden måned siden gik Inga Nielsen på pension efter 19 år 
som fængselsbibliotekar, og det, hun kommer til at savne, er de 
indsatte – hendes lånere.    

FÆNGSLET BLIVER ENS LIV

Nogle har været lånere i næsten alle 19 år, for eksempel drabs-
mænd, der ikke nødvendigvis har været kriminelle tidligere, men 
nu skal have et liv i fængslet i 12-16 år. Og rigtig mange indsatte 
kommer desværre igen og igen – mere end halvdelen (51 %), viser 
den såkaldte recidivprocent for lukkede fængsler for 2016 (Krimi-
nalforsorgens data 2020).
   - Da jeg startede i 2001, mødte jeg en ung fyr på 17 år fra Hor-
sens, der havde fået en drabsdom. Han er 37 år i dag og kommer 
stadig ind og ud af fængslet. Ham har jeg lært rigtig godt at 
kende. Han har altid læst ekstremt meget og er en kvik fyr. I star-
ten snakkede vi om, hvordan han kunne komme ud af kriminalitet, 

men han så faktisk ikke anden vej, og han 
havde ligesom besluttet sig for, at han ikke 
kunne være andet end kriminel.  
   - En anden indsat sagde på et tidspunkt: »Jeg 
kan bedre lide det herinde, for når jeg kommer 
ud, sidder jeg bare alene i min lejlighed«. Det er 
jo søgerligt, siger Inga Nielsen, der indrømmer, 
at hun er gået trist hjem nogle dage, men de 
har været få. 
   - Der er et par stykke, der har siddet inde i 
over 30 år, fordi de laver et eller andet ånds-
svagt, når det nærmer sig tiden for deres 
frihed, fordi de ikke kan overskue at komme 
ud. Fængslet er blevet deres liv. 
   - Jeg sagde en gang til en meget intelligent 
fyr, der hjalp mig med bogopsætning i en pe-
riode, at jeg ikke fattede, at han gad kriminali-
tet. »Du har alle muligheder, hvad er det for et 
liv?« Så kiggede han på mig og svarede: »Jeg 
lever jo også her«. Han klarede sig fint i fængs-
let. Han var et stort brød, så ingen gjorde ham 
noget, og han brugte al sin fritid på at læse 
engelsk fantasy-litteratur. 

KOMMER NEMT TIL SKADE 

Men for de fleste er livet bag tremmer råt. 

"

Enner Mark Fængsel blev indviet i 2006 og erstattede det tidligere Horsens 
Statsfængsel. Fængslet har fem afsnit med plads til 235 indsatte og er 
omkranset af  en 6 meter høj og 1.400 meter lang mur.
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Fængslet er en parallelverden med et andet moralkodeks, nor-
malitetsbegreb og med andre uskrevne regler og hierarkier.  
   - Jeg hører tit folk sige, at der er blevet mere råt, men det 
har altid været hårdt at være i fængsel. Der er en hakkeorden 
uden lige. I det gamle statsfængsel var der en stor gård med én 
daglig gårdtur, og du kom »meget nemt til skade«, når du gik 
op eller ned af trapperne, hvis du skyldte nogen noget eller ikke 
indordnede dig, siger Inga Nielsen. 
   I dag er Kriminalforsorgen også udfordret af bander, og i En-
ner Mark Fængsel, der i 2006 erstattede Horsens Statsfængsel 
(der i dag er fængselsmuseum), er der flere små, isolerede 
afdelinger for at adskille bandemedlemmer og nedbryde hie-
rarkier, men der er altid nogle i et fængsel, der er stærkere end 
andre, og domme, der er »finere« end andre. En narkodom, et 
smart røveri, eller hvis du har slået en »sej én« ihjel har højsta-
tus, mens alt med kvinder og børn er nederst i hierarkiet. 
   - Røveriet mod Dansk Værdihåndtering i 2008 med et udbyt-
te på 62 millioner, hvoraf langt de fleste ikke er fundet, er for 
eksempel mytologiseret i fængslet. Og røverne i det såkaldte 
Helikopterkup, der fløj væk med 39 millioner kroner fra et vær-
didepot i Stockholm, anses for helte, fortæller Inga Nielsen.

MAGTENS MANUAL 

Det anderledes livssyn afspejler også, hvad de indsatte læser. 
For tre år siden lavede Horsens Bibliotek en artikel med popu-
lære titler blandt de indsatte, som Inga Nielsen dog bagefter 

Inga Nielsen har været 
to dage om ugen i 
Horsens fængsel i 19 
år og har haft dage, 
hvor hun er gået hjem 
og har været påvirket 
af skæbnerne bag 
tremmer. – Men jeg 
har haft gode ledere, 
der har sagt: »brug 
den tid, du skal. Du 
er nødt til at gøre det 
ordentligt, ellers får 
du stress.«

fortrød, fordi den havnede på forsiden af Ekstra Bladet med 
overskriften: Indsatte uddanner sig til forbrydere i fængslet. 
   - De blæste det op, som om man kan uddanne sig til et 
magtmenneske i fængslet ved at læse bøger. Men jeg tror ikke 
på, at man kan lære at manipulere andre ved at læse en bog, 
der hedder Magtens Manual. Til gengæld kan jeg lettere få dem 
til at læse andre bøger, når de først er kommet i gang med at 
læse, siger Inga Nielsen.  
   - Bag i Magtens Manual er for eksempel en litteraturliste med 
en 100 år gammel tysk bog, som jeg endte med købe, fordi alle 
pludselig ville læse den, siger Inga Nielsen og tilføjer med et 
smil, at hun selv synes, at den er ulæselig.
   - Machiavellis bog Fyrsten er også efterspurgt, men helt 
ærligt, så ved jeg ikke, hvor mange der forstår den. Nietzsche 
er også in, og han er sørme heller ikke nem at læse og forstå. 
Det samme gælder Shakespeare, men de prøver, og det, synes 
jeg, er fint. 
   Der er en aktuel debat blandt fagpersonale i fængslerne om, 
om der skal være restriktioner for, hvad de indsatte må læse. 
   - Jeg tror, det er at tillægge bøgerne for meget betydning. Det 
var en debat, der startede, da rockeren Jønkes bøger udkom for 
tyve år siden. I dag er der et hav af bøger om og af kriminelle. 
Og jeg kan godt forstå, at de indsatte læser dem. Vi andre er jo 
ikke anderledes; vi læser også om det, der siger os noget, enten 
på grund af identifikation eller fascination over at få et indblik i 
en anden verden. Men jeg ser stor forskel på selvforherligende 

 ”Nietzsche er også 
in, og han er sørme 

heller ikke nem 
at læse og forstå. 

Det samme gælder 
Shakespeare, men 
de prøver, og det, 
synes jeg, er fint.”  
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Bibliotekstilbuddet er 
ret uens fra fængsel til 
fængsel, for eksempel: 

Bibliotekartimer om ugen:
Nyborg Fængsel:
26 timer (312 indsatte)
Herstedvester
18 timer (161 indsatte)
Enner Mark Fængsel
14 timer (235 indsatte)
Storstrøm Fængsel
27 timer (250 indsatte)  

Fængsels-
biblioteker 

bøger om kriminalitet, og dem, der viser andre 
veje, siger Inga Nielsen. 
   Et eksempel er den australske bog Shantaram, 
som også har været meget populær blandt de 
indsatte, hvor en tidligere kriminel bliver en slags 
»læge« og hjælper i den indiske slum, eller bogen 
En forfærdelig mand af Lars Jensen, der handler 
om hans flugt fra blandt andet rockermiljøet.
   Flere indsatte giver sig selv i kast med at skrive 
bøger, og Inga Nielsen har som »bogekspert« 
måttet læse mange manuskripter. Blandt andet 
fik en indsat hjælp til at selvudgive sin bog Psyko-
patens Bibel. 
   - Jeg læste den og syntes, at jeg skyldte ham 
at være ærlig, men han var ikke glad for min dom 
om, at bogen strittede i alle retninger. Det var en 
blanding af afskrifter af alt lige fra hans dom til 
andre bøger. Han mente, at det var klart, jeg ikke 
forstod den: »Du er bibliotekar, jeg er morder«, 
som han sagde.  

BØGER ER NORMALITET

Alle indsatte har mulighed for at komme på 
biblioteket, der ligger ved siden af købmanden, én 
gang om ugen. Men på grund af »bandesikring« 
får mange ikke længere lov til at gå til købmanden 
og derfor heller ikke på biblioteket. Det kræver 
en del mere tid for bibliotekaren, fordi det er ret 

"

En indsat anmodede om en mærkværdig bog, som Inga Nielsen bestilte hjem, men han 
blev slemt skuffet, da bogen kom, og han bladrede den igennem. En måned efter ringede 
Horsens Bibliotek, fordi en låner var kommet ned med en bog med samme titel, hvori der 
lå en mobiltelefon. – Den indsatte havde ikke tænkt over, at biblioteket har flere bøger af 
hver titel, smiler Inga Nielsen.  

mange døre, der skal bankes på, og alt efter konfliktniveauet 
går man alene eller har følgeskab af en fængselsbetjent. 
   - Da jeg kom igen efter Coronanedlukningen, men stadig ikke 
måtte åbne biblioteket, råbte en indsat, der er rocker, gennem 
et vindue fra købmanden: »Det er godt, du snart åbner, Inga, 
for i sidste uge måtte jeg gå i gang med at læse Det Nye Testa-
mente (den eneste bog, der ligger i alle celler, red.), og den var 
altså noget tør«. Han har lånt rigtig meget gennem årene og 
fortalte mig for nylig, at han aldrig havde åbnet en bog, før han 
kom i fængsel. Det var ret tankevækkende og gjorde et stort 
indtryk på mig, siger Inga Nielsen, der mener, at det er særligt 
vigtigt, at de varetægtsfængslede i Horsens Arrest, der er en 
afdeling for sig selv i fængslet, kan benytte biblioteket. 
   - De er ikke dømt endnu, de håber stadig, og fremtiden er 
uvis. De har brug for at læse for at distrahere tankerne og 
opretholde en normalitet. De håber alle sammen stadig at blive 
frikendt, siger hun. 
   - Jeg havde for nylig en låner, der læste virkelig meget i arre-
sten; han sad der i to år, fordi hans sag om narkosmugling trak 
ud. Da han blev flyttet til et andet fængsel i foråret, lå der et 
brev til mig, hvor der stod: »Tak for lån af over 100 bøger«, men 
det kan ikke gøre det. Han lånte 4-6 bøger om ugen. 
   Og læser man hele brevet, så har bibliotekaren været næsten 
lige så afgørende som bøgerne. Det er hans brev, der er citeret 
i starten af artiklen, og han slutter sit brev: »Ja, du gør jo bare 
dit arbejde, men det vil jeg sige, det gør du godt, hvis du spør-
ger mig: helt fantastisk og perfekt!«       
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jer i den offentlige debat
Vi bibliotekarer er magiske til at værne om grundpillerne i 
det danske demokrati. Vi har gjort biblioteket så attrak-
tivt, at det er blevet Danmarks mest besøgte kulturinsti-
tution. Vi oplyser, danner og myndiggør danske borgere. 
Alligevel har vi og biblioteket identitetskrise. Jeg mener, 
at denne krise er selvforskyldt, fordi vi alt for sjældent 
bidrager til debatten og brøler tilbage, når andre skaber en 
fortælling om vores værdi. Derfor er der brug for stærke 
vindstød i den ellers vindstille biblioteksdebat, hvis 
kampen om retten til at definere denne værdi skal vindes. 
Uden vores egen bibliotekspolitiske offensiv kommer vi til 
at ligge, som vi har redt. 

Vi mangler politisk mandat
Dansk bibliotekspolitik er ved at tørre ud, og vores kultur-
minister finder det »upassende« at snakke om kultur på 
pressemøder om sundheds- og socialpolitik, selvom sam-
menhængen er logisk. Kultur er det område, der fylder 
mindst til folketingsvalg, og omprioriteringsbidraget og 
kommunale besparelser har sat dybe spor. Vores bibliote-
ker er udfordret af fundamentale ændringer i - og trusler 
mod - de oprindelige biblioteksværdier. Hvis vi som fag 
ikke bruger vores stærke faglige stemme til at definere 
vores egen værdi, risikerer vi at blive fysiske manifesta-
tioner af janteloven og dermed lade andre diktere vores 
værd og kunnen. 

Hvem fortæller historien om bibliotekets værdi?
Jeg er kandidatstuderende i kulturformidling, studenter-
medlem i KI og nu også stolt faglig meningsdanner. De 
sidste fire år har jeg studeret biblioteker og må gang på 
gang konstatere vores lave engagement i den offentlige 
debat. Jeg savner os i de offentlige biblioteksdebatter. Jeg 
længes efter at høre vores historier. Jeg mangler jer til at 
sætte en definerende stemme på vores fag. Jeg tilmeldte 
mig KI’s meningsdanneruddannelse for at lære, hvordan 
jeg selv kan bidrage. På uddannelsen mødte jeg ni fagligt 
kompetente, modige og erfaringsrige fagfæller. Store 
kapaciteter med en viden, der skal bruges til at fortælle 
historien om vores og bibliotekets værdi! Erfaringer er det 
dyrebareste, vi har - del dem, kære fagfæller, også i den 
offentlige debat. 

I foråret var det bekræftende at opleve, hvordan danskerne 
virkelig savnede deres bibliotek under nedlukningen og pri-
ste dets værdi. Det skal vi huske selv at gøre, næste gang 
eksempelvis tænketanken CEPOS beskylder institutionen 
for at gøre overførselsindkomster attraktive, være doven 
og mangle effekt. Men vi skal også huske det i det hele 
taget. Vi skal stå sammen, bruge vores faglighed og erfa-
ringer til at argumentere imod. Og vi skal ikke bare være 
defensive, men offensive. Vi skal være på forkant, fortælle 
de gode historier og iscenesætte os selv.

Hvis vores værdi vil tages for givet i den offentlige
debat, bliver den det
Biblioteket er styret af New Public Management, hvor 
udlåns- og besøgstal er afgørende i fordelingen af kom-
munale ressourcer. Det er en uretfærdig præmis, når 
biblioteket ikke kan konkurrere i den økonomiske kamp. For 
bibliotekets DNA - oplysning, demokrati og myndiggørelse 
- tillader ikke at blive målt og vejet, men kræver derimod, 
at vi selv fortæller om værdien med udgangspunkt i egne 
erfaringer. Biblioteket er en gave - og en opgave: Nøjes vi 
med at slå interne slag, kæmpe mod de andre kulturinsti-
tutioner og tage den værdipolitiske debat i frokostpausen, 
så overdøves vi i den offentlige debat. 

Hvem skal stå ved det bibliotekspolitiske ror? 
Så skal vi ikke komme det kulturelle værditab i forkøbet 
og skabe en fælles bevidsthed om vores og bibliotekets 
værdi? Lad os tage vores fælles ansvar alvorligt og udrydde 
den eksisterende tvivl. Bryd med den traditionelle og intro-
verte bibliotekarrolle, find modet frem, og giv jeres mening 
til kende. Jeg tror på, at vi ved bedst, fordi vi har et unikt 
erfaringsgrundlag. Og netop dette skal skabe fundamen-
tet for den fremtidige diskussion. Biblioteket fortjener, at 
vi skaber en ny fortælling om, hvad det og bibliotekaren 
kan, hvordan vi skaber værdi, hvad og hvorfor vi drives, 
og hvilken samfundsværdi vi har. Vi skal skabe substans i 
biblioteksdebatten, hvis vi vil stå ved roret. 

Katja Klyvert,
kandidatstuderende og meningsdanner
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nne-Birgitte Rasmussen, der er medlem af Danske 
Gymnasiers digitaliseringsråd, sad i DEFF’s besty-
relse, da DEFF blev nedlagt i 2019. 

   - Vores bekymring var dengang, og den gælder 
stadig, at de udviklingsmidler i DEFF, der var øre-

mærket til ungdomsuddannelserne, ville forsvinde, så der ikke 
længere er øremærkede midler til projekter om for eksempel 
digital dannelse, digitale laboratorier og unges brug af digitale 
tidsskrifter. Det var også de midler, der blev brugt til at samle 
bibliotekarer fra ungdomsuddannelserne til årlige konferencer. 
De penge er væk, og det er vi virkelig ærgerlige over, for det 
digitale vælter jo frem, så behovet er kun blevet større, siger 
Anne-Birgitte Rasmussen, der i dag repræsenterer Danske 
Gymnasier i Ungdomsuddannelsernes Licensudvalg og derfor 
fortsat har et godt indblik i området. 
   Selve driftsdelen, nemlig forhandling af licenser til databaser 
til ungdomsuddannelserne, er til gengæld intakt, hvis ikke styr-
ket. Den opgave og midlerne har Det Kgl. Bibliotek overtaget 
under navnet Ungdomsuddannelsernes Licensservice. 
   - Jeg oplever en stor professionalisme og velvillighed over for 
ønsker fra ungdomsuddannelserne. Eksempelvis en udvidelse 
af licensområdet, så det også kommer til at omfatte digitale 
læremidler, så det ikke er de enkelte ungdomsuddannelser, der 
skal forhandle med forlagene, siger hun.

TO UD AF TRE UNGDOMSUDDANNELSER MED I AFTALEN

Chefkonsulent Dyveke Sijm rykkede i forbindelse med 

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
 S

IM
O

N
 K

L
E

IN
-K

N
U

D
S

E
N

nedlæggelsen af DEFF til Det Kgl. Bibliotek. 
Hun har ansvaret for Ungdomsuddannelser-
nes Licensservice og arbejder målrettet på at 
styrke servicen af ungdomsuddannelserne. 
   - DEFF blev nedlagt på baggrund af rap-
porten om forskningsbibliotekernes frem-
tid. Den handlede først og fremmest om 
forskningsbibliotekerne og de videregående 
uddannelser. Men DEFF havde også opgaven 
omkring betjeningen af ungdomsuddannel-
serne, så da Det Kgl. Bibliotek overtog opga-
verne, besluttede man at dele aktiviteterne 
op, så de videregående uddannelser, er-
hvervsakademierne og professionshøjskoler-
ne blev et selvstændigt forretningsområde, 
og ungdomsuddannelserne blev betjent selv-
stændigt gennem Ungdomsuddannelsernes 
Licensservice. Det giver god mening at have 
et særskilt fokus på ungdomsuddannelserne, 
fordi de har brug for andre aftalemodeller 
og indhold og er meget forskelligartede, 
mens de videregående uddannelser, set fra 
en biblioteksvinkel, er mere homogene. På 
de videregående uddannelser er der oftest 
et bibliotek og en bibliotekar tilknyttet, og 
sådan er det ikke altid på ungdomsuddan-
nelserne. 

Udviklingsmidlerne
forsvandt, da DEFF 
blev nedlagt
Da DEFF (Danskernes Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) blev 
nedlagt i 2019, forsvandt den udviklingspulje, der blev brugt til udvikling 
af eksempelvis digital dannelse på ungdomsuddannelserne. Det ærgrer 
Anne-Birgitte Rasmussen, der er medlem af Danske Gymnasiers digitali-
seringsråd. Hun er til gengæld godt tilfreds med selve driften af ungdoms-
uddannelsernes licensservice, som Det Kgl. Bibliotek har overtaget.
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   Den nye struktur gav Dyveke Sijm mulighed for at nytænke 
dele af opgaveløsningen.
   - Vi besluttede kun at indgå aftaler med forlag og leverandø-
rer, hvis de gik ind på vores vilkår. Normalt er det jo omvendt, 
men nu siger vi »I kan få lov til at indgå aftaler med os, hvis I 
siger ja til vores betingelser og prismodel«. Det har vist sig, at 
forlagene gerne siger ja til den model, fordi ungdomsuddannel-
serne er et attraktivt marked; flere forlag har selv henvendt sig 
til os, og i dag servicerer vi 2/3 af ungdomsuddannelserne, siger 
Dyveke Sijm.
   - Det er også lykkedes at få folkebibliotekernes og ungdoms-
uddannelsernes interesser til at »tale mere sammen«, fordi 
Det Kgl. Bibliotek har et stort netværk og god kommunikation 
med sektoren. Den løbende kommunikation er vigtig, fordi 
folkebibliotekerne jo nogle steder også er aktive i forhold til at 
betjene ungdomsuddannelserne. Eksempelvis har vi lavet et 
nationalt pilotprojekt i 2020, hvor vi har givet gratis adgang 
til tre udvalgte databaser fra tre forskellige forlag for at finde 
ud af, hvad behovet er både på ungdomsuddannelserne og på 
de folkebiblioteker, der betjener ungdomsuddannelser, og her 
har vi haft meget aktiv dialog med Det Digitale Folkebibliotek 
(tidligere Danskernes Digitale Bibliotek), der er nemlig også 
folkebiblioteker, der deltager i projektet. Vi taler meget om fri 
og lige adgang til digitale ressourcer, men vi har brug for mere 
konkret viden om, hvilke modeller der virker. Jeg er spændt på, 
om det viser sig, at der er fælles interesser, så samarbejdet kan 
fortsætte, siger Dyveke Sijm. 

KASSETÆNKNING SKADER ELEVERNE

Et af de områder, der er problematiske for serviceringen af 
elever på ungdomsuddannelserne, er ifølge Anne-Birgitte Ras-
mussen, at ungdomsuddannelserne falder ned mellem to stole.
   - Niveauet fra Det Kgl. Bibliotek er for højt til vores unge men-
nesker, de artikler, de kan finde i universiteternes databaser, er 
for svære, og folkebibliotekerne har en meget uensartet service 

i forhold til ungdomsuddannel-
serne. Der er også udfordringer 
omkring afstanden til folkebibli-
oteket fra ungdomsuddannelsen, 
og selv i et sted som København, 
hvor afstandene er små, er der 
helt lavpraktiske udfordringer. 
For møder de unge overhovedet 
en bibliotekar, når de kommer 
ned på biblioteket? 
   For Anne-Birgitte Rasmussen 
er drømmescenariet et ensartet 
tilbud i form af et søgesystem, 
der stiller eleverne mere lige. For 
behovet er der, og de unge er 
langt fra klædt på til at klare sig 
selv i forhold til informations-
søgning. 
   - Besparelserne på ungdoms-

uddannelserne har jo desværre krævet, at man har skullet 
prioritere mellem indkøb af fysiske materialer, lærerstillinger 
og bibliotekarer. Men det er jo langt fra optimalt. Og så er der 
et problem omkring kassetænkning på området, fordi vi hører 
under regionerne, men får statslige midler, mens folkebibliote-
kerne hører under kommunerne, konstaterer hun ærgerligt. 
   De udfordringer ser Dyveke Sijm også.
   - Det er problematisk, at elever i den samme klasse på en 
ungdomsuddannelse kan høre til forskellige folkebiblioteker, 
der giver vidt forskellige muligheder. Det er en politisk dis-
kussion, hvad der er folkebibliotekets opgave, og hvad der er 
ungdomsuddannelsesinstitutionens opgave, og det kan der 
være forskellige holdninger til. Men med den nye struktur har vi 
i hvert fald fået en position, hvor vi kan undersøge, levere data 
og pege på fornuftige løsninger, som så skal træffes politisk, 
siger hun.

Ungdomsuddannelsernes Licensservice er en del 
af Det Kgl. Biblioteks licensforvaltningsaktivitet. 
Servicen blev oprettet 1. juni 2019 i forbindelse 
med, at Det Kgl. Bibliotek overtog opgaven med at 
forhandle og administrere licensaftaler, tidligere 
varetaget af Danmarks Elektroniske Fag- og 
Forskningsbibliotek (DEFF).

Servicen leverer målrettet forhandling, 
administration og formidling af licensaftaler til 
danske ungdomsuddannelsesinstitutioner og 
udnytter snitfladerne til folkebiblioteksområdet, 
som Det Kgl. Bibliotek er overcentral for.
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on ikke de fleste danskere uden at blinke vil placere 
Danmark i top-10 over lande, der gør det godt, når 
det gælder kønsproblematikker som ligeløn, barsel 
og kvinder i ledelse?

   I så fald vil mange af os blive overraskede over, 
hvordan det reelt står til: 
   Danmark ligger nummer 55 i verden, når det gælder ligeløn, og 
nummer 95 i verden, når det gælder kvinder i topledelse. 
   Nummer 95!? 
   Der må være mange blandt de lande, der gøre det bedre end 
os, som vi normalt anser Danmark at være langt foran, når det 
gælder lige muligheder i samfundet.  
   Er vores selvforståelse ikke ligefrem den, at vi i Danmark er 
gået forrest, når det handler om at få kvinderne ind på arbejds-
markedet ved at understøtte deres muligheder gennem love 
om ligestilling. Og ikke mindst en generøs barselsordning på 
18-24 uger, som ganske vist lyder knap så imponerende, når 
det går op for én, at mens de danske mænd holder en måneds 
barsel i gennemsnit, så holder danske kvinder 10 måneders 
barsel i snit. 
   Et wakeupcall var det i hvert fald for tidligere rektor på CBS, 
Per Holten-Andersen, da det for 10 år siden gik op for ham, at 
hans forestillinger om ligestilling i Danmark var meget langt fra 
virkeligheden. 

M
T

E
K

S
T

 T
H

O
M

A
S

 D
A

V
ID

S
E

N
 

   - Jeg har ikke noget færdigt svar på, hvordan 
det kan være, at der er så enorm en forskel på 
vores selvopfattelse og tingenes faktiske til-
stand på lige netop det her punkt. »Danskerne 
er verdens mest beskedne folkefærd. Også i 
den henseende overgår vi alle andre«, sagde 
Piet Hein. Vi blærer os ikke med det, men et 
eller andet sted mener vi, at vi er meget bedre 
end de andre, siger Per Holten-Andersen.
Det er dog ikke helt forkert, at vi lever i et 
smørhul, vurderer han. 
   - Det skyldes, at Danmark på mange områder 
har gjort det fremragende de sidste 300 år.   
Blandt andet på grund af nogle store nationale 
indsatser, som skabte den danske model og 
en i international målestok meget lille forskel 
mellem rig og fattig. Så det er ikke, fordi vi 
ikke kan finde ud af at skrue på tingene i 
fællesskab, når vi vil. Men når det kommer til 
ligestilling mellem kønnene, har vi tilsynela-
dende et blindt punkt. 
   Hvis vi vil have mere talent ud på arbejds-
markedet – og sikre os selv langt ind i fremti-
den med moderne reformer – er det præcis på 

Danskernes
blinde punkt
De hårde data på ligestilling i Danmark udfordrer 
vores selvforståelse. Vi halter langt bagefter de 
lande, vi normalt sammenligner os med.
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det her område, vi ikke kan tillade os at sakke bagud, siger Per 
Holten-Andersen. 

KVINDER HÆGTES AF

Den såkaldte »leadership pipeline« starter med, at man er 
medarbejder.
   Efter nogle år har man erfaringen til at stige i graderne og 
blive teamleder eller afdelingsleder. På dette lederniveau for-
tæller tal fra Danmarks Statistik, at kvinderne er ganske pænt 
med, når det gælder lederjobs. 
   Men når tidspunktet kommer for team- og afdelingslederne 
til at søge stillinger højere oppe i hierarkiet, falder et uforholds-
mæssigt stort antal kvinder fra. 
   Jo lavere ledelsesniveauet er, desto større er andelen af 
kvinder, viser tallene. I det offentlige er andelen af kvindelige 
øverste ledere 30,8 procent i 2017, mens kvinder udgør næsten 
halvdelen på mellemlederniveau. For mændene forholder det 
sig modsat. Jo højere ledelsesniveau, desto højere andel af 
mænd. 
   I den private sektor udgør kvinder 25,6 procent af mellemle-
dere, men kun 12,3 procent af øverste ledere.
   I forordet til bogen Dronningens nye klæder (Content Pub-
lishing, 2019) indleder Per Holten-Andersen med at beskrive 
det chok, han fik, da han blev bekendt med de faktuelle data. 

Siden har han været stærkt optaget af, hvordan vi som sam-
fund får hul på mere ligestilling.   
   - Da virkeligheden gik op for mig, satte vi gang i et projekt 
på CBS, hvor vi hvert år indsamlede standardiserede data på 
forfremmelser, karriereveje og lønninger, og vi offentliggjorde 
resultaterne hvert år med grafer for at gøre det tydeligt for 
enhver, hvordan mangfoldighed i kønssammensætningen 
suges ud af CBS-systemet allerede det sted på karrierestigen, 
hvor man går fra ph.d. til assistant professor. Og det bliver kun 
værre, jo længere man bevæger sig op mod professoraterne, 
siger Per Holten-Andersen. 
   I de lavere stillingskategorier er det fifty-fifty mænd og kvin-
der. I toppen kan det hedde 80/20. 
   - Bare det at få en klar bevidsthed om, hvordan det rent fak-
tisk forholder sig på et område, hvor skævheder meget nemt 
kan gå under radaren, gør, at tingene kan flytte sig. Man skal 
bare være opmærksom på, at vi her taler om karriereforløb, 
der i sig selv tager 25-30 år. Derfor vil det også potentielt tage 
25-30 år at ændre situationen fuldstændigt – med mindre vi 
skal ind og gøre vold på forfremmelsessystemerne, siger Per 
Holten-Andersen.  
   Vi står med en udfordring, der er dybt kulturelt forankret, og 
derfor skal den løses i kulturen, mener han. 
   - Der er nogen, som mener, vi skal skyde på alt, og at det kun 

Ved overenskomst-
forhandlingerne ses det 

tydeligt, at ikke alle oplever 
ligeløn i Danmark. Her ses 

sygeplejersker, jordemødre, 
fysio- og ergoterapeuter, 

der demonstrerer for 
lønforhøjelser i 2008. 

FOTO FINN FRANDSEN/RITZAU SCANPIX 
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kan gå for langsomt. Jeg tror desværre, at vi bliver nødt til at være 
lidt tålmodige, hvilket jeg har fået skæld ud for at udtale. Men vi 
løber ind i nogle andre problemer, hvis vi for eksempel løser skæv-
hederne med kvoter. Langt de fleste kvindelige ansatte på CBS er 
for eksempel ikke interesserede i at besætte en stilling, som de 
får på grund af deres køn. De vil have stillingen på grund af deres 
talent og deres personlighed. 
   Det første og vigtigste sted, vi skal kigge på, er barslen, mener 
Per Holten-Andersen. 
   - Det er meget veldokumenteret, at det er i de meget karriereaf-
gørende år, når medarbejdere får børn, at kvinderne bliver hægtet 
af. De tager en alt for stor del af barselsbyrden, som jo rækker 
langt ud over selve barselsperioden. 
   Og tingene bider sig selv i halen: Hvis mændene tjener mest, så 
er der i familien et klart økonomisk incitament til, at det er kvin-
derne, som bliver hjemme. 
   Den udfordring har de været væsentlig bedre til at løse i de andre 
skandinaviske lande, hvor der er blevet arbejdet støt og roligt 
på en mere ligelig fordeling af barslen siden 1980’erne, siger Per 
Holten-Andersen, som mener, det er utænkeligt, at vi kan gøre 
noget effektivt ved ligestilling uden politikernes hjælp.    
   - Desværre har der været politisk stilstand de sidste 10 år, hvilket 
er bekymrende, når man tænker på, hvor presserende det er for 
et lille samfund som vores, at vi får ansat de bedste talenter i de 
rigtige stillinger, siger han. 

HARDCORE BUSINESS

Næstformand i Genmab og tidligere topchef i TDC Pernille Eren-
bjerg, som er en af forfatterne til Dronningens nye klæder, har 

i årevis argumenteret for, at vi skal ændre 
fokus, når vi taler ligestilling. 
   - Det har sat sig fast, at vi italesætter lige-
stillingsproblematikker som om, det er noget, 
mændene skal gøre ud af deres gode hjerter 
for kvindernes skyld. Det er som regel ud af 
god vilje, men det er samtidig også grunden 
til, at der ikke sker noget. Det ville være langt 
mere effektivt, hvis vi gik til ligestilling med 
det perspektiv, at det er hardcore business.   
For det er det sted, vi mere end noget andet 
sted må kigge hen, hvis vi vil finde nye marke-
der for talent. 
   Inden længe bliver vi kørt agterud af lande, 
som er bedre til eksempelvis at tiltrække kvin-
deligt talent i topledelse, hvis vi ikke får rettet 
op på skævhederne. 
   Det vil ikke bare kunne ses negativt på bund-
linjen, men også understøtte en kultur, der 
ikke trækker på mangfoldighed - og så kom-
mer vi for alvor bagud på point, siger Pernille 
Erenbjerg, der dog ikke ønsker at male fanden 
på væggen. 
   - Som samfund er vi nået langt, der er bare 
også lang vej igen. 
   For det, vi kan se, er, at vi står stille, mens 
landene omkring os bevæger sig. Derfor sakker 
vi stille og roligt bagud, og det foregår uden, 
det tilsyneladende er gået rigtig op for os. I 

- Desværre har der været 
politisk stilstand de sidste 

10 år, hvilket er bekymrende, 
når man tænker på, hvor 

presserende det er for et lille 
samfund som vores, at vi får 
ansat de bedste talenter i de 

rigtige stillinger.
Per Holten-Andersen

"



hvert fald er det ikke noget, vi taler særlig meget om, siger 
Pernille Erenbjerg.
   I Sverige og Norge har der været nationale debatter, når man 
har kunnet dokumentere væsentlige skævheder mellem køn-
nene, fortæller hun. 
   - Jeg ved ikke, om det er, fordi det hele helst skal være lidt 
hyggeligt i Danmark. Vi synes, svenskerne kan være skingert 
moralske, og har det godt med en mere afslappet nationalka-
rakter. Men det er altså dem, der kan finde ud af at få kvinder 
ind i ledelse.
   Herhjemme er vi glade for traditionerne og foretager også 
særdeles traditionelle uddannelsesvalg.
   Danske kvinder søger over i omsorgsfag, og mænd søger over 
i fag, hvor lønnen er eller kan blive høj – i væsentlig højere grad 
end de lande, vi sammenligner os med. Det er endnu en grund 
til, at Danmark ligger lavt på ligeløn, siger Pernille Erenbjerg. 

SELVTILLIDEN KOMMER SENERE

Harvard Business Review offentliggjorde i 2019 en undersø-
gelse med mere end 8.000 deltagere, som viste, at kvinder har 
markant mindre selvtillid end mænd, når de starter på arbejds-
markedet.
   Selvom de på 17 ud af 19 parametre scorer højere end mæn-
dene på de såkaldte key leadership abilities – ærlighed, integri-
tet, kommunikation, evnen til samarbejde, evnen til at udvikle 
andre med mere – så er deres »selvtillids-score«, når de er i 
20’erne, 60 procent lavere end mændenes. 
   I 30’erne får kvinderne mere og mere selvtillid, mens 

mændene står stille. I 40-årsalderen er forskellen udlignet, og 
ved 60-årsalderen har kvinderne mere selvtillid end mændene. 
   Det er en undersøgelse, der bekræfter ting, vi vidste i forvejen, 
mener Pernille Erenbjerg. 
   - Når kvinder har mindre selvtillid end mænd i starten af karri-
eren, men ikke senere i karrieren, må det være, fordi den kultur, 
de er opdraget i, og som nu afleverer dem på arbejdsmarkedet, 
har udstyret dem med en lav selvtillid. 
   Masser af forskning har vist, hvordan vi rent sprogligt fortæl-
ler piger, at vi ikke har de samme forventninger til, at de kan 
præstere, som vi har til drenge. Det starter i skolen, allerede i de 
små klasser. 
   Men det er ikke kun i kulturen, at ændringen skal finde sted, 
vurderer hun. 
   - Undersøgelsen viser også, at ændringen skal finde sted 
i hovedet på kvinderne selv. Det er godt, at de opnår mere 
selvtillid, men ærgerligt, at de skal være 40 år, før de indhenter 
mændene. Ikke mindst, fordi ambitiøse karriereforløb som regel 
bliver skudt i gang tidligt i karrieren. Netop dér, hvor man har 
ekstra meget brug for en god portion selvtillid for at række ud 
efter næste trin. 
   - Vi ved, at kvinderne kigger på de tre punkter i jobansøgnin-
gen, som de ikke synes, de er kompetente til, mens mændene 
gør lige det omvendte.
   Hvis kvinderne så ovenikøbet bliver forhindret i at forfølge 
karrieredrømme stabilt, fordi de tager barslen, så har vi nogle af 
de vigtige ingredienser i en cocktail, som gør, at ligestilling des-
værre ikke rigtig vil flytte sig i Danmark, siger Pernille Erenbjerg. 

- Inden længe bliver 
vi kørt agterud af 
lande, som er bedre 
til eksempelvis at 
tiltrække kvindeligt 
talent i topledelse, hvis 
vi ikke får rettet op på 
skævhederne, siger 
Pernille Erenbjerg. 
Foto Nikolai Linares/
Ritzau Scanpix

Per Holten-Andersen under 
Gender Diversity Roundtable i 
2017 i FN-byen i København, hvor 
15 ledere fra dansk erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner og 
organisationer drøftede nye 
initiativer, der blandt andet skal 
bane vejen for flere kvinder i 
ledelse. Foto: Sarah Christine 
Nørgaard/Ritzau Scanpix 2
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idt i september skulle DFFU’s (Danske Fag-, Forsk-
nings- og Uddannelsesbiblioteker) medlemmer have 
været samlet til to dages årsmøde. Det blev i stedet 
til en skriftlig generalforsamling, hvor Karin Englev, 

sektionsleder på Det Kgl. Bibliotek, ved fredsvalg blev ny for-
mand efter Bertil Dorch, der trak sig i foråret.  

Hvorfor valgte du at tage teten som formand? 
- Jeg har været med i bestyrelsen i mange år og synes det er 
spændende at arbejde med, hvordan vi bedst understøtter 
medlemmerne, så de står fagligt stærkt. Det enkelte medlem 
skal opleve, at det giver mening at være en del af DFFU. 
   Det er også sjovt at arbejde med, hvor vi skal hen som for-
ening. Hvordan vi for eksempel bedst påvirker den politiske 
dagsorden, får sat fokus på vores medlemmers faglighed og 
proaktivt gør det synligt for både samfundet og moderinstitu-
tionerne, hvad det er, vi tilbyder og kan. Vi har også et løbende 
samarbejde med internationale organisationer som den euro-
pæiske sammenslutning af universitetsbiblioteker LIBER.    

Hvad vil du have fokus på som formand?
- På sidste årsmøde lagde vi en strategi med tre indsatsområ-
der, mit fokus vil være at implementere den. De tre områder er 
medlemmernes kompetencebehov, foreningens organisering 
og bæredygtig økonomi. De hænger alle tre sammen og handler 
om, hvordan vi giver størst værdi til hvert enkelt medlem.
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Hvordan vil I understøtte medlemmernes
kompetencebehov? 
- I sommeren 2019 lavede vi en rapport sam-
men med Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
om medlemmernes kompetencer og behov for 
nye kompetencer. Den pegede på tre omdrej-
ningspunkter for medlemmerne; Forskning og 
viden, uddannelse og læring og samfund og 
borgere. I forhold til den sidste er det oplagt, 
at bibliotekerne og dets medarbejdere for 
eksempel bliver en del af Citizen Science og 
Open Science, hvilket kan kræve ny viden eller 
nye kompetencer. I forhold til uddannelse og 
læring kan det være konkret viden om, hvor-
dan man laver kombineret fysisk og online-
undervisning.
   DFFU og dets syv fora (netværk) som dæk-
ker områder fra markedsføring, ophavsret til 
elektroniske ressourcer og fjernlån har altid 
lavet temadage og konferencer, og det skal vi 
fortsætte med, men der kan også være brug 
for den mere længerevarende læring og viden-
deling, som man kan få via kurser. Vi er blandt 
andet i dialog med Forbundet Kultur og Infor-
mation for at se på mulighederne for at lave 
noget sammen til gavn for medlemmerne.

Medlemskabet
skal give mening
DFFU’s nye formand Karin Englev vil have fokus på, 
hvordan foreningen kan understøtte medlemmernes 
behov for nye kompetencer, og på, hvordan DFFU kan 
skabe samarbejde på tværs af institutionerne og få 
en bæredygtig økonomi.  
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Hvad skal der ske med foreningens organisering? 
 - Der er mange sammenlægninger i universitetssektoren og 
mellem professionshøjskolerne, så vi skal sikre, at vi forsat er 
en medlemsforening, og ikke opleves som en personalefor-
ening for enkelte store organisationer. Vi skal sikre ejerskab og 
værdi for medlemmerne.
   En anden ting, vi har fokus på, er det tomrum, DEFF efter-
lader. De havde midler og fokus på samarbejde på tværs af 
institutionerne, og det er jo stadig vigtigt med samarbejde og 
videndeling mellem de forskelige sektorer og typer af bibliote-
ker. Vi vil se på, hvordan DFFU kan være bindeled og bidrage til 
for eksempel projektorganisering på tværs af foreningens med-
lemmer og arbejdspladser. Men vi har jo et helt andet udgangs-
punkt end DEFF. Vi arbejder frivilligt og har ikke en pose penge 
til det, så der skal tænkes ud af boksen.    

Hvad er det for generelle udfordringer, du ser medlemmerne 
stå i?
- Hele samfundet er selvfølgelig udfordret af Corona pt. Men 

et grundvilkår for vores fag er omskifteligheden. Som medarbej-
der skal man tilpasse sig og være omstillingsparat, det er også 
derfor vi har fokus på kompetencer. 
   Det er også en generel udfordring at få synliggjort medlem-
mernes faglighed. Vi skal være bedre til at »sælge os selv«, så 
vores brugere får øjnene op for, at vores mange kompetencer kan 
komme i spil andre steder end de klassiske bibliotekskerneopga-
ver. Det kan være ved at få skabt gode samarbejder og relationer 
med andre faggrupper og ledelsen i moderinstitutionerne. 

Bæredygtig økonomi er sidste fokusområde,
hvad handler det om? 
- Det hænger sammen med de to andre områder, for det er en 
udfordring at lave en masse gode tilbud til medlemmerne- 
temadage, konferencer, kurser, netværk og bladet Revy-kun 
med faste indtægter fra kontingent, så vi skal overveje, hvordan 
vi kan gøre tingene bedst muligt økonomisk.

Find hele formandens beretning på www.dffu.dk 

- Vi har allerede 
rigtig god kvalitet 
i vores tilbud, men 
vi skal supplere 
de tilbud på 
nye måder, for 
eksempel ved 
at understøtte 
projekter på tværs 
af institutionerne, 
siger formand 
for DFFU Karin 
Englev.  
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Coronaen
– Megatrends og mikrocases

Fremtidsforskerne prøver at forudse konsekvenserne af 
Corona. På et overordnet plan forudses det blandt andet, at 
fysiske penge forsvinder, onlinehandel lukker detailhandel, 
restauranter bliver til takeaway, telemedicin og onlinekonsulta-
tioner vinder frem, balancen mellem marked og stat ændrer sig 
(hvem garanterer udvikling af vacciner) med mere.
   Andre forudsigelser rammer mere direkte ind i bibliotekernes 
kerneydelser - videnfolk/fakta får en renæssance, der kom-
mer en fornyet tro på institutioner, hjemmeundervisning bliver 
en naturlig del af uddannelsessystemet, P2P (»peer to peer«; 
videndeling mellem studerende, red.) og læringscirkler vinder 
frem. I det hele taget sker der et fælles teknologisk spring i 
forhold til online oplevelser og fællesskaber.
   På grund af nedlukningen har mange måttet finde nye veje til 
at opretholde vigtige arbejdsfunktioner. Der er blevet online-
betjent studerende op til opgaveaflevering, der er oprettet 
online vagtbetjening, og flere biblioteker har haft materialer 
»to go« under forskellige former.
   Der er blevet indrettet nye hjemmearbejdspladser, hvor man 
har skullet finde sig til rette mellem hjemmets daglige rutiner, 
nedlukningsramte børn og fraværet af den direkte kollegiale 
sparring. For nogen en hverdag i isolation og med store udfor-
dringer i at kunne varetage sine kerneopgaver, for andre en ny 
mulighed for større fordybelse og effektivitet, herunder bedre 
samspil med andre af dagligdagens gøremål.
   Karakteren af opgaver på et bibliotek afspejler også de for-
skellige indgangsvinkler. Vi kan ikke møde borgerne på samme 

Af Tania Schwartz, Bibliotekschef, Glostrup Bibliotek, Torbjørn Porsmose Rokamp, Specialkonsulent, Biblioteket 

Online og Web, Københavns Biblioteker, Thomas Sture Rasmussen, Innovations- og strategiudvikler, Ballerup 

Bibliotekerne. Fra Tænketanken Fremtidens Bibliotekers netværk Next Generation.DELDINVIDEN
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måde hjemmefra. Især er erfaringerne, at betjening af børn i 
højere grad kræver fysisk tilstedeværelse, og hele det fysiske 
materialeflow fungerer jo også kun ved fysisk fremmøde på 
biblioteket.

3 cases fra praksis

Nye digitale hybrider 

Efter at have tilbragt Corona-foråret med at aflyse det ene 
minutiøst planlagte arrangement efter det andet, var det am-
bitionen for fremtiden, at vi aldrig skulle komme i den situation 
igen - eller hvor det var muligt have digitale backup-løsninger. 
   Det handlede om at udvikle digitale arrangementer, som ikke 
bare var lidt triste afskygninger af fysiske arrangementer, men  
ligeværdige værdiskabende online events. Herunder udtænke 
digitale arrangementer og læseklubber for borgere, som enten 

Hvad betyder Corona for fremtidens biblioteker? 3 deltagere fra netværket 
»Next Generation« stikker en finger i jorden og giver deres bud på, hvad der 
har ændret sig, hvad vi kan tage med videre, og hvad der kan ses i et nyt lys.

case1
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Kilde Danmarks Statistik

Del Din Viden er et forum for videndeling mellem 
fagfæller, der selv skriver artiklerne, der redigeres 
af redaktionen.

var særligt udsatte eller bekymrede for at gå for meget ud. Det 
betød, at alle der var involverede i arrangementer eller aktivite-
ter, skulle genoverveje gamle og kendte formater og tænke nye 
digitale formater og skubbe grænserne for, hvad man før havde 
prøvet. 
   Der er også udviklet hybrider – nemlig læseklubber med et 
miks af fysisk fremmøde og digitale møder. Efter at have af-
prøvet online læseklubber for børn i efteråret har vi også nogle 
hypoteser om, at det for nogle målgrupper muligvis er nem-
mere at tilmelde sig en online klub end en fysisk. Du behøver 
ikke at bekymre dig om, at dine seje venner skal se dig gå ind 
på biblioteket, eller om læseklubben er fyldt med piger, der 
elsker ponyer. Det er håbet, at vi med online læseklubber kan 
nå nye målgrupper.

Digitale fællesskaber

Borgerinddragelse og samskabelse er begreber, der fylder me-
get i vores dagligdag. Men så kom Corona, og hvad så? Hvordan 
udvikler vi sammen, når vi ikke kan mødes fysisk?
   Blandt mange opgaver stod vi med et borgerinddragelsespro-
jekt i forhold til vores nye »posthus«, et nyt samlingssted for 
byens foreninger og uformelle fællesskaber.
   Vi havde i forvejen planlagt et kompetenceforløb i samar-
bejde med DeltagerDanmark for at geare organisationen til at 
tage skridtet videre i forhold til understøttelse af nye lokale 
fællesskaber. Dette forløb vinklede vi så i forhold til den nye 
online virkelighed. Konkret har vi nu taget initiativ til at oprette 
et online fællesskab, hvor idéer og drømme om huset kan få 
lov at leve, indtil vi igen kan mødes fysisk. Erfaringer fra andre 
fællesskaber er, at en virtuel opstart også giver et bedre fælles 
miljø på den længere bane. Det ser vi frem til.
   I forbindelse med forløbet med DeltagerDanmark har vi også 
haft fokus på hvordan, vi på andre områder kunne udnytte de 
nye muligheder. Alt sammen med udgangspunkt i at starte op 
online, digitalt, virtuelt – herefter overgå til fysiske fælleska-
ber, hvis vi kan/må, og hvis det giver mening.

Biblioteket Online 

Biblioteket Online (BO) blev oprettet i 2015 som en fælles sup-
portenhed for de københavnske folkebiblioteker. I den normale 
åbningstid sidder afdelingens medarbejdere klar på telefon, 
mail og via videoopkaldsskærme i biblioteksrummet for at 
hjælpe borgerne. I forbindelse med nedlukningen oplevede vi, 
at BO faktisk kunne opretholde den normale service over for 
borgerne.
   BO-medarbejderne var i forvejen blevet en vigtig del af 
det formidlingsarbejde, der tidligere alene blev varetaget af 
frontpersonalet ude på de fysiske biblioteker, da man både 
er i kontakt med mange flere borgere end frontpersonalet 
og har dedikeret arbejdstid til alene at tage imod borgernes 
henvendelser. Dertil er der også den nødvendige faglighed og 
de tekniske systemer til rådighed, herunder en videnbase, som 
indeholder svar på stort set alle typer borgerhenvendelser, der 
gør det muligt at straksafklare mere end 95 % af de henven-
delser, der kommer.
   En interessant erfaring har været, at overraskende meget be-
tjening kan klares på afstand, hvis man fjerner de barrierer, der 
kan være for at folk kan få hjælp uden at skulle dukke fysisk 
op på biblioteket, hvilket har været meget anvendeligt under 
nedlukningen af bibliotekerne.
   Til gengæld kan det også betyde, at medarbejderne i BO 
opnår et stærkere digitalt mindset end resten af medarbejder-
gruppen, og at viden om digitalt indhold derfor samler sig hos 
en relativt snæver gruppe medarbejdere. For at imødegå denne 
problematik kan flere ting iværksættes; fokus på det digitale 
i MUS-samtalen, webinarer og e-learning til medarbejdere, 
digitalt åbent hus for medarbejdere og borgere, digitale ambas-
sadører på alle lokalbiblioteker er nogle af de indsatser, som har 
været drøftet og taget i brug i København.

Next step
Vi er ikke i tvivl om, at bibliotekerne stadig har sin berettigelse 
i et samfund MED og EFTER Corona. Adgang til viden og fakta 
er mere end nogensinde vigtig for, at vi kan agere, studere, 
deltage og bidrage til, at samfundet kan fungere og udvikle 
sig. På det overordnede plan er der blandt andet stadig klima 
og verdensmål, der skal adresseres. Men vi står overfor store 
udfordringer og må tænke nye veje at gå.

3
case

case

Artiklen er forkortet af redaktionen. Læs den i sin fulde længde på Del Din Viden.
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Få de unge og nyuddannede 
godt i gang med arbejdslivet
De unge og nyuddannede, der er på vej ud på arbejdsmarkedet i disse år, kan se 
frem til at være der længere end generationerne før. Derfor er en god begyn-
delse vigtig. Overgangen fra studiet til fuldtidsarbejdet er en tid med mange 
forandringer, der har stor betydning for den nyuddannede, og som kræver særlig 
opmærksomhed. Det er vigtigt, at de unge nyuddannede på den måde kan få 
større klarhed over, hvilke krav og forventninger de kan møde og selv stille på ar-
bejdspladsen, at de kan udfolde deres faglighed, samarbejde med nye kollegaer 
og opleve trivsel og balance mellem arbejde og privatliv. 
   Akademikerne og de øvrige arbejdsmarkedsparter i Arbejdsmiljørådet sætter 
derfor fokus på emnet med en ny kampagneindsats under temaet: Tag godt 
imod jeres unge medarbejdere. Målgruppe er arbejdspladser og unge op til 30 år, 
det vil sige studentermedhjælpere og unge nyuddannede. 

De fem anbefalinger er: 

•  Vær gode rollemodeller
•  Læg en plan for den første tid
•  Invitér til dialog
•  Opstil krav og forventninger
•  Giv konstruktiv feedback

Læs mere www.amr.dk/unge 

Lone Rosendal

Privatgruppen i Forbundet Kultur og Information afholder generalforsamling 
lørdag den 6. februar 2021 klokken 10.00-13.00.
   I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive budt på brunch og være et 
fagligt oplæg.
   Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være forbundet i hænde senest 
den 15. november 2020. 
   Du kan finde Privatgruppens vedtægter på: https://kulturoginformation.dk/
kalender-og-netvaerk/ansaettelsesgrupper/privatgruppen

Nærmere program udsendes senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 
6. februar 2021.

Karin V. Madsen
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Ændringer i forbundets
pensionsaftale med PFA Pension
Den 2. september 2020 godkendte KI’s hovedbestyrelse fem 
ændringer til pensionsaftalen med forventet virkning fra 1. februar 
2021. Ændringerne kommer som følge af anbefalinger fra KI’s 
pensionsrådgivere, Kim Skinnerup og Sten Asmussen fra Skinne-
rup Consulting.

Disse ændringer vil primært omfatte de medlemmer, der ansættes 
på det offentlige arbejdsmarked efter den 1. februar 2021 og ikke 
tidligere har været med i pensionsaftalen. Enkelte ændringer vil 
omfatte alle på pensionsaftalen. 

Alle medlemmer kan indenfor rammerne af pensionsaftalen selv 
vælge ændringer fra eller yderligere til. 

Skinnerup Consulting vurderer, at alle ændringer også er relevante 
for hovedparten af jer, der er godt i gang med at spare op til jeres 
pension i PFA Pension. Efter årsskiftet iværksættes derfor en 
informationskampagne i form af webinarer og målrettet kommu-
nikation. Her kan du få uddybet, hvorfor forbundet har iværksat 
disse ændringer, og hvorfor de kan være relevante for dig og din 
pension at tage stilling til. 
 
Du kan til enhver tid kontakte PFA Pension og få en personlig 
rådgivning, der tager udgangspunkt i dine forhold; benyt gerne 
anledningen til at investere lidt tid i en personlig rådgivning. 

Ændringer, der vedrører pensionsopsparingen:

Aldersopsparing 
De 30 procent af pensionsindbetalingen, du selv kan råde over, 
anvendes i dag default til opsparing på en ratepension. For den 
helt overvejende del af KI’s medlemmer er det i stedet bedre at 
indbetale på en aldersopsparing, og derfor indføres denne ændring 
af defaultopsparingen. 

Ændringen begrænser nemlig samspilsproblemet ved pensionering 
i relation til folkepensionens pensionstillæg og giver samtidig en 
større økonomisk fleksibilitet i pensionsplanlægningen. Hermed 
vil ændringen medføre en bedre samlet økonomisk situation som 
pensionist for langt de fleste medlemmer. 

Ændringen er afhængig af en afklaring fra de offentlige arbejdsgi-
vere og forventes indført i løbet af 2021.

Investeringsprofil
PFA Pension tilbyder fire profiler i valget af investeringsrisiko. Pro-
fil A (meget lav risiko), profil B (lav risiko), profil C (middel risiko) og 
profil D (høj risiko). For alle profiler gælder, at risikoen aftrappes 
frem mod pension, og at PFA Pension investerer i aktier, obliga-
tioner, ejendomme og alternativer. På profil A og B kan tilføjes 
udbetalingssikring.
 
Default investeringsprofil ændres pr. 1. februar 2021 fra profil B 

med udbetalingssikring til profil C (middel risiko) for medlemmer i 
nyansættelser på det offentlige arbejdsmarked. 

Denne profil vil for langt de fleste medlemmer have den mest 
hensigtsmæssige balance mellem risiko og afkast.

PFA Klima Plus
Fra 1. februar 2021 placeres 25 procent af opsparingen default i 
PFA Klima Plus for medlemmer i nyansættelser på det offentlige 
arbejdsmarked.

Ændringen blev mulig som følge af, at PFA Pension den 12. juni 
2020 lancerede opsparingsplatformen PFA Klima Plus. Med PFA 
Klima Plus kan medlemmer placere pensionsopsparing i ekstra 
klimavenlige investeringer. Ligesom i resten af PFA Pensions 
investeringer udvælges investeringer i PFA Klima Plus også ud fra 
hensyn til miljø, sociale forhold og selskabsledelse – samlet kaldet 
ESG.
 
PFA Klima Plus er bygget ud fra grundtanken om, at risikoen og 
forventningerne til afkast skal følge det eksisterende markeds-
renteprodukt, PFA Plus. Det betyder, at man som udgangspunkt 
bevarer samme risikoniveau og langsigtede afkastpotentiale, 
selvom man vælger, at hele eller en del af opsparingen investeres i 
PFA Klima Plus.

Ændringer, der vedrører pensionsforsikringer:
 
Forsikringsdækning ved død 
Defaultdækningen udgør i dag 300 procent af medlemmets løn 
og udbetales skattefrit. Hertil kommer den til enhver tid værende 
opsparing, der også udbetales til efterladte ved død.
 
Defaultdækningen for medlemmer i nye ansættelser på det of-
fentlige arbejdsmarked nedsættes til 150 procent af lønnen skat-
tefrit fra 1. februar 2021. Det betyder, at den nye dækning giver 
de efterladte en indkomst, der svarer til tre årslønninger før skat. 
Dertil kommer udbetaling af den opsparede pension.
 
Forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne
Dækning ved »tab af erhvervsevne med automatisk tilpasning« er 
som model blevet markedsstandard indenfor de senere år og vil 
være til rådighed i PFA Pension omkring årsskiftet. Modellen in-
debærer, at dækningen tilpasses det enkelte medlems løn, således 
at langt de fleste medlemmer – uanset løn – kan opnå en samlet 
dækning inklusiv offentlige ydelser svarende til op til 100 procent 
af den hidtidige indtægt. 

Modellen implementeres og bliver default fra 1. februar 2021 ved 
nyansættelser. Alle nuværende medlemmer bliver efter årsskiftet 
og pr. brev informeret om, hvilke ændringer og muligheder den nye 
model åbner for dem.

Helle Fridberg
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Afvisninger er en del af livet og en uundgåelig del 
af det at få succes. Og i stedet for at lade os slå 
ud af dem bør vi ifølge professor Lene Tanggaard 

kigge på dem, tale om dem og lære af dem.
Og så kravle op på hesten igen.

Nej tak. Dumpet. Stillingen er besat til anden side. Du er ikke 
lige min type. 
   Vi møder alle afvisninger på vores vej. Det er bare ikke lige-
frem noget, de fleste af os ynder tale om. Men det gør Lene 
Tanggaard. Hun er rektor ved Designskolen Kolding, professor i 
pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aal-
borg Universitet med speciale i kreativitet, og så er hun aktuel 
med bogen Det kreative nej, der handler om afvisninger. Hvad 
de er? Hvordan vi ser på dem? Og hvordan vi tackler dem? Og 
hun mener, afvisningerne skal frem i lyset, for de vil være der, 
selv om vi prøver at gemme dem væk.
   - Vi ved, at der i et livsforløb altid vil være mislykkede ting. 
Der er situationer, hvor man bliver afvist. Ligesom der er 
situationer, hvor man lykkes, siger Lene Tanggaard, der som 
professor selv har taget sin tørn af »nej tak’er«.
   - Det har taget mig 25 års dedikeret faglig indsats at nå til, 
hvor jeg er i dag, og afvisninger har været en del af den indsats. 
Og det at vide, hvordan man håndterer afvisninger, er afgøren-
de. Så jeg vil gerne forsøge at løfte dem frem, fordi afvisnin-
gerne også er en vigtig del af det at være kreativ. Det er ikke 
bare noget med, at man får en idé, og så kommer man med i 

En afvisning
er en anledning til at 

kigge på sig selv

Løvens Hule (tv-program med iværksættere 
på DR, red.) og så kører det bare, siger Lene 
Tanggaard.
   Hun fortæller, at de afvisninger, vi møder, 
kommer i mange former – også på arbejds-
pladsen. Det kan være professoren, som 
er vant til at skrive lange afhandlinger, der 
får afvist en klumme til et dameblad, fordi 
skrivestilen ikke passer ind. Det kan være en 
medarbejder, der får et nej fra chefen til den 
ønskede videreuddannelse. Og det kan være 
de mere personlige, hvor man på arbejdet 
bliver bedt om at gå sammen i grupper for 
at løse en opgave, og så fornemmer man, at 
andre ikke har lyst til at være sammen med 
én. 
   - Eksklusionsmekanismer fylder meget, 
og dem er der masser af på arbejdspladsen, 
også hvor der ikke er tale om, at nogen er et 
mobbeoffer, men hvor det er en del af den 
måde, vi er sammen på.
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1. Når du oplever at blive afvist, så træk lige vejret. Så du får ro på og kan kigge på situatio-
nen, uden at du er for hidsig eller vred. Find ud af, hvad afvisningen egentlig handler om.

2. Der er store og små afvisninger. Nogle skal bare i pyt-kassen. Andre gange er det så vigtigt, 
at du skal gøre noget ved det og finde ud af, hvad du skal gøre.

3. Gode idéer har også med timing at gøre. Så det kan godt være, at du får en afvisning, fordi 
tidsånden ikke er til det, men ofte arbejder tiden med dig, og så må du prøve igen senere. Der 
er et væld af gode idéer, der er havnet i skrivebordskuffen, og nogle af dem er blevet opgivet 
for hurtigt. 

Kilde: Professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard

Få det bedste ud af en afvisning

MILJØ OG AFVISNINGER

Hvordan vi så håndterer de afvisninger, afhænger 
blandt andet af vores historie, og hvem vi er.
   - Det handler om vores relationserfaringer med 
forældre, kammerater, klasselærere og så videre. 
I min bog har jeg et eksempel med en designer, 
der gerne ville have en læreplads et bestemt sted. 
Hun ringede og fik et nej. Ringede igen og fik 
endnu et nej. Og så ringede hun tredje gang og 
fik et ja. Sådan én som hende ved godt, at hun er 
god nok, ellers ville hun ikke blive ved, siger Lene 
Tanggaard og påpeger, at det miljø, vi færdes i, 
også spiller en rolle.
   - Afvisninger er mere naturlige i nogle brancher 
end andre. Som rektor for en designskole møder 
jeg en del designere og arkitekter, og for dem er 
afvisningerne i høj grad en eksplicit del af deres 
fag. Designere og arkitekter ved, at man skal 
ringe tre gange, før man får et ja, og derfor er det 
mindre tabu, siger Lene Tanggaard.
   Netop det at aftabuisere afvisningerne mener 
hun er en af vejene frem. Men ofte bliver de »fejl« 
og afvisninger, vi viser andre, dem, vi synes, tåler 

dagens lys. Ikke dem, der har gjort rigtig ondt.
   - Du ser folk stå frem i medierne og fortælle om, hvor vigtigt 
det er at turde være uperfekt, mens de selv fremstår perfekt. 
På den måde bliver de afvisninger og fejl, vi får at se, »per-
fekte«. Det er ikke de fejl, som var ødelæggende, og hvor det 
var svært at rejse sig bagefter, eller hvor der ikke nødvendigvis 
kom noget konstruktivt ud af dem.
Men hvorfor er det så svært med afvisninger? 
   - Afvisninger forbinder sig til en anerkendelsesproblematik. 
Der er stor anerkendelse i at blive set, og afvisninger er jo det 
modsatte. Vores identitet er bundet op på at høre til, og derfor 
er det svært at få et nej. Det er en miskendelse.

KIG PÅ DIG SELV

Det er forståeligt, at man kan have lyst til at lægge sig hjem 
under dynen, når man har fået nej til en forfremmelse eller ikke 
er blevet inviteret med til kollegaens bryllup, når nu de andre 
fra teamet er. Men ifølge Lene Tanggaard kan man med fordel 
reflektere over det, der er sket. For afvisninger kan faktisk 
bruges meget konstruktivt.
   - Nogle afvisninger kan være en anledning til at kigge på sig 
selv. Jeg har for eksempel en kollega, der er superklog og har 
meget vigtigt at sige, men hun udtaler sig meget markant og 
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”Det er ikke fordi, at de 
folk, der ikke giver op, er 
specielt geniale. De har 
bare en anden måde at 

være i verden på. Ligesom 
man heller ikke skal tro,
at folk med succes er 

kommet uproblematisk 
frem i verden.”

er voldsom i sin kritik. Det betyder, at hun ofte bliver ignore-
ret fremfor at blive lyttet til, hvilket hun er irriteret over. Men 
kigger hun på afvisningerne, kan hun måske nå frem til, at de 
skyldes, at hun siger tingene for voldsomt, og det er jo vigtig 
viden. På den måde handler et godt arbejdsliv om at finde ud 
af, hvor man har sine styrker og svagheder, og lære af dem. For 
eksempel at tænke »måske var der noget med min måde at 
være på i denne her gruppe, der gjorde, at jeg blev afvist«, siger 
Lene Tanggaard, der dog ikke mener, at man altid skal tage 
ansvaret på sig, når man er blevet afvist.
   - Det kan også være noget i relationen, eller det kan skyldes 
den anden part. Jeg kender en, der efter at have deltaget i en 
debat på Facebook blev »unfriendet« af en, som han gerne ville 
være i relation med. De blev venner igen, hvorefter han efter 
endnu en debat igen blev unfriendet. Måske handler det ikke 
så meget om ham, jeg kender, men mere om, at den anden har 
nogle regler for, hvad han accepterer på Facebook, og så kan 
man måske gå med den tolkning i stedet for at tænke, at det er 
én selv, der er forkert, siger Lene Tanggaard.
   Andre gange har afvisningen hverken noget med én selv eller 
andre at gøre, men kan handle om timing eller alt muligt andet. 
Her handler det simpelt bare om én ting: ikke at lade sig slå ud.
   - I min bog giver jeg et eksempel fra et forskningsprojekt, 

jeg lavede med nogle kollegaer på en stor virksomhed. Her 
beskrev vi en case med fem ingeniører, der havde udviklet en 
idé til et nyt produkt, som de mente, at der var et marked for. 
Den gik de til deres chef med, der sagde, at den idé kunne de 
godt droppe. Bagefter var de blevet enige om, at de samlet set 
havde 100 års anciennitet, og at de vidste noget, og så havde 
de arbejdet videre på idéen én eftermiddag om ugen. Efter et 
år gik de så til chefen igen, der nu sagde ja, og i dag er produk-
tet på markedet med stor succes. Så det at sige »den gik ikke 
lige denne her gang, men måske kan vi gøre noget andet, og så 
er det op på hesten igen«, det er forskellen på dem, der lykkes, 
og dem, der ikke gør. Det er ikke, fordi de folk, der ikke giver 
op, er specielt geniale. De har bare en anden måde at være i 
verden på. Ligesom man heller ikke skal tro, at folk med succes 
er kommet uproblematisk frem i verden. Der er udsving for 
alle, og det er fuldstændig normalt, siger Lene Tanggaard, der 
mener, at det er afgørende, at vi skaber rum og har tillidsfulde 
og ærlige fællesskaber, hvor vi kan tale om afvisningerne, så de 
bliver normaliseret og ikke kommer til at sætte en stopper for 
os på den ene eller anden måde.  
   - Ligesom vi også skal kunne være sammen om, at en afvis-
ning indimellem bare sker, og at den ikke er noget, vi behøver 
at gøre noget ved eller tage ansvar for. 
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Folkebibliotekerne bør
prioritere bøgerne – igen!

Google har reelt udryddet behovet for faglitteratur på 
biblioteket, og brugerne finder i dag selv svaret på de 
fleste fakta-spørgsmål.
   Derfor bør bibliotekerne i fremtiden satse på skønlit-
teratur.
   Nøgleordet er tilgængelighed.
   På det bibliotek, hvor jeg arbejder, forsøger gymna-
sielærerne i danskfaget at øge læselysten hos eleverne 
ved at indlægge et biblioteksbesøg i dansktimerne. I en 
undervisningstime er eleverne til stede i folkebibliote-
ket, hvor mange gymnasieelever aldrig tidligere har sat 
deres ben.
   Det er helt afgørende i denne face to face-situation, 
at der rent faktisk er nye, indbydende bøger, som kan 
præsenteres for eleverne, og som de kan låne med 
hjem, til stede i biblioteket. Gymnasieelever er vant til 
hurtig download af undervisningsmaterialer. Det er ir-
relevant for en gymnasieelev at reservere en biblioteks-
bog - og dermed stille sig om i lånerkøen.
Hvis gymnasieeleven ikke får en bog med hjem i første 
omgang, så risikerer biblioteket at miste vedkommende 
som bruger.
   Folkebibliotekerne har kasseret millioner af gode 
bøger gennem de sidste cirka 25 år i en blind tro på, 
at den fysiske bog var en død sild, og at bibliotekerne 
ville få rettigheder til at udlåne digitale udgaver af de 
fleste nye skønlitterære danske bøger. Men sådan er 
det ikke gået, selv om udlånet af e-bøger og lydbøger 
er stigende.
   Øgede indkøb af bøger fra danske forlag vil kunne 
hjælpe forlagene i forhold til konkurrencen med 

Folkebibliotekets væsentlige funktion var oprindeligt at rumme en 
kvalificeret bogsamling, men bøgerne er siden 1970'erne blevet ned-
prioriteret i forholdt til andre materialetyper og medier. Desuden har 
bibliotekerne fået andre opgaver, blandt andet arrangementer.

it-giganterne. Især Amazon truer de danske 
forlags økonomi på både kort og lang sigt.
   Kære biblioteker, kære kolleger: Prioritér og 
præsentér den fysiske bog for fremtidens læ-
sere – så støtter vi samtidig de danske forlag.

Per Ginsborg
Bibliotekar og meningsdanner 

”Det er helt
afgørende i denne

face to face situation,
 at der rent faktisk
er nye, indbydende

bøger, som kan
præsenteres for

eleverne, og som de
kan låne med hjem.”
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BIBLIOTEKER
ALLERØD

Vores ambition er at styrke den faglitterære 
læsning i Allerød, ud fra vores vision om, at 
være dem som ved mest, kan mest og gør 
mest for læsning. Du vil skulle løse opgaver 
inden for indkøb og formidling af faglitteratur, 
skabe videns-arrangementer, drifte hjemme-
side på redaktørniveau, koordinere og udvikle 
fjernlån og løse mindre opgaver med drift af 
Cicero.  

FAGLITTERÆR 
FORMIDLER 
TIL ALLERØD BIBLIOTEKER
Trives du med værtskab, formidling og informationssøgning?   
Kan du skabe ivrige læsere af faglitteratur? 
Kan du lide at prøve nyt? 

www.alleroed.dk/kommunen/ledige-stillinger
Læs mere om stillingen på Allerød Kommunes hjemmeside:

SØGES: Bibliotekar 37 t/uge fra 1. januar 2021

Faglitterær formidler_117x89_300dpi_CMYK.indd   1Faglitterær formidler_117x89_300dpi_CMYK.indd   1 07-10-2020   12:55:2607-10-2020   12:55:26
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Lønforhandling
kan læres - online
Forhandling er en slags 
samtale, hvor der er regler 
og ritualer, som sagtens 
kan læres. Få konkrete og 
praktiske redskaber til selv 
at forberede og gennemføre 
selve mødet og forhandlin-
gen. 
2. november 2020 via 
din computer, tablet eller 
smartphone
9. november 2020 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Webinar for ledere: Ledelse 
og kommunikation i kriser
Som leder er det dit ansvar 
at være med til at træffe 
beslutninger om, hvilke an-
befalinger I vil følge på din 
arbejdsplads, og hvordan I 
vil følge dem. Få inspiration 
til, hvordan du kan træde i 
karakter som ansvarlig leder 
i en krisetid.     
2. november 2020 kl. 10 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Webinar: 
Excel – grundlæggende
Kom godt fra start og lær 
Excel at kende: få overblik 
over brugerfladen, sorte-
ring af tekst, tal og datoer, 
grundlæggende bereg-
ninger, brug af diagrammer 
og meget mere. 
5. november 2020 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Webinar: Sådan bruger du 
Excel til dataanalyse og 
visualisering
Bliv introduceret til at arbejde 
med store datapuljer, gen-
nemskue sammenhænge 
og præsentere data visuelt 
overskueligt med Excel. 
18. november 2020 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Gå-hjem-møde: Slip stress 
ud af skammekrogen – et 
forsvar for arbejdsfælles-
skabet
Krav om at skulle arbejde hur-
tigere og på nye måder kan 
være svære at håndtere, fordi 
man kan opleve, at det går 
ud over fagligheden. Dette 
krydspres kan indebære 
moralske dilemmaer, som 
kan stresse både ledere og 
medarbejdere.
3. december 2020
i København

Webinar: Gratis alternativer 
til Photoshop og InDesign
Bliv introduceret til en række 
gratis alternativer til de 
grafiske programmer Adobe 
Photoshop og InDesign.  
4. februar 2021 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Webinar: Gratis alternativer 
til Photoshop og InDesign
Bliv introduceret til en række 
gratis alternativer til de 
grafiske programmer Adobe 
Photoshop og InDesign.  
4. februar 2021 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Gå-hjem-møde:
FN’s 17 verdensmål
De næste 10 år er handlinger-
nes årti for FN’s 17 verdens-
mål. Der er tale om meget 
vigtige beslutninger og hand-
linger - globalt og lokalt. Mød 
professor Steen Hildebrandt, 
som giver os et knivskarpt 
indblik i verdensmålene, og 
hvad de betyder for os.  
10. februar 2021 i København

Fagligt Landsmøde 2021: 
Fremtidens kompetencer
Kom og få ny viden og inspi-
ration til, hvilken vej du skal 
gå, når vi sammen sætter 
spotlight på fremtidens
kompetencer. 
20. – 21. marts 2021
i København

Gå-hjem-møde: Hverdagens 
digitale datastrømme
Hvad er digitale datastrøm-
me? Hvilke digitale fodspor 
sætter du egentlig, og hvad 
kan du gøre for at styre 
dem? Alle aktiviteter i vores 
hverdagsliv efterlader i dag 
digitale fodspor, uanset om
vi vil det eller ej. 
14. april 2021 i København

Gå-hjem-møde:
Forstå din hjerne
Hvorfor er din hjerne så 
fantastisk klog og så pokkers 
dum? Forstå, hvordan din 
hjerne arbejder, hvordan den 
økonomiserer med energien, 
og hvordan ældgamle hjer-
nestrukturer påvirker os.
20. maj 2021 i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem 
af Forbundet Kultur og Information kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel 
oversigt over arrangementstilbud på www.kulturoginformation.dk/arrangementer

JOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

Som studenter-
medlem kan du 
deltage gratis i 
mange af  vores 
gå-hjem-møder, 
webinarer og 
værktøjskurser. 
Følg med i kalen-
deren på
www.kultur
oginformation.dk

Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler.
4. november 2020
i København

Onlinekursus: Revolutionér 
din jobsøgning!
Find datoerne for kursusstart 
på kulturoginformation.dk/
kalender

Individuelle
karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
kulturoginformation.dk/
job-og-karriere

Online: TR-uddannelse
Modul C – løn og
overenskomster
4.  november 2020
via din computer

TR-uddannelse
Modul D 2020
30. november til 1. december 
2020 i Middelfart

TR-uddannelse
Modul A 2021
2. til 4. marts 2021
i Middelfart

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Organisation, udvikling og 
samskabelse (Diplomuddan-
nelse i ledelse - 10 ECTS)
Lær, hvordan du som leder 
navigerer i en organisation 
kendetegnet ved strukturer, 
processer, kulturer samt en 
politisk styring. 
2. november 2020 til
4. februar 2021 i Herlev

Digital Manager 2.0 (Webba-
seret mini-uddannelse)
Lær grundlæggende værk-
tøjer til og principper for 
udvikling, design og struk-
turering af digitale løsninger 
og websites. Seks dages live 
webbaseret undervisning. 
10. november til 10. december 
2020 via din computer

SoMe Manager (Webbaseret 
miniud-dannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale me-
dier, og få samtidig fokus på 
den praktiske del, hvor vi ar-
bejder med at producere det 
gode indhold. Fire dages live 
webbaseret undervisning. 
24. februar til 25. marts 2021 
via din computer

Records Manager (Web-
baseret miniuddannelse)
Miniuddannelse, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private 
og offentlige virksomheder. 
Fem dages live webbaseret 
undervisning.
25. februar til 23. marts 2021 
via din computer

PENSION

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på
kulturoginformation.dk.

Gå-hjem-møde: PFA
Pension Live  2021 - spring 
den kedelige læsning over! 
Bliv klogere på pension uden 
at skulle læse lange breve 
og orienteringsmaterialer. 
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 

Kursus: Records
Manager – videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. Målrettet dig, 
som arbejder med records-/
document management. 
28. april 2021 i København

egentlig er, en pensions-
ordning indeholder.
15. april 2021 i Aarhus
15. september 2021
 i København
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Navn: Nikoline Dohm Lauridsen                          
Stilling: Informationsspecialist i en delt stil-
ling mellem enheden Sundhedsforskning og 
Innovation i Region Hovedstaden og Data og 
Udviklingsstøtte i Region Sjælland         
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2014     
Tidligere: Informationsspecialist på DTU
Bibliotek og Kontor for Forskningsanalyse                  
Alder: 33 år  

Du er blevet ansat i en delt stilling mellem 
Region Hovedstaden og Region Sjælland, 
hvordan foregår det i praksis?                  
- Jeg er bindeled mellem de to regioner, der 
gerne vil samarbejde mere på tværs og gøre 
bedre brug af hinandens erfaringer. Så jeg skal 
sidde to dage om ugen i Region Hovedstadens 
enhed for Sundhedsforskning og Innovation og 
to dage om ugen på Sjællands Universitetsho-
spital Køge i deres videnscenter og bibliotek, 
som er en del af enheden Data og Udviklings-
støtte. Den sidste dag fordeler jeg selv. Jeg 
startede med at være to uger hvert sted for at 
lære begge steder bedre at kende. Den delte 
stilling passer mig rigtig godt, for jeg kan lide 
variationen, og at der ikke er noget »plejer«.   
Jeg skal være de nye øjne på tingene, fordi jeg 
skifter arbejdssted, og det vil holde mig på 
stikkerne. En af mine kolleger jokede med, at 
jeg kunne skrive en bog om organisationsteori, 
fordi jeg kunne sammenligne de to steder.        
 
Hvad er dine opgaver de to steder?              
- I Region Hovedstaden har man etableret ét 
samlet sted til at understøtte forskerne og 

forskningen, så jeg sidder i en afdeling med  
jurister, politiske konsulenter og innovati-
onsfolk. Vi er to bibliotekarer ansat, som 
står for administrationen og videreudvik-
lingen af Pure- arkivet og portalen som er 
det system, der indeholder og formidler 
regionens forskning. Ud af systemet kan vi 
for eksempel trække rapporter og statistik, 
der viser, hvilken forskning et bestemt ho-
spital eller afdeling er stærke på, så de kan 
promovere det område og eventuelt styrke 
de områder, de mangler forskning i. 
   I Region Sjælland er der langt færre 
forskere ansat, hvilket giver større nærhed 
til forskningsmiljøerne. Her arbejder jeg 
sammen med to fagbibliotekarer og skal 
også her hjælpe med at styrke og udvikle 
systemerne omkring regionens forskning. 
Grundet størrelsen kan flere ting prøves 
af her, da der er mulighed for hurtigere 
omsætning fra tanke til handling.
   Overordnet er min opgave at bidrage med 
at professionalisere forskningsregistre-
ringen og -formidlingen i begge regioner, 
så det kan blive tydeligere, hvor meget 
unik klinisk forskning, der faktisk sker på 
hospitalerne.     
 
Hvilke erfaringer tager du med fra DTU?                     
- Jeg er god til systemer, overblik og kan se 
sammenhænge, og jeg har erfaring med 
forskningsregistrering og bibliometri fra 
DTU, hvilket også er et område, hvor jeg 
skal være med til at skabe flere nuancer 
omkring, hvad der er »god« og værdifuld 

forskning i regionerne. Regionerne 
bliver ikke som universiteterne målt 
på den bibliometriske forskningsin-
dikator (BFI) eller den danske Open 
Access Indikator (OAI), men at tale 
ud fra BFI og OAI kan stadig bruges 
til at nuancere forskningsbilledet og 
få nogle interessante diskussioner 
i gang. Jeg kender til gengæld intet 
til det medicinske område, men 
her har jeg heldigvis rigtig dygtige 
kollegaer. 

Hvorfor søgte du jobbet?                     
- Det var en stilling, der sammen-
kædede en masse af de forskellige 
ting, jeg har beskæftiget mig med 
de sidste seks år på DTU. Og det 
var blandingen af at arbejde med 
systemer og være tæt på forsk-
ningsmiljøerne, som tiltalte mig. 
Jeg var klar til at hive rødderne op 
og prøve noget nyt, selvom jeg var 
glad for DTU og mine kolleger. Det 
er også en faglig udfordring, fordi 
det er en nyoprettet stilling, og jeg 
har selv skullet finde ud af, hvor jeg 
bedst understøtter mine kolleger 
med mine kompetencer, og hvilke 
bolde jeg skal gribe. Jeg og mine 
nærmeste kolleger er startet med 
en masse snakke for at finde ud af, 
hvordan tingene gøres nu, og hvad 
vi kunne tænke os at gøre ander-
ledes.      

Skal styrke forskning
i to regioner  



”I kulturkredse har det 
været sådan lidt »it 
goes without saying«. 
Man har internt aner-
kendt kunst og kulturs 
værdi, men man har 
ikke anstrengt sig nok 
for at få det budskab 
længere ud.”
Line Bjerregaard Jessen, direktør og partner i 
rådgivningsvirksomheden Seismonaut.

Tema side 12

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Op imod 600 har allerede tilmeldt sig vores
webinarer i år om for eksempel

 

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling
 

Find et tilbud der passer til dig på
kulturoginformation.dk/webinarer eller tilmeld dig

vores kommende webinarer, så du kan deltage live på 
kulturoginformation.dk/kalender.

 
Så kan vi være sammen online

og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information abonnement@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

Kulturen har brug for et nyt sprog

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
OKTOBER  2020 

Tema

Læs også: Kritik af Danske Banks dokumenthåndtering  /  Brug afvisninger konstruktivt

09

Så bliver selvbetjening  
ikke nemmere!

Kun den bedste selvbetjeningsautomat var god nok for Norges 
største bibliotek. Resultatet blev en ny og endnu bedre  

udgave af vores Libry Butler.  

Skal dine brugere også have det ypperste indenfor selvbetjening?  
Så står din næste selvbetjeningsautomat klar til dig på vores lager.

Læs mere og kontakt os på redia.dk/butler




