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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

De forbudte 
bøgers
bibliotek  

Lær at lære
fra dig  Stormen på

kongressen viser
behov for regulering

af sociale medier

Tema: 

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Tilmeld dig vores webinarer 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



”Demokratiet er
afhængig af en
offentlig debat,
der hviler på
fælles regler
og sandheder.”
Ole Olesen-Bagneux, medlem af Digitalt Ansvar.

Forside: Støtter af tidligere præsident Trump angriber den amerikanske kongres 6. januar 2021 
i protest over Joe Bidens sejr som ny præsident. Foto: Stephanie Keith/Ritzau Scanpix

Tema side 12 www.bci.dk

GRØNNE BIBLIOTEKER MEDMILJØVENLIGBOGPLEJE

Fremstillet af

miljøvenligt biobaseret 

plast ( 75% sukkerrør) 

Med enkle midler og en relativt beskeden arbejdsindsats kan du forlænge bøgernes levetid radikalt. 
Anvender du desuden vores miljøvenlige bogplast bidrager du endnu mere til et bedre miljø.
 

Fyld kurven med alt, hvad du behøver på bci.dk/bogpleje.

FLERE GRØNNE BIBLIOTEKER
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04 Aktuelt Interview:
 Vi skal ikke censurere os selv på Facebook
 Aabenraa Biblioteker, flere ansatte og en foredragsholder 
 fik lukket deres private Facebookprofiler i forbindelse med 
 et foredrag om konspirationsteorier.  
  
07 Leder  

08  Nyhedsoverblik 

20  Høje lønstigninger i det private… igen

28 En vigtig, men også overset kulturinstitution
 Kulturminister Joy Mogensen talte til bibliotekscheferne 
 på deres årsmøde.

30 Bibliotekarer kan blive grundpiller i et nyt datademokrati

32 HB-noter

34 Stor interesse for bibliotek for forbudte bøger

37 Del Din Viden-resuméer

38 Del Din Viden-artikel: Når en Naturskattejagt bliver digital 

40 Job og karriere

48 Arrangementskalender                                                                                                                           
 
50 Nyt job
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FAT PEN OG PAPIR FOR DIN HJERNES SKYLD

42

Det er ødelæggende for demokratiet, at alle anonymt 
kan sige hvad som helst på sociale medier. Der 
mangler lovgivning, som tech-virksomhederne skal 
følge, mener flere eksperter. 

Line Sanders har arbejdet med læring i 
mange år og har gode råd til, hvordan du 
bedst giver din viden videre. 

12

REGULÉR DEN OFFENTLIGE 
SAMTALE - FOR 
DEMOKRATIETS SKYLD

7 FEJL, VI BEGÅR, NÅR VI 
SKAL LÆRE FRA OS

24
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En anden ny oplevelse for Aabenraa 
Bibliotek var, at de var nødsaget til 

at luge ud i kommentarsporet under 
annonceringen af foredraget. 

- Vi har aldrig før oplevet, at begivenheder 
blev kopieret, og der blev lagt falske links 

ind, der førte til sider, hvor man skulle 
betale, siger Nina Steensgaard-Simonsen.

4

Vi skal
ikke
censurere
os selv på
Facebook 
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Sagen kort:

Aabenraa Bibliotek beslutter i januar 2020, som et digitalt 
tilbud, at livestreame et foredrag med forsker Kasper Grotle 
Rasmussen fra Syddansk Universitet. Emnet er konspi-
rationsteori med vægtning på bevægelsen QAnon (hvis 
medlemmer var med til at storme den amerikanske kongres 
6. januar.) Foredraget bliver oprettet som en begivenhed på 
Facebook og boostet (betalt annoncering for at nå flere), og 
cirka 200 melder sig til. 

3. februar: Foredraget går i gang, men må aflyses kort efter 
på grund af tekniske problemer og dårlig netforbindelse. 
Det udsættes to dage.

5. februar: Der laves en test (livestreaming) via bibliote-
kets hjemmeside for at sikre, at de tekniske problemer er 
løst. Kasper Grotle Rasmussen og Aabenraa Biblioteker og 
Kulturhuse laver testen, der ikke offentliggøres, sammen. 
Testen forløber fint, men kort efter modtager kommunika-
tionsformidleren fra kulturhuset, redaktørerne af bibliote-
kets side og foredragsholderen beskeden: »Din Facebook-
konto er blevet deaktiveret, fordi den ikke følger vores 
fællesskabsregler. Denne afgørelse kan ikke ophæves«.

9. februar: Kommunens kommunikationsafdeling får kon-
takt med Facebooks kommunikationsafdeling og får et svar 
tilbage, hvor Facebook beklager og skriver, at det var en fejl, 
og profilerne og bibliotekets Facebookside bliver åbnet igen. 
Der kommer ingen forklaring på, hvori fejlen bestod.   

I februar blev Aabenraa Bibliotek, 
ti medarbejdere og en foredrags-
holder udelukket fra Facebook 
i forbindelse med et foredrag 
om konspirationsteorier på bib-
liotekets profil. ”En fejl”, kalder 
Facebook det. Nu indikerer en gul 
trekant på bibliotekets profil, at 
biblioteket igen er i risiko for at 
blive deaktiveret. 



6

A
K

T
U

E
LT

 IN
T

E
R

V
IE

W

11. februar: Både redaktørerne af bibliotekets og 
kulturhuset NygadeHusets Facebookprofiler mod-
tager en notifikation om, at de er i risiko for at blive 
deaktiveret for ikke at følge fællesskabsreglerne. 
   - Hvor vi formoder, at den første deaktivering skyl-
des algoritmer, der har fanget ord som »QAnon« og 
»konspirationsteorier«, antager vi, at den efterføl-
gende advarsel skyldes, at andre Facebookbrugere 
har indrapporteret begivenheder tilbage fra 2018 
og frem til i dag. Begivenhederne er p.t. fjernet af 
Facebook fra bibliotekets og NygadeHusets profiler. 
Denne gang står der dog, at der er mulighed for at 
anke. Begivenhederne er alle helt almindelige, for 
eksempel skrive-workshops og »Tøj Swap«. Vi er 
forundret over, at nogle har anmeldt begivenheder, 
som alle er indenfor Facebooks fællesskabsregler (se 
boks, red.), siger bibliotekets kommunikationsan-
svarlig Nina Steensgaard-Simonsen. 

12. februar: Biblioteket og kulturhuset sender en 
anke til Facebook med screendumps af de begi-
venheder, der angiveligt skulle gå imod reglerne, 
og skriver, at de er uforstående overfor indberet-
ningerne og ser frem til et svar om årsagerne fra 
Facebook. 
   - Det er uigennemskueligt, vi ved eksempelvis ikke, 
om det er en person eller en algoritme, der anmelder 
de her begivenheder, og vi aner ikke, om det kræver 
én anmeldelse eller 100, før man er i risiko for at 
blive deaktiveret på Facebook, siger bibliotekschef 
Charlotte Stoltenberg. 

17. februar: Foredraget om konspirationsteori 
afholdes på Zoom i stedet for Facebook og med 90 
deltagere.   

2. marts: Biblioteket og NygadeHuset afventer 
stadig svar fra Facebook.  
Episoderne har fået biblioteket til at diskutere deres 
politik og strategi i forhold til Facebook. 
   - Vi vil fortsat være på Facebook. Det er en vigtig 
kommunikationskanal for os, hvor vi når bredt ud 
til vores målgrupper, men vi vil ikke censurere vores 
indhold på nogen måde. Dog har vi valgt ikke at 
holde foredrag og debatter via Facebook, for at fore-
dragsholdere og andre ikke skal moderere eller cen-
surere sig selv, siger Nina Steensgaard-Simonsen.  
   Og i forhold til Facebooks krav om, at der bruges 
private profiler, så de ved, hvem der er administra-
torer eller redaktører: 
   - Medarbejderne og jeg som leder har selvfølgelig 
en bekymring i forhold til, at det er deres private 
profiler, der er knyttet til bibliotekets. Men vi har 

Facebooks fællesskabsregler    

Regelsæt for, hvad der er tilladt og ikke tilladt at 
dele på Facebook. Intentionen er, at alle skal kunne 
udtrykke sig, så længe man ikke spreder falsk infor-
mation, udfordrer andres sikkerhed eller ytringsfrihed 
eller nedgør eller krænker andre. Overtrædelse af 
fællesskabsreglerne kan medføre alt fra advarsler, 
deaktivering af profil til politiunderretninger.  
Kilde: facebook.com

brugt kommunens kommunikationsafdeling som konsulenter, og 
de bekræfter, at sådan er procedurerne for at bruge Facebook. 
Det skal være reelle personer bag profilerne, og alternativet er 
fake-profiler, som jeg personligt ikke er tilhænger af, fordi en 
grundlæggende præmis i et demokrati må være, at folk ikke 
gemmer sig bag fake-profiler på sociale medier. Men det er selv-
følgelig frivilligt for medarbejderne, siger Charlotte Stoltenberg. 
   Hun kalder det en surrealistisk oplevelse, at Aabenraa Bibliotek 
blev udelukket tre uger efter, den tidligere præsident Trump blev 
det. 
   - Det havde jeg ikke set komme, siger Charlotte Stoltenberg, 
der mener, at teknologiforståelse er et vigtigt indsatsområde for 
bibliotekssektoren, fordi digital dannelse i lige så høj grad som at 
kunne bruge teknologien er at tage kritisk stilling til den. 
   - Der er masser af etiske dilemmaer affødt af brugen af algorit-
mer, som vi skal debattere. Skal vi eksempelvis bruge algoritmer 
til at forudse sygdomme eller langtidsledighed eller ikke?
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Svar fra EU 
Suppleant i Forbundet Kultur og Informations hovedbesty-
relse Kristoffer Harbo sendte EU’s konkurrencekommis-
sær Margrethe Vestager en mail om det problematiske i, 
at Aabenraa Bibliotekerne blev udelukket fra Facebook i 
forbindelse med et arrangement. 

Svaret fra EU-kommisæren lyder:
”Da Facebook er en privat virksomhed, er det begrænset, 
hvad offentlige myndigheder kan gøre, for en privat virksom-
hed har stor frihed til at sætte betingelser for, hvornår de 
lukker sider ned osv.
   EU-Kommissionen er dog meget optaget af, at man som 
bruger kan blive oplyst om, hvad betingelserne er. Og man 
får mulighed for at få en forklaring på, hvorfor indhold bliver 
fjernet osv. Det indgår i vores forslag til en retsakt om digitale 
tjenester fra december.
   Samtidig fremlagde Kommissionen et forslag til særlige 
forpligtelser for store platforme, der har opnået status som 
gatekeeper.

Læs mere på www.ec.europa.eu



         
F

O
R

M
A

N
D

E
N

S
 L

E
D

E
R

Plej din viden og dit
netværk – også digitalt
Hvis du som jeg holder af at møde mennesker,  
udveksle idéer og skabe relationer, så har det sid-
ste år – også her – budt på noget af en kolbøtte. 
Der gik ikke mange dage, før vi alle var bekendt 
med at mødes via Zoom, Teams, Whereby, og 
hvad der ellers blev en del af vores sprog. I første 
omgang for at sikre, at vi fik delt konkret viden på 
arbejdspladsen, men ganske hurtigt blev det også 
udvidet til, at man kunne møde brugere, kunder 
og samarbejdspartnere. Projekter blev vedlige-
holdt, formidling blev skabt, og via webinarer 
kunne man sidde bag skærmen og få mere viden. 
   I Forbundet Kultur og Information havde vi læn-
ge arbejdet med digital kompetenceudvikling. Til 
stor glæde for alle medlemmer, der, uanset hvor 
de bor, kan få adgang til at pleje deres kompeten-
cer. Det er vel heller ikke overraskende, at vi som 
forbund på baggrund af medlemmernes rolle som 
digitale forkæmpere også havde en god platform 
at arbejde videre med. 
   Men noget mangler. Uanset at vi alle har taget 
et kæmpe – nej, gigantisk – digitalt skridt gen-
nem det sidste år, så hører jeg igen og igen, hvor 
meget mange savner de fysiske møder, og mange 
har også en oplevelse af, at det halter med at give 
plads til de sociale aspekter af arbejdslivet. Og ja, 
det er svært på et møde med 30 deltagere at få 
de små ting med. Mange gange handler det om 
et anerkendende nik, at man mundligt lige kan 
komme med en flygtig bemærkning og så ikke 

mindst »mødet ved kaffemaskinen«-referencen til 
den uformelle snak og videndeling, hvor vi samler op 
på stort og småt og får indsigt i mellemregninger og 
hinandens ve og vel. Vi kan begræde dette afsavn fra 
nu af og til, vi atter får en hverdag sammen, men det 
handler måske ikke så meget om, hvordan vi har det, 
som hvordan vi tager det. 
   For vi skal passe på ikke at lade vores berettigede co-
rona-træthed spænde ben for at huske de dimensioner 
indtil da. Selv har jeg gennem de sidste måneder ople-
vet en stor glæde ved planlagte kaffemøder, medlems- 
og klubmøder eller walk-and-talks med dem, der har 
en betydning i mit formandsvirke. Og selvom jeg også 
glæder mig til at mødes fysisk, så kommer jeg til at 
fortsætte med de virtuelle møder – for der er grænser 
i vores lille land, der er brudt med de nye mødeformer. 
Danmark og verden er ganske enkelt blevet mindre fra 
mit skrivebord – og det skal vi bygge videre på.  
   Nu tager forbundet så det næste skridt på den digi-
tale front og afvikler Fagligt Landsmøde 2021 virtuelt. 
Hovedbestyrelsen overvejede både for og imod, men 
var også enige om, vi naturligvis skal fastholde et fag-
ligt landsmøde og gøre det muligt at mødes på tværs 
– også i pauserne, som dengang ved kaffemaskinen 
– for den dimension er tænkt ind i den virtuelle udgave 
af Fagligt Landsmøde. 
   Så husk at tilmelde dig og se frem til nogle spænden-
de dage i april, hvor vi alle sammen skal blive klogere 
på fremtidens kompetencebehov via oplægsholdere, 
paneldebatter og workshops. Alt sammen for at skabe 
refleksioner om, hvilke udviklingsmuligheder og veje vi 
skal navigere efter i valget af kompetenceudvikling og 
efter-/videreuddannelse. 
   I forbundets nuværende politiske strategi er kom-
petencer, karriere og arbejdsliv et af fokusområderne. 
Det har vi på forskellige måder udfoldet igennem 
de sidste år, og jeg er glad for, at netop fremtidens 
kompetencer bliver omdrejningspunktet for dette års 
faglige landsmøde. 

Vi ses!

Tine Segel  /  ts@kulturoginformation.dk
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

»Herfra skal lyde en klar opfordring til lokalpolitikerne om at sætte biblioteket 
på dagsordenen i dette valgår og til dig som borger i at stille krav til en opdate-
ret og ambitiøs bibliotekspolitik i din kommune«, skriver formand Tine Segel i 
et debatindlæg i en række regionale og lokaler medier.

»Din borgmester har netop modtaget debatoplægget Udnyt folkebibliotekernes 
potentialer fra KL. I det oplæg peger KL på, hvordan bibliotekerne er et stærkt 
omdrejningspunkt i lokalsamfundet - ikke blot for litteratur, oplysning, dannelse 
og kulturel aktivitet, men som et sted, der skaber sammenhængskraft og grobund 
for udvikling. Debatoplægget er en klar opfordring til borgmesteren om at sætte 
bibliotekspolitikken på dagsordenen i byrådet. Og det er vigtigt, for bibliotekerne 
kan hjælpe med at løse mange af de udfordringer, vi står overfor som borgere og 
samfund.
   Danske børn læser mindre end tidligere, og i mange hjem er skolernes krav om, at 
børn skal læse cirka 20 minutter hver dag, en udfordring. Men hvis man inddrager 
bibliotekerne, kan læsepligt forvandles til læseglæde«. Det er bare én af de poin-
ter, hun kommer med i indlægget.

Lerche

”Herfra skal lyde en 
klar opfordring til 

lokalpolitikerne om 
at sætte biblioteket 

på dagsordenen i 
dette valgår og til 

dig som borger om 
at stille krav til en 

opdateret og ambitiøs 
bibliotekspolitik i

din kommune.” 
Tine Segel, 

debatindlæg

Visionær bibliotekspolitik,
tak!



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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Ledigheden for nyuddannede bibliotekarer er højere end for et år siden.. 

2020 var et udfordrende år for alle grupper på det akademiske arbejdsmarked. Og 
tendensen fortsætter desværre i det nye år, hvor bruttoledighedsprocenten for akade-
mikere i januar 2021 lå på 6,2 %. Et tal, der er 1 procentpoint højere end samme måned 
sidste år. For nyuddannede bibliotekarer lå ledighedsprocenten på 39,1 % i januar 2021, 
hvilket er væsentligt højere end de 31,9 %, den lå på i 2020. Den generelle ledighed 
blandt bibliotekarer lå på 5 % i januar 2021 modsat 3,6 % i 2020.
- Corona påvirker arbejdsmarkedet negativt, og det giver jo en støre ledighed, siger for-
bundets karriererådgiver Nanna Berg. Hun oplever dog også, at flere af de medlemmer, 
der er i kontakt med forbundet for at få hjælp til eksempelvis at skrive ansøgninger og 
cv, faktisk lander drømmejobbet.
- Generelt er vores medlemmer ret aktive i forhold til jobsøgning, og mange har held 
med at blive kaldt til samtaler.

Forbundet

I 2020 overhalede lydbøger salget af trykte bøger i Sverige, skriver Media-
watch.dk. Salget steg med 35 % på et år.

Trykte bøger står stadig for størstedelen af bogbranchens omsætning i Sverige, 
men ser man på antal solgte enheder, så har lydbøger vundet i 2020 med 29 mil-
lioner solgte lydbøger mod 23,5 millioner solgte trykte bøger.
   Den samlede omsætning for den svenske bog- og forlagsbranche er steget med 
9 % i 2020 og er på 5 milliarder svenske kroner. Hovedparten af omsætningen er 
stadig drevet af trykte bøger, mens lydbøger bidrager med omkring en fjerdedel.

Mønsted

Marts 2021 · Perspektiv ·

Lydbøger overhaler 
trykte i Sverige

Den højere ledighed 
fortsætter i 2021

1 million danske elever og studerende står
bag budskabet om, at et bæredygtigt samfund 
starter med et bæredygtigt uddannelsessy-
stem. Forbundet Kultur og Information bakker 
op.

Ligesom grøn omstilling netop er blevet skre-
vet ind i overenskomstsaftalen for offentligt 
ansatte for at få sparket den grønne omstil-
ling i gang på de offentlige arbejdspladser, bør 
grøn omstilling og bæredygtighed skrives ind 
i de enkelte uddannelsers formålsparagraffer, 
mener formand Tine Segel. Hun har på vegne af 
forbundet underskrevet opråbet for bæredygtig 
dannelse, som 12 elev- og studenterorganisa-
tioner står bag. 

1.  Bæredygtig dannelse skal sikres gennem un-
dervisning i grøn omstilling og bæredygtighed

2.  Bæredygtig dannelse skal være en del af de 
enkelte uddannelsers formålsparagraffer

3.  Skoler og uddannelsesinstitutioner skal redu-
cere det økologiske fodaftryk fra deres drift

4.  Skoler og uddannelsesinstitutioner skal 
arbejde aktivt for omstillingen til et bære-
dygtigt samfund i samarbejde med andre in-
stitutioner, virksomheder og civilsamfundet.

Forbundet

Bæredygtigt 
uddannelses-
system
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

CFU, AC og Medarbejder- og Kompetence-
styrelsen har lørdag den 6. februar afslut-
tet de generelle forhandlinger på statens 
område.

Aftalen går fra 1. april 2021 til 31. marts 
2024, altså en treårig aftaleperiode.
Hovedtrækkene i aftalen er:
   Lønnen stiger med 4,42 % over de næste 
tre år. Hertil kommer, at det forventes, 
at reguleringsordningen bidrager med 
yderligere 0,63 %. Om reguleringsordningen 
udmøntes i det omfang, afhænger af, hvor-
dan lønnen udvikler sig i den private sektor i 
overenskomstperioden.
   Som noget nyt er der aftalt en seniorbo-
nus på 0,8 % af den samlede løn. Senior-
bonus kan veksles til 2 seniordage (fridage) 
om året. De 0,8 % kan også anvendes til 
forhøjelse af pensionen. Man får ret til 
seniorbonus, når man fylder 62 år. Den nye 
seniorbonus træder i kraft med virkning fra 
den 1. april 2022.
   Der er i aftalen også en række tiltag om 
grøn omstilling, bedre lokalt samarbejde og 
udvikling af attraktive arbejdspladser. 

Forbundet

Der er opnået enighed mellem parterne på det kommunale område. Aftalerne vil give en 
samlet lønudvikling for medlemmer ansat i den kommunale sektor på 5,02% over den 
treårige periode. Hertil kommer en række mindre forbedringer på udvalgte områder. 
Resultatet forventes at kunne sikre reallønnen i perioden og give mulighed for en beskeden 
stigning.

Reguleringsordningen der sikrer parallelitet mellem den offentlige og den private lønudvik-
ling, fastholdes.
   Som en væsentlig nyskabelse omfattes medlemmer af Forbundet Kultur og Information 
som et væsentligt element i aftalen af den Kommunale Kompetencefond. Der bliver første 
ansøgningsrunde til fonden den 1. april 2022.
   Formand Tine Segel er glad for, at der også på det kommunale område nu foreligger et 
samlet forhandlingsresultat. 
- De resultater vi har opnået ved OK21 må betragtes som tilfredsstillende set i lyset af Corona 
og Coronaens langsigtede virkninger, siger hun.

Forbundet

Det generelle forlig følges i den kommende tid op af afsluttende forhandlinger med de 
enkelte organisationer om de specifikke krav.

Det generelle forlig følger i hovedtrækkene samme linje som de forhandlingsresultater, der er 
opnået først på det statslige område og siden for ansatte i kommunerne.
   Der er aftalt generelle lønstigninger på godt 5 %, reguleringsordningen videreføres og der 
afsættes 0,45 % til organisationernes egne forhandlinger.
   I aftalen indgår også, at der er opnået enighed om at styrke indsatsen for bæredygtighed og 
grøn omstilling gennem iværksættelse af en række fælles initiativer. Hensigten er at styrke 
den lokale dialog og skabe videndeling blandt regioner og arbejdspladser.
   Tine Segel peger på, at aftalen med regionerne sikrer realløn og fremmer seniorfastholdelse.
   - Det er også positivt, at man i aftalen på det regionale område lægger vægt på at styrke 
det psykiske arbejdsmiljø og fremme bæredygtighed og grøn omstilling, siger Tine Segel.

Forbundet

Ny overenskomst 
for ansatte i 
staten

Kommunalt OK21-forlig

Regionalt OK21-forlig

Du kan læse mere på www.kulturoginformation.dk

OK21
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FREMTIDENS 
KOMPETENCER

Fagligt Landsmøde
Online
21.-23. april 2021

Hvilke kompetencer bliver der brug for i fremtiden? Hvilke kompetencer får Danmark 
brug for – og hvad kan vi som KI’ere levere? Forbundet Kultur og Informations  
Fagligt Landsmøde går online over tre dage i april.
Deltag online og få ny viden og inspiration til hvilken vej, du skal gå, når vi sammen sætter  
spotlight på fremtidens kompetencer på Fagligt Landsmøde Online 2021.
Du møder bl.a.

Fagligt Landsmøde Online er åbent for alle medlemmer 
af Forbundet Kultur og Information og finder sted  
onsdag den 21. april til fredag den 23. april 2021.
Det er gratis at deltage.
Læs mere på kulturoginformation.dk/fremtidenskompetencer

Lad os være sammen online og gøre hinanden dygtigere

Konferencen bliver afholdt virtuelt på Brella-platformen, hvor du både 
vil kunne deltage i oplæg og i gruppediskussioner og vil kunne netværke 
1-til-1 med andre medlemmer. Du deltager via en browser på din com-
puter eller mobil eller via Brella-appen.

KIM ESCHERICH
CAMILLA MEHLSEN

JULIE ROKKJÆR BIRCH
HENRIK JOCHUMSEN

ERLAND RIIS LAVSEN
JESPER MATHISEN

TINE WEIRSØE

KRISTIAN BINDERUP  
JØRGENSEN

RICKI NIELSEN
PHILIPP SCHRÖDER
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I begejstringen for sociale medier har 
vi accepteret ytringsfrihed uden ansvar. 
Det fører til misinformation, hadytringer 
og episoder som angrebet på den ameri-
kanske kongres. Så ansvaret skal tilbage 
i den offentlige debat, mener ph.d. i 
informationsvidenskab Ole Olesen- 
Bagneux og næstformand i Digitalt 
Ansvar Ask Hesby Krogh.   

Regulér
den offentlige 
samtale –
for demokratiets 
skyld 

Præsident Donald Trumps 
tilhængere angriber kongressen 

i Washington 6. januar 2021 
i protest over resultatet af 

præsidentvalget og Joe Bidens 
valgsejr. Foto Stephanie Keith/

Reuters/Ritzau Scanpix
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Vi starter med det oplagte 
million dollar question (som 
også Facebooks tilsynsråd 
er i gang med at tage stilling 
til): »Var det okay at udelukke 
Trump fra Twitter og Face-
book få dage før, han skulle gå 
af som USA’s præsident?«
- Ja, det var okay at lukke for 
ham, men det blev gjort for 
sent, siger Ask Hesby Krogh, 
næstformand i interesseor-
ganisationen Digitalt Ansvar, 
der er videncenter for digitale 
krænkelser og digital vold (se 
side 15).
   - Problemet er, at det bliver 
en vilkårlig beslutning, som 
ledelsen på et socialt medie 
på et givent tidpunkt føler, 
de må træffe, og ikke ud fra 

�
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regler, som vi demokratisk er blevet enige om, siger han på 
computerskærmen foran mig i et virtuelt dobbeltinterview. I et 
andet vindue sidder Ole Olesen-Bagneux, uddannet i informa-
tionsvidenskab, Lead Architect i LEO Pharma og medlem af 
Digitalt Ansvar. De to skrev debatindlægget: Digitalt Ansvar: 
Regulering af sociale medier begrænser ikke ytringsfriheden i 
Altinget.dk i januar. De mener, at der mangler lovgivning for 
de store tech-virksomheder, som i dag selv sætter reglerne for 
de sociale medier og dermed regulerer den offentlige debat og 
samtale, som efter deres mening er kørt af sporet og presser 
demokratiet. 
   - Udelukkelsen af Trump er kulminationen på, at der mangler 
en juridisk ramme for de sociale medier. Trump har om nogen 
skubbet grænserne og udnyttet magttomrummet, og udeluk-
kelsen kan ses som »civilisationens grænse« for, hvad vi vil 
rumme på sociale medier, siger Ole Olesen-Bagneux og kalder 
det en positiv, men vilkårlig stopklods. 

HANDLINGSLAMMET 

Men hvad er det, der tilsyneladende har paralyseret verdens poli-
tikere og brugere ved de sociale medier og medført en berørings-
angst for regulering?  
   - Forelskelse! Vi er blevet forført af de sociale medier og har 
fokuseret på alle mulighederne. Det startede med Det Arabi-
ske Forår, hvor den 3. verdens politiske oppositioner (i første 
omgang) fik mulighed for at organisere sig mod magthaverne. 
Oplevelsen var, at de sociale medier øgede demokratiseringen, 
hvilket fjernede fokus fra behovet for at regulere dem - for 
hvem vil sætte en kæp i hjulet på ytringsfriheden og demo-
kratisering? Men pendulet svingede hurtigt den anden vej, så 
de siddende magthavere brugte de sociale medier til deres 
totalitære fordel, forklarer Ask Hesby Krogh. 
   Ved at se tilbage på mediehistorien kan vi, ifølge Ole Olesen-
Bagneux, få en forståelse af, hvad der sker, og hvad der er på 
spil for demokratiet. 

   I 1700-tallet fik vi trykkefrihed, og al debat 
kunne blive offentliggjort under fuld anony-
mitet, så ens stand var skjult. Det varede dog 
kun i nogle få år, fordi anonymiteten netop 
fratog folk for ansvar og gav grobund for en 
masse løgne og hadsk stemning. Det førte til, 
at vi fik ytringsfrihed, hvor vi nok måtte ytre 
os, men også stod til ansvar for domstolene, 
hvilket betød en mere kontrolleret debat i 
samfundet, indtil de sociale medier med ét 
hug fjernede den (selv)regulering. Vi er slået 
tilbage til den anonyme, ansvarsfrie debat, 
som nu har varet i mere end ti år (Facebook 
2004, Twitter 2006, Instagram 2010), mener 
han.

NÆRER HAD OG VOLD   

Ytringsfrihed er kommet op på en piedestal, 
hvor den ikke hører hjemme, mener de to. 
   - Ytringsfriheden er sikret i grundloven og i 
Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tion og betyder grundlæggende, at staten ikke 
må gribe ind i vores ytringer. Men den betyder 
også, at vi ikke må sige hvad som helst uden 
at stå strafferetligt til ansvar for det. Demo-
kratiet er afhængig af en offentlig debat, der 
hviler på fælles regler og sandheder, siger Ole 
Olesen-Bagneux.
   Konsekvenserne nu er ekstremitet, negativi-
tet, aggressivitet, fake news og misinforma-
tion. 
   - Vi ser ekstreme bevægelser opstå og 
opildne til had. Når man kan ytre sig om hvad 
som helst uden ansvar på sociale medier, så 
sker det, at ukontrollerede ting opstår, og den 
farlige cocktail af målrettet misinformation 
og hadefuld tale forstærket af algoritmerne 
har vist sig flere steder. I 2018 viste forskning 
en sammenhæng mellem brugen af Facebook 
og tyske angreb på flygtninge. Og FN pegede 
samme år på, at Facebook var blevet brugt til 
at sprede had og opildne til organiserede over-
greb, der tangerede folkemord, i Myanmar.  

HISTORY OF EVENTS 

Noget er der dog ved at ske. Politisk taler man 
om begrebet »history of events«- begivenhe-
der, der former historien og politiske beslut-
ninger. Angrebet på den amerikanske kongres 
6. januar 2020 er en sådan begivenhed. 
   I USA er modreaktionerne i gang. Udover 
rigsretssagen mod Trump for at opildne til an-
grebet, taler politikerne om at ændre Sektion 

�
Ask Hesby Krogh håber, at en ny 
driver for medievirksomheder 
kunne være at vise, at de sikrer 
en åben, demokratisk debat og 
bidrager til frie valg.
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”Vi ser ekstreme bevægelser opstå og
opildne til had. Når man kan ytre sig om hvad
som helst uden ansvar på sociale medier, så

sker det, at ukontrollerede ting opstår.”
Ask Hesby Krogh

Medlemmer af bevægelsen Pegida (Patriotic Europeans Against the 
Islamisation of the West) i demonstrationmarch i Dresden, Tyskland. 
En undersøgelse fra 2018 viser en sammenhæng mellem brug af sociale 
medier og overgreb på flygtninge.   
Foto Hannibal Hanschke/Reuters/Ritzau Scanpix,2015

SEKTION 230   
Lovgivning fra 1996 som en del 
af telelovgivningen for at give 
immunitet til ejere af netsteder 
mod indhold, som brugerne lægger 
ud for at fremme nye former for 
kommunikation og tjenester
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”Det kan være svært at se monsteret, når det 
»bare« er et sted, mange mødes i grupper og 
ser opslag fra vennerne. De fleste overvejer 

ikke, at de sociale medier rent faktisk udfordrer 
demokratiet.”

Astrid Hauge

DIGITALT ANSVAR   
Videnscenter med fokus på at skabe dialog, formidle og opbygge viden om digitale udfordringer og finde 
fælles løsninger for mere digital ansvarlighed, så den digitale udvikling kan foregå trygt og ansvarligt.

I Myanmar har mere end 
en halv million muslimer, 
Rohingyaerne, måtte flygte 
til Bangladesh, fordi de 
bliver forfulgt. Her krydser 
en gruppe en flod mellem de 
to lande. FN udtalte i 2018, 
at Facebook havde fungeret 
som et centralt værktøj til 
at sprede had og opildne til 
systematiske overgreb på det 
muslimske mindretal.
Arkivfoto Fred Dufour/
Scanpix2017



Perspektiv · 17

�

230, den lovgivning, der giver de sociale medier immunitet (se 
boks). Og virksomheden Dominion Voting System, der står bag 
det amerikanske optællingssystem, har lagt sag an mod de 
republikanere, der har miskrediteret systemet. 
   Ifølge digital ekspert, forfatter og foredragsholder Astrid 
Haug er tech-virksomhederne også selv begyndt at efterspørge 
retningslinjer. 
   - Facebooks stifter Mark Zuckerberg har sagt, at det ikke var 
i deres interesse selv at skulle træffe beslutningen om at ude-
lukke Trump, og at der mangler ens retningslinjer for de sociale 
medier. Facebooks nyoprettede tilsynsråd (se boks side 18) er 
et eget forsøg på at skabe en uafhængig rådgivende instans, 
siger Astrid Haug, der også kalder angrebet et wakeupcall for 
danske politikere. 
   Hun mener som Ole Olesen-Bagneux og Ask Hesby Krogh, at 
der i Danmark mangler både debat og politisk interesse for de 
sociale mediers indflydelse. 
   - Vi skal som samfund og demokrati ikke finde os i, at den 
offentlige samtale udelukkende er reguleret af penge og øko-
nomiske interesser. Sociale medier har ikke demokratiske eller 
publicistiske intentioner. De har intention om at tjene penge, så 
vi skal som samfund selv sætte rammerne, siger Astrid Haug 
og tilføjer, at hun eksempelvis ikke kan finde hverken Venstres 
eller Socialdemokratiets it- eller tech-politik på deres hjem-
mesider. 
   Men hvad kan danske politikere stille op overfor globale tech-
giganter og grænseløse sociale medier? 
   Det, de vil og tør, lyder svaret. For selvom tech-giganternes 
sociale medier opererer internationalt, så skal de følge national 
lovgivning. Så kan de vælge ikke at være der, som Google, der 
en overgang trak sig fra Kina, fordi de ikke ville acceptere kine-
sisk censur. De vendte dog tilbage, nok på grund af penge, men 
det er en anden historie. 
   - Det bedste ville selvfølgelig være, hvis EU kom med en fæl-
les regulering af sociale medier inden for Europa, men de sidste 
to forslag til forordninger har været uklare og uambitiøse, siger 
Ask Hesby Krogh.
   - Så national lovgivning er nødvendigt for, at Danmark sikrer 
grundlæggende rettigheder for os som borgere på sociale 
medier og sætter nogle regler for den offentlige samtale, siger 
Ole Olesen-Bagneux og tilføjer, at national lovgivning sådan 
set også er godt nok. For 99,9 procent af den kommunikation 
og udveksling af informationer, der sker på sociale medier, er 
nationalt; danskere, der debatterer med danskere, og danske 
kriminelle, der stjæler danskeres identitet, og så videre. 
   Men hvilke regler eller lovgivning kan så få demokratiet tilbage 
på rette spor? 
- Selv en grovkornet lovgivning vil hjælpe os nu, siger Ask 
Hesby Krogh. Det vigtigste er, at sociale medier bliver kategori-
seret for lige præcis at være det – et medie, mener han. 
   - De er med til at forme vores holdninger, og vi henter infor-
mationer og inspiration - de er evident medier, selvom de selv 

har argumenteret for at være platforme eller infrastruktur til 
kommunikation. Derfor skal de som andre medier være under-
lagt en medielovgivning, så de har ansvar for indholdet og ikke 
kan fralægge sig ansvaret for, hvad deres brugere gør, siger 
Ask Hesby Krogh. 
   I Tyskland har staten eksempelvis lavet en simpel national 
lovgivning på området; Sociale medier kan straffes med bøder, 
der starter på fem millioner euro og kan stige til det tidobbelte, 
hvis de ikke fjerner åbenlyst ulovligt indhold inden for 24 timer 
og andet strafbart indhold indenfor 7 dage efter, de er blevet 
bekendt med det.
   - Danmark kunne i første omgang kræve det samme som 
Tyskland og ikke kun med et krav om at tage ulovligt indhold 
af hurtigt, men sikre, at det forbliver nede. I dag ser vi mange 
eksempler på, at ofrene skal råbe op mange gange, før ulovligt 
indhold bliver fjernet, siger Ask Hesby Krogh.
   Astrid Haug kalder det skørt, at sociale medier som det vilde 
vesten står uden for det politiske og juridiske system i Dan-
mark, når resten af medie- og telebranchen er så gennemregu-
leret. 

Informationsspecialist 
Ole Olesen-Bagneux 
har udviklet et socialt 
medie indeks, der 
viser mængden af for 
eksempel forstyrrede 
valghandlinger og vold 
sammenholdt med 
aktiviteterne på et 
givent socialt medie
 

”Nu er der brug 
for, at oplysnings-

idealerne bliver 
båret over i

det digitale.”
Ole Olesen-Bagneux 
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   - Danske politikere har ventet på EU og USA 
i stedet for selv at tage ansvar, men nu er det 
tid, siger hun og ser også forsigtige takter. 
   - De traditionelle medier dækker problemet 
mere i dybden end tidligere, og politikere 
oplever flere og flere eksempler på faren ved 
fake news og misinformation, som også har 
floreret om COVID-19. DR’s medievaneunder-
søgelse viser, at de 4-14-årige har et temme-
ligt stort forbrug af sociale medier, og der er 
en stigning af sager med børn og unge, der bli-
ver krænket og ikke er beskyttet, siger Astrid 
Haug. Hun fremhæver Frankrig, der i 2019 ved-
tog en særlig skat for tech-virksomhederne, 
og Australien, der er gået foran i ny national 
lovgivning.   Sidstnævnte vil stille krav til, at 
tech-giganterne skal betale for indhold fra 
nationale nyhedsmedier. Google har truet med 
at forlade Australien af den grund, mens Face-
book har truet med at forhindre brugere i at 
dele nyheder. Begge er dog endt med at indgå 
aftaler med australske medier om betaling. 

FACEBOOKS TILSYNSRÅD   
Et uafhængigt tilsynsråd med blandt andet Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt i spidsen, som 
vurderer Facebooks beslutninger om at fjerne indhold fra platformen. Rådets vurderinger er endelige og kan altså 
omstøde Facebooks egne beslutninger. 

Men udfordringen er vel også, hvordan vi håndhæver reglerne på 
nettet? 
   - Ja, teknisk kan vi ikke screene og filtrere alle ytringer, men 
derfor skal vi ikke tillade misinformation og hadytringer. Det 
giver ikke mening at tillade teknologiens negative indvirkninger 
på samfundet, fordi vi ikke hundrede procent kan håndhæve 
det, siger Ask Hesby Krogh. Og Ole Olsen-Bagneux bruger biler 
for at illustrere deres pointe.  
   - Vi tillader jo heller ikke, at man kører 250 kilometer i timen 
på motorvejen, fordi vi ikke kan holde øje med alle bilister. Din 
bil kan også køre, selvom du har drukket eller ikke tager selen 
på, men reglerne er der, og vi kan retsforfølges, hvis vi ikke 
følger dem. På samme måde skal det være helt tydeligt, at vi 
er på sociale medier under strafansvar, som alle andre steder i 
samfundet, siger han. 

DIGITALT OPLYSNINGSIDEAL

Det er vigtigt, at befolkningen er oplyst om, hvordan sociale 
medier virker, og hvad der foregår på dem, også det, man ikke 
selv ser, mener de alle tre.
   - Det kan være svært at se monsteret, når det »bare« er et 
sted, mange mødes i grupper og ser opslag fra vennerne. De 
fleste overvejer ikke, at de sociale medier rent faktisk udfordrer 
demokratiet. Vi bruger Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, 
Twitter og så videre uden, at rammerne for indholdet er der, 
og accepterer, at vi slet ikke har kontrol over de input og det 
indhold, vi og vores børn forbruger, siger Astrid Haug.
   Ole Olesen-Bagneuxs informationsspecialistbaggrund 
fornægter sig ikke. Han har udviklet et indeks kaldet SOMESII 
(Social Media Societal Impact Index). Et socialt medie-indeks, 
der er bygget op af en række formler, der viser mængden af for 
eksempel forstyrrede valghandlinger, vold, sandhedsforvrid-
ning og ødelagt folkesundhed sammenholdt med aktiviteterne 
på et givent socialt medie. Digitalt Ansvar er ved at under-
søge, om et sådant indeks kan bruges i reguleringen af sociale 
medier. 
   Og informationsspecialister og bibliotekarer har i det hele 
taget en væsentlig rolle at spille, mener Ole Olesen-Bagneux. 
   - Bibliotekarer har altid været drevet af at oplyse befolknin-
gen sagligt. Nu er der brug for, at oplysningsidealerne bliver 
båret over i det digitale. Der er brug for en modvægt til misin-
formation. Det kan være udvikling af søgemaskiner, der filtrer 
alternative fakta fra, eller »langsomme« sociale medier, hvor 
indlæggene redigeres eller andre kreative idéer. Og biblioteka-
rerne bør deltage i debatten med deres faglighed, så vi får gjort 
det klart, at regulering af sociale medier ikke handler om at 
lægge låg på ytringsfriheden - tværtimod. 

Astrid Haug mener, det var okay at udelukke Trump.
- Så kan man diskutere, om det var »too little too late«, 
men det havde også givet kritikere mulighed for at give 
dem ansvaret for, at Trump tabte, hvis de havde udelukket 
en siddende præsident, siger hun. 
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SOCIALE MEDIERS MAGT

USA:  
6. januar 2021 skete et voldeligt angreb på den amerikanske kongres Capitol Hill i Washington, D.C. af 232 
demonstranter, mens den afgående amerikanske præsident Donald Trump holdt tale foran Det Hvide Hus for sine 
tilhængere. Han blev senere stillet for en rigsretssag, under anklage for at have opfordret til vold, også gennem sociale 
medier. Angrebet kostede fem mennesker livet, inklusiv en betjent.

TYSKLAND:  
2018: En undersøgelse foretaget af forskere ved University of Warwick viste, at der er en sammenhæng mellem brug 
af sociale medier og overgreb på flygtninge. Undersøgelsen byggede på 3.335 registrerede hadforbrydelser i Tyskland 
over en toårig periode.

MYANMAR:   
FN udtalte i 2018, at Facebook havde fungeret som et centralt værktøj til at sprede had og opildne til systematiske 
overgreb på det muslimske mindretal i landet. 
   Kun få andre medier er blevet anklaget for at have medvirket til folkedrab. To eksempel er den nazipropaganderende 
avis Der Stürmer, dømt ved Nürnbergprocessen, og radiostationen RTLM, der opildnede til folkedrab i Rwanda i 
begyndelsen af 90’erne, fortæller Ask Hesby Krogh.

Kilde: digitaltansvar.dk

25.000 soldater er indsat for at forhindre uro ved indsættelsen 
af Joe Biden som USA's 46. præsident. I stedet for en stor 
parade med jublende amerikanere er vejene omkring Det Hvide 
Hus en militariseret zone. Foto Anthon Unger/Ritzau Scanpix
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Hvor kommer tallene fra?        
Lønstatistikken fra Forbundet Kultur og Information er fra september 2019 til 
september 2020 og baseret på lønoplysninger fra medlemmerne. 



�

4,3 procent – det er den gennemsnitlige lønstigning, pri-
vatansatte medlemmer af Forbundet Kultur og Information 
har fået i 2020. Det er mere end dobbelt så meget som den 
generelle gennemsnitlige lønudvikling i det private, der er 
på 2,1 procent.
   - Arbejdsmarkedet for vores privatansatte medlemmer 
har ikke været »ramt« af pandemien som andre brancher. 
Jeg har eksempelvis ikke oplevet afskedigelser i efteråret, 
men derimod ansættelser. Og flere gange har jeg talt med 
medlemmer, der havde to jobtilbud på hånden, hvilket jo 
siger noget om efterspørgslen på deres kompetencer, siger 
chefjurist Karin V. Madsen.      
   Også i 2019 fik de privatansatte medlemmer af Forbundet 
Kultur og Information en væsentlig opgang i lønnen på 6,5 

Privatansatte medlemmer af Forbundet Kultur og Information 
har på trods af coronapandemien oplevet markante lønstig-
ninger igen i år. Forklaringen er en kombination af eftertragtede 
kompetencer og brancher, der ikke er blevet ramt af krisen, 
mener chefjurist i forbundet Karin V. Madsen.

Høje
lønstigninger 
i det private… 
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procent, mens den generelle lønstigning i det private i 2019 var 2,5 
procent. 
   Den stigning kaldte arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus, 
lektor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, 
for »meget flot« i en artikel i Perspektiv nr. 3, 2020. Han konsta-
terede, at det var en stigning, han ikke havde set andre grupper i 
nærheden af. »Det er dobbelt op på den generelle lønstigning og 
førende inden for det private«, sagde han i marts 2020. Og den 
stigning er altså fortsat trods coronapandemi.
   Arbejdsmarkedsforskerens forklaring på de høje lønstigninger for 
de privatsatte medlemmer er, at de varetager specialistfunktioner, 
der gør dem særligt eftertragtede. »Det er det, der overordnet skal 
til, hvis man vil opleve store lønstigninger – at man har kvalifika-
tioner, der er efterspurgte i brancher med vækst«, sagde han. 
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Og det er også chefjurist i forbundet Karin V. 
Madsens oplevelse, at det er medlemmernes 
kompetencer, der spiller ind på den fortsatte 
lønstigning.
   - De har efterspurgte specialkompetencer, 
for eksempel inden for records management, 
hvor de sikrer forretningskritisk dokumen-
tation, eller det kan være inden for områder 
med data og håndtering af persondata, siger 
hun og påpeger, at eftersom prisudviklingen i 
samme periode har været på 0,6 procent, så er 
der tale om pæne reallønsstigninger, når løn-
nen er steget med 4,3 procent.
   - Det er vigtigt, for en høj lønstigning er ikke 
meget værd, hvis mad og husleje er steget 
tilsvarende, understreger hun. 
   En væsentlig pointe, som lønstatistikken fra 
Forbundet Kultur og Information viser igen 
i år, er, at det kan svare sig at skifte job. De 
privatansatte medlemmer, der har skiftet job, 
har fået en gennemsnitlig lønstigning på 9,9 
procent.
   - Det er i forbindelse med jobskifte, at vi ser 
særligt store lønstigninger, fordi ens forhand-
lingsposition er god, hvis først arbejdsgiveren 
har besluttet sig for, at de gerne vil have en, 
siger Karin V. Madsen.

SPREDNING I LØN

Ifølge statistikken er gennemsnitslønnen for 
et privatansat medlem 49.965 kroner, og det 
er inklusiv pension. Men gennemsnitslønnen 
dækker over en stor spredning, fortæller Karin 
V. Madsen.
   - Der er store forskelle på lønningerne. 
Ansatte i medicinal- og konsulentvirksomhe-
der ligger typisk 10-13.000 kroner højere om 
måneden end de lavest lønnede privatansatte, 
som man finder i for eksempel mediebranchen 
og copyrightbureauer, siger hun. 
   Der er dog ikke stor forskel i lønnen hos 
mænd og kvinder, hvilket også gjorde sig gæl-
dende i sidste statistik.
   - Som det er nu, har de privatansatte mand-
lige medlemmer en gennemsnitsløn på 50.925 
kroner, mens kvindernes er på 49.745 kroner. 
Denne forskel er ikke stor nok til at sige, at vi 
skulle have et ligelønsproblem på det private 
arbejdsmarked, siger hun og fortæller, at 
tre ud af fire privatansatte medlemmer er 
kvinder.

    - Som nyuddannet er det gengæld en stor fordel at have 
en kandidatgrad, for vi ser, at når arbejdsgiveren ansætter en 
nyuddannet, er det stort set altid en kandidat, siger Karin V. 
Madsen.
   Sidste år var arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus’ forudsi-
gelse da også, at den positive lønudvikling kunne fortsætte. 
»Hvis der er rift om de særlige kvalifikationer, så er der intet 
til hinder for, at man kan blive ved med at stige lønmæssigt, 
men måske vil virksomhederne med tiden have fokus på, at en 
enkelt gruppe kan være med til at presse lønnen op for andre 
grupper, og det er de jo ikke interesserede i, og så vil man nok 
begynde at være mere tilbageholdene. Men så vidt jeg vur-
derer, så er de privatansatte medlemmer af Forbundet Kultur 
og Information en lidt eksklusiv flok, hvilket godt kan give en 
enestående position i forholdt til det generelle lønperspektiv«, 
sagde han. Og Karin V. Madsen ser også lyst på de privatansat-
tes vilkår, fordi de netop arbejder på områder, hvor der er et 
stigende behov for det, de byder ind med. 

Hvilken forskel gør du?         
»Jeg sikrer valid research, kilder og data 
til konsulenterne.«

»Mit fokus er på at få planlagt, hvordan 
visionerne bliver til handling, og så lukke 
de løse ender.«

»Jeg sikrer, at alle manuelle processer 
bliver automatiseret.«

»Jeg dokumenterer brug af data og 
laver impact-analyser, så vi ved, hvilke 
portaler der bliver påvirket, hvis vi ændrer 
i dataflow. Udviklerne synes, jeg er vildt 
irriterende, men nogle gange fanger jeg 
ting, de har overset.«

Kommentarer fra Forbundet Kultur og Informations 
undersøgelse af privatansatte medlemmer, 2019

�
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Hvad er dine vigtigste 
kompetencer som 
privatansat?         

Analytiske kompetencer 61 %

Systematisering/strukturering 56 %

Systemforståelse 52 %

Brobygning mellem system og bruger 48 %

Brugerforståelse 46 %

Informationssøgning (herunder kildekritik) 46 %

Planlægning/koordinering 43 %

Informationsarkitektur 39 %

Metadata management 39 %

Kommunikative kompetencer 38 %

Udpluk af 
privatansattes 
vigtigste 
opgaver         

• Videnstrukturering

• Medieovervågning

• Kvalitetssikring

• Undervisning

• Implementering af it-system

• Research

• Systemovervågning

• Informationssøgning

• Markedsanalyse

• Records management

• Journalisering i ESDH

• It-arkitektur

Kilde: Forbundet Kultur og Informations undersøgelse 
af privatansatte medlemmer, 2019

Kilde: Forbundet Kultur og Informations 
undersøgelse af privatansatte medlemmer, 
2019, de privatansatte blev bedt om at nævne 
de fem vigtigste opgaver.   
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Fat pen og papir
   for din hjernes    skyld 
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Den afgående amerikanske præsident Donald Trumps daglige 
tweets til millioner af følgere er, ifølge Marie Møller Kristensen, 
et billede på en ny måde at bruge skriftsproget på. 
   - Små korte tekster - budskaber uden nuancer - der når ud til 
potentielt millioner af mennesker i næsten samme sekund, de 
skrives, og dermed kan have enorm magt, siger Marie Møl-
ler Kristensen, der er interesseret i, hvad forandringer i vores 
måde at bruge skrift på gør ved os som mennesker. 
   For måden, vi bruger skriftsproget, har forandret sig væsent-
ligt på grund af teknologi og sociale medier, og Marie Møller 
Kristensen har studeret forskningen på tværs af fagområder, 
fordi vores læsning, sprog og læring er tæt forbundet med 
vores skriftsprog. 
   - Jeg er opvokset med at skrive i hånden på papir og har op-
levet udviklingen med computere, mobiltelefoner og e-bøger, 
mens det i dag er en selvfølge for børn at bruge computertek-
nologier. Børn i dag kan swipe på en iPad, før de kan holde på 
en blyant, siger hun. 
   Men det har betydning for, hvad der aktiveres i barnets hjerne 
og krop, når de bruger det ene frem for det andet redskab, for 
eksempel er en iPad en mindre kompliceret teknologi at bruge 
end at tegne eller skrive med en blyant. Og når vi skriver på 
computeres tastatur, opstår der andre forbindelser mellem 
hjerne, bevidsthed og krop, end når vi skriver på papir. 
   Teknologien ændrer også vores måde at skrive på, for eksem-
pel hjælper computeren os med stavekontrol, forslag til ord, og 
vi kan rykke rundt i teksten og copy-paste tekstbidder ind. Vi 
bliver mere redaktører af vores tekster end skribenter, ifølge 
Marie Møller Kristensen.   

Fat pen og papir
   for din hjernes    skyld 

Teknologien ændrer ikke kun måden, 
vi skriver på, men også måden, vi 
lærer og tænker på, ifølge forsker i 
kulturhistorie, sprog og filosofi Marie 
Møller Kristensen, der har skrevet 
bogen SKRIFT – fra billeder til bits 
om skriftens udvikling.
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- En sjov ting ved udviklingen af vores skrift er, at vi med sms’er er gået lidt tilbage til 
det piktografiske med emojis – billeder, der henviser til fænomener. Det er tilbage til 
ældre former for skriftsprog, siger Marie Møller Kristensen. 

Tankerne skal vel stadig tænkes for at blive tastet? 
- Ja. Men forskning viser, at vi tænker anderledes, når vi skriver 
på en computer. Før var det nødvendigt at have overblik tidligt i 
skriveprocessen, have mere af tekstens forløb i hovedet, nu kan vi 
springe i tekstens forløb. Undersøgelser viser, at skoleelever om-
skriver langt mere undervejs i deres skrivning i dag end tidligere. 
Det ene er ikke bedre end det andet, siger Marie Møller Kristensen, 
men vi kommer ikke udenom, at det gør noget ved den måde, vi 
skriver, læser og tænker på. 
- Vi aflærer nogle af de ting, vi kunne før hjælpeprogrammerne. Og 
vores fordybelse, koncentration og indlevelse er udfordret af de 
nye teknologier, siger hun.
For eksempel trækker teknologien os i retning af kortere og hurti-
gere skrevne tekster og læsning. Vi skriver/kommunikerer via sms, 
e-mail og på sociale medier, hvor opslagene ofte er korte, bud-
skabsagtige, fængende, aktuelle og/eller debatterende. Det gør 
det mere uvant og sværere for mange at læse og skrive længere 
tekster. 
- Det er et problem, fordi det er nødvendigt at kunne fordybe sig 
for at indlære og tænke selvstændigt, siger hun og nævner to 
Google-chefer, der har sagt, at nettets mange informationer over-
flødiggør udenadslære og frigør tankekraft til kritisk tænkning. 
Men den konklusion er Marie Møller Kristensen ikke enig i. 
- Kritisk tænkning kræver viden, som du sætter i forhold til nye 
informationer og reflekterer over, siger hun.  

KROPSLIG INDLÆRING 

Sanselighed og kropslighed er også noget, vi burde tale mere 
om i forhold til indlæring, mener Marie Møller Kristensen, fordi 
det netop er forskellige forbindelser mellem hjerne og krop, der 
aktives, alt efter, hvilket redskab/teknologi vi bruger. Den måde, 
vi bruger kroppen, påvirker vores kognition og bevidsthed – altså 
hvad vi forstår, lærer og husker. 
   - Det sanselige og kropslige hjælper vores indlæring og koncen-
tration og påvirker vores læseoplevelse og skrivning, for eksempel 
har det betydning for hukommelsen, at vi skriver bogstaverne 
fremfor at taste dem. Ligesom det er mere simpelt at spille på en 
iPad end at spille et brætspil. Og det taktile i en papirbog betyder 
noget for læsningen. Forskning viser, at det sætter tempoet ned, 
og langsomhed er godt for vores forståelse og indlevelse i tekster. 
Du mærker bogens tykkelse, fornemmer, hvor du er i bogen, og 
hvordan papiret føles, små kroge, der hjælper dig med forståelse 
og koncentration, siger hun.
   Teknologisk minimalisme kan noget i forhold til læring, indle-
velse, kreativitet, hvor enkelhed er et godt benspænd for kreativi-
tet, fordi du selv skal fortolke og opfinde billederne og ikke bliver 

distraheret. Mens computeren giver os en 
overflod af udtryk og indtryk, som kan gøre 
os dårligere til at indleve og koncentrere os og 
dermed dårligere til at læse og skrive.  
   Den langsomhed og taktile fornemmelse 
forsvinder i det digitale. Børn og unge ser mas-
ser af videoer, der er visuelle og auditive og går 
hurtigt. De sociale medier scroller vi igennem, 
og vi skimmer tekster på nettet. 
   - Men der er også masser af positive ting 
ved det digitale, verden er blevet mindre, og vi 
kan hurtigt kommunikere og få informationer, 
siger Marie Møller Kristensen, hvis pointe er, 
at vi skal blande gammel og ny teknologi og 
bruge teknologierne til det, de er gode til. 
 
BIBLIOTEKER BØR GÅ IMOD

ALGORITMERNE

Marie Møller Kristensen kommer vidt om-
kring i sin bogs syv kapitler, der blandt andet 
handler om skriftens forhold til hukommelse, 
digitalisering og globalisering. Og hun har også 
en holdning til bibliotekerne. 
   - Bibliotekerne bør arbejde på at hive os i 
en anden retning end nettets algoritmer, der 
leder os i bestemte retninger, når vi søger, og 
i bund og grund er styret af, at nogle vil tjene 
penge. Men på mange biblioteker ser jeg, at 
de »kopierer« algoritmerne ved at udstille det 
mest populære. Det er bestsellerne, der er 
synlige og lige til at snuppe, siger Marie Møller 
Kristensen, der også forsker i arkivering og 
vores adgang til databaser, arkiver og magasi-
ner – alt det, som nettet ikke fremhæver.
   - Mangfoldighed er vigtigt, både når man 
laver udstillinger og arkiver, og man må gerne 
udfordre publikum, også i de digitale arkiver 
og kulturtilbud. En anden skævhed i nettets 
kilder er sproglig, fordi det i reglen er engelsk-
sprogede kilder, der dominerer på nettet, 
selvom der er tusindvis af sprog i verden. 
Ligesom det er det latinske skriftsystem, der 
dominerer, selvom der er hundredvis af skrift-
systemer. Det betyder, at vi får en ret snæver 
adgang til kilder, siger Marie Møller Kristensen.      
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Vi holder generalforsamling
Onsdag den 21. april kl. 17

På Comwell Copenhagen Portside
Alexandriagade 1, København Ø

Den lille pige Frmesk bliver gift med ældre mænd. 
Bare for et par timer, så de kan misbruge hende 
seksuelt uden at bryde Koranen. Oplevelserne 
betyder, at Frmesk i mange år holder op med at 
tale. Da misbruget bliver opdaget, må Frmesk 
flygte sammen med sine forældre til Danmark. 
Men også her er Frmesk udsat for social kontrol. 
Og af hensyn til  familiens ære må hun mod sin 
vilje gifte sig med en tysk-kurdisk mand. 
Bogen er en fortsættelse af Døde-vaskeren.

Sara O
m

ar
Skygge-danseren

Sara Omar

Skygge
danseren

-
Omskrevet af Hanna og Søren Vinzent

Simon er 16 år og bøsse. Men er ikke 
helt parat til at fortælle det til vennerne 
og familien. Han er hemmeligt forelsket 
i en dreng, som han ikke rigtig ved, 
hvem er. For de har kun mailet anonymt 
sammen. 
En dag får Simons klasse-kammerat fat 
i nogle af deres mails. 
Og så kommer Simon i vanskeligheder. Simon vs.

verdens 
forventninger

Becky Albertalli

Becky AlbertalliSim
on vs. verdens forventninger

Omskrevet af
Hanna og Søren Vinzent

Højde på fjeren, 
for- og bagside
37 mm.

Højde og placering 
på ryg-fjeren
17,6 mm. (12,8%?)

 ISBN  978879359164-6

www.ndl.dk

Jussi
Adler-Olsen

Fasan-
dræberne

Fasan-dræberne

Omskrevet af Hanna og Søren Vinzent

Jussi Adler- O
lsen

Fasan-dræ
berne

Her er 2. bind i Jussi Adler-Olsens serie om 

Carl Mørck og Afdeling Q. 

En skole-kammerat til 3 af Danmarks mest 

magt-fulde mænd har taget straffen for mor-

dene på 2 unge i 1986. Men Carl Mørck tror 

ikke på, at skole-kammeraten er den eneste 

skyldige. Især ikke da det viser sig, at han 

har tjent 15 millioner på aktiehandel. Og er 

pose-damen Kimmie bare en tilfældig skole-

kammerat til de 4 mænd? Eller spillede hun 

en vigtig rolle i 1986?
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Kom og få et glas 
vin og hjælp os 
med inspiration 
til fremtiden.

På sin 19 års fødselsdag sidder Kelsea Glynn skjult 
mellem 2 grene i et træ. Omkring hendes hals  
hænger en kæde med en safir. Den magiske  
safir. Hun kigger på nogle ryttere, der nærmer  
sig. Det er den tidligere dronnings liv-garde.  
De skal hente hende, for hun er kron-prinsessen  
af Tearling. Og nu skal hun være dronning  
– indtil nogen sikkert myrder hende. 

En fantasi-roman om konge-riget Tearling.

Erika Johansen

Erika Johansen
D

ronningen af Tearling
Dronningen 
af Tearling

Omskrevet af Hanna og Søren Vinzent

Meter i 
sekundet

Stine Pilgaard

En humoristisk fortælling om en ung, udad- 

vendt kvinde, der er flyttet til Vestjylland  

med sin kæreste, der er lærer på en højskole.  

Sammen har de et lille barn, og hverdagen  

handler mest om træthed, rengøring, indkøb, 

madlavning og tilpasning til den vestjyske  

mentalitet. Forfatteren vil så gerne være en  

del af fællesskabet, men det er svært, når man 

kommer til at skrive anti-højskolesange og ind 

imellem dirrer af arrigskab over vestjydernes  

fåmælthed og uafsluttede sætninger. 

 

Stine
Pilgaard

Meter i

sekundet

MagnaPrintserien

MagnaPrintserien

MagnaPrintserien

Skyggedanseren

Bind 1 af 2

Sara Omar

MagnaPrintserien

Som vesteuropæer er det umuligt at forstå 

æresbegreberne i Mellemøsten, og især glædes-

ægteskaberne, som den lille pige Frmesk bliver 

udsat for. Hendes onkel, imamen, vier hende 

med ældre mænd et par timer, så de kan mis-

bruge hende. Oplevelserne betyder, at Frmesk i 

mange år ophører med at tale, og da misbruget 

kommer for en dag, må Frmesk flygte sammen 

med sine biologiske forældre til Danmark. Men 

også her er Frmesk udsat for massiv social kon-

trol, og af hensyn til familiens ære må hun gifte 

sig med en tysk-kurdisk mand, som hun har talt 

med ved digtoplæsninger.  

En fortsættelse af Dødevaskeren (MP 896).

Bind 1 af 2

 

Sara
Omar

Skygge-

danseren

1

MagnaPrintserien

Hvor flod- krebsene synger

Bind 1 af 2

Delia Owens

MagnaPrintserien

Da Kya er 10 år bliver hun overladt til sin egen 
skæbne i North Carolinas sumpede marskland, 
og hun udvikler sig til en sky og ensom pige. 
Hun møder drengen Tate og deres forhold ud- 
vikler sig til kærlighed, men også Tate svigter 
Kya og efterlader hende stærkt sårbar. Sideløbende med skildringerne om Kya følger 

man opklaringen af et mord på en ung mand, 
der tilsyneladende er faldet ned fra stor højde, 
men sheriffen er ikke overbevist, og langsomt 
går den grufulde sandhed op for læseren.

Bind 1 af 2

 

Delia
Owens

Hvor
flod-

krebsene
synger

1

Puk D
am

sgård              Ser du  m
ånen, D

aniel

Daniel Rye rejste til Syrien. Med sine fotos ville  
han fortælle om hverdagen for det syriske folk.  
Men 2 dage efter sin ankomst bliver Daniel kid- 
nappet, og i 13 måneder er han gidsel.  
Puk Damsgård fortæller Daniels historie, og hun 
fortæller også om gidseltagerne og Islamisk Stat.

Omskrevet af 
Hanna og Søren Vinzent

MED
  LYD FAG-LET

Ser du        månen,      Daniel

Puk Damsgård

@fagmagasinetperspektiv
 

#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Følg Perspektiv på

Instagram



· Perspektiv · Marts 2021

K
U

LT
U

R
P

O
LIT

IK

28

- Bibliotekerne er en af de vigtigste, men nok desværre også 
en af de mest oversete kulturinstitutioner.
Sådan indledte kulturminister Joy Mogensen sin tale til biblio-
tekscheferne, da de holdt årsmøde den 12. februar 2021. Selv 
har ministeren en fortid som borgmester i Roskilde Kommune, 
og her var det biblioteket, lokalpolitikerne tænkte på, når de 
havde brug for en institution, der kunne tænke på tværs, og 
som borgerne var trygge ved at komme til.
   - I denne tid er jeg ikke den eneste, der savner biblioteket, 
sagde ministeren og tilføjede, at det kan være svært at sætte 
ord på det, biblioteket kan.
   - Man kan gå ned og låne en bog, og det oprindelige formål 
var udbredelsen af viden, og det at gøre almindelig oplysning 
tilgængelig. Men i dag tager vi det for givet, så hvad det er så, 
der forbliver unikt og umisteligt ved biblioteket, spurgte hun 
retorisk og kom med sit eget bud:
   - Det handler om det, bøger kan sætte i gang i os. Under 
corona bliver vi mindet op, at udvikling og fremgang ikke kun 
sker, når tingene suser afsted. Store indsigter kan også komme 
af stille refleksion. Det at læse en bog kan sætte tanker i gang 
i sindet, og her spiller biblioteket en unik rolle, som vi har endnu 
mere behov for i en digitaliseret tidsalder.

Selvom bibliotekerne i 2017 havde mere end 37 millioner 
besøg, kaldte kulturminister Joy Mogensen, i sin tale til 
bibliotekscheferne, folkebibliotekerne for en overset – men 
vigtig – kulturinstitution. Hun fremhævede læselyst, digital 
dannelse og sammenhængskraft som vigtige opgaver for 
bibliotekerne.

En vigtig, men 
også overset
kulturinstitution
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   Joy Mogensen beskrev udviklingen af biblio-
tekerne som, at man er gået fra at have fokus 
på det, der står på hylderne, til også at have 
fokus på det, der sker mellem hylderne.

3 SPOR FRA MINISTEREN

Som kulturminister har hun tidligere udlagt tre 
spor til centralbibliotekerne, og disse tre spor 
fremhævede hun i sin tale til biblioteksche-
ferne. 
   Det første spor handler ifølge ministeren om 
kultur for alle.
   - Med den polarisering, vi ser i samfundet, 
har vi brug for institutioner, der samler os på 
god, demokratisk, inddragende og empatisk 
vis, så vi kan se hinanden som mennesker, 
uddybede hun.
   Det andet spor handler om borgerne i den 
digitale tranformation.
   - Vi skal hjælpe borgerne til at få adgang til 
forskellige medier og hjælpe til at få spil-
lereglerne for den virkelige verden ind i den 
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digitale verden, så alle synes, at det er sjovt at være der, sagde 
ministeren og fremhævede især de unge som en gruppe, der 
ikke føler sig tilpas i den polariserede debat.
   - Jeg bliver bekymret, når jeg ser, at de unge føler et behov for 
at trække sig tilbage fra det store samfund, sagde hun.
   Som det tredje spor blev glæden ved at læse fremhævet. I 
den forbindelse nævnte kulturminister Joy Mogensen, at hun 
arbejder på en finanslovsbevilling, der netop skal bygge på glæ-
den, læselyst og lysten til at være sammen om litteraturen.
   - Konkret er der tale om 25 millioner til at opgradere bib-
liotekssamlinger i daginstitutioner. Jeg vil gerne åbne op for 
tankerne i finanslovskredsen, så vi tænker det som en tilbyg-
ning til det, I som biblioteker har gang i, og vi vil gerne invitere 
jer ind i et samarbejde med pædagogerne om, hvordan får vi 
læsesamlingerne til at leve, sagde ministeren.

SPØRGSMÅL FRA CHEFERNE

Efterfølgende var der mulighed for spørgsmål fra biblioteks-
cheferne, hvor formand for Bibliotekschefforeningen Pia 
Henriette Friis spurgte til, om ministeren mente, at det var 
muligt at bygge bro mellem Kulturministeriet og Børne- og 
Undervisningsministeriet, så man gør fælles front i forhold 
til at skabe læselyst blandt børn og unge. Det var ministeren 
positiv overfor.

- Børne- og Undervisningsministeriet er også en part i 
den bevilling på 25 millioner kroner. Og den høring om 
læselyst, der var på Christiansborg i 2019, har jeg også 
talt med Børne- og Undervisningsministeren om. Børn 
skal ikke kun forbinde læsning med skole og pligt, men 
også glæde. Jeg skriver mig bag øret, at glæden også 
skal tages med i forhold til skolen.
   Jakob Heide Pedersen, chef for Hovedbiblioteket og 
Biblioteksudvikling i Københavns Kommune spurgte 
ministeren til muligheden for at bygge bro mellem bib-
liotekerne og public service-institutioner som DR for 
at styrke den demokratiske samtale og formidlingen 
af public service-indhold. Også dette spørgsmål fik et 
positivt svar.
   - Det er noget af det, vi skal diskutere. Hvordan vi 
bruger vores public service-institutioner til at styrke 
vores demokrati. Noget af det, der kunne være 
spændende at udforske, er en fælles platform for 
alle digitale initiativer for at forene folk på tværs af 
forskelle. Forudsætningen for demokrati er, at vi også 
lytter til folk, der er anderledes end os selv. Hvis vi ikke 
kan snakke sammen, så fungerer demokratiet ikke. 
Men præcis hvordan, det vil jeg også gerne have jeres 
bud på, sagde Joy Mogensen.

”Med den polarise-
ring vi ser, har vi brug 
for institutioner, der 
samler os på demo-
kratisk, inddragende 
og empatisk vis.”
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Myndigheder og virksomheder indsamler enorme 
mængder data om os og vores samfund. Bibliotekarer 
kan lære borgerne at forstå og bruge de mange
informationer, viser projekt i Aarhus.

Bibliotekarer
kan blive grundpiller
i et nyt
datademokrati

Vi bliver målt og vejet hver eneste dag – 
synligt og usynligt af myndigheder og private 
virksomheder.  Mange af dataene har vi sagt 
ja til at afgive, andre handler om vores fælles 
samfund, som når myndighederne bruger 
målinger til at regulere, hvornår trafiklys skal 
skifte, eller måler støj- og forureningsni-
veauer. 
   - Som bibliotekar mener jeg, at det er en 
del af vores kernefaglighed at vide, hvordan 
data bliver registreret og behandlet, og den 
viden skal vi kunne formidle til borgerne. Vi 
skal kunne lære brugerne selv at søge dataene 
frem og være kildekritiske, mener Jane Kunze, 
projektleder på Datademokrati ved Aarhus 
Bibliotekerne.

ELEVER LAVER FAKE NEWS

Aarhus Kommunes 20 biblioteker med Dokk1 
i spidsen har de seneste år forsøgt at gøre be-
greberne data og big data mindre abstrakte.
- Vi har blandt andet arbejdet med skoleele-
ver, som skulle prøve at lave fake news ved 
at fokusere på et enkelt tal i en statistik og 
blæse det op til en stor nyhed. På den måde 
kan man lægge op til en debat om brug og 
misbrug af data fra for eksempel Statistik-
banken, siger Jane Kunze.
   - Vi har også haft seniorer fra en daghøjskole 
med på en rundtur i byen, så de helt konkret 
kunne se de mange målestationer, vi omgi-
ves af, men sjældent bemærker i hverdagen, 
fortæller hun.
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- Virksomheder og myndigheder bruger i 
stigende grad big data til at træffe beslut-
ninger, som berører os. Mange reflekterer 
ikke over, at de hele tiden afgiver en masse 
data. Når vi for eksempel abonnerer på en 
service som Netflix, giver vi kontinuerligt 
data om os selv og vores forbrugsmønstre fra 
os, hvorved virksomheden kan tilrettelægge 
sine tilbud til os derefter.
   - Mange synes, at det er i orden, at virk-
somhederne tager vores data, fordi de ikke 
ved, hvad dataene bliver brugt til, eller 
fordi de simpelthen har opgivet kampen på 
forhånd. Vores personlige oplysninger er sim-
pelthen prisen for at være på en lang række 
medier. Men i forhold til myndighederne har 
vi stadig en chance for at blive del af en of-
fentlig samtale om gevinsterne og faldgru-
berne i denne udvikling, siger projektlederen.

BIBLIOTEKERNE KAN STARTE

EN DEMOKRATISK SAMTALE

Jane Kunze forestiller sig, at datakompetence 
med tiden integreres i grundskolen, men for 
alle os, der for længst har forladt skolen, kan 
bibliotekerne blive en indgang til data og big 
data.
   - Da jeg begyndte som bibliotekar for man-
ge år siden, fik vi mange forespørgsler om 
publikationer som 'Statistisk Tiårsoversigt', 
men i dag, hvor alting er digitalt og dermed i 
princippet tilgængeligt for alle, får vi næsten 
aldrig spørgsmål af den art. Mon det er, fordi 
brugerne har fået helt styr på at læse tallene 
selv, eller har de simpelthen opgivet at forstå 
dem?  Det er min erfaring, at det ofte kræver 
en del viden at finde relevante data og forstå 
dem, og her kan bibliotekerne hjælpe, mener 
Jane Kunze.
   - Der er også mange data, som ikke er of-
fentligt tilgængelige, fordi de for eksempel 
indeholder personfølsomme data, eller fordi 
virksomhederne siger, at der er tale om for-
retningshemmeligheder. Projektet Datade-
mokrati lægger også op til en principiel debat 
om, hvilke data befolkningen skal have ret 
til at kende. Der findes ingen rigtige eller for-
kerte svar, men vi kan være med til at starte 
en demokratisk samtale om, hvad vi gør, og 
konsekvenserne heraf, siger Jane Kunze. 
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Om projektet 

Aarhus Bibliotekerne har 
udarbejdet en guide med 
konkrete forslag til, hvordan 
andre biblioteker kan arbejde 
konkret med datakompetence. 
Den ligger på hjemmesiden: 
https://datademocracy.dk/
guide/ og bliver desuden 
præsenteret på en temadag om 
projektet, programmet ses her: 
https://datademocracy.dk/data-
workshop-iwdk/

Projektet Datademokrati er 
støttet af Udviklingspuljen for 
folkebiblioteker og pædagogiske 
læringscentre under Slots- og 
Kulturstyrelsen.

The Glass Room er en digital 
udstilling, som kan sættes op 
af biblioteker, der ønsker at 
have fokus på, hvordan vores 
brug af smartphones, sociale 
medier og ny teknologi ændrer 
vores virkelighed og demokrati: 
https://www.aakb.dk/
arrangementer/udstillinger/the-
glass-room-digital-udstilling-om-
misinformation

Databasic er en hjemmeside med 
enkle værktøjer til at arbejde 
med datakompetence: https://
databasic.io/da/

Open Data DK er en forening af 
danske kommuner og regioner, 
der siden 2016 har samarbejdet 
om at åbne deres data: https://
www.opendata.dk/
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Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes 
Biblioteker 
Mobil: 27 85 15 71
Email:
ben_mao@hotmail.com

Næstformand 
Daniel Ackey 
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk

Formand
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@kultur-
oginformation.dk  

Julie Arndrup 
Brønshøj Bibliotek
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

Jette Fugl
KUB Frederiksberg,
Det Kgl. Bibliotek, 
Tlf: 60 66 25 81
Email:  jettefugl2@gmail.com

Gitte Andersen
Odense Biblioteker
og Borgerservice
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS  HOVEDBESTYRELSE 2021

Andreas Damsbo Brix 
Slagelse Bibliotekerne 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

Evaluering
af Politisk 
Strategi 
2019-2021

Forbundets hovedbestyrelse afholdt digitale bestyrelsesmøder den xxxxxxx og den
xxxxxxxxx. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs det fulde referat
på kulturoginformation.dk.

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Hovedbestyrel-
sen evaluerede 
de tre politiske 
fokusområder fra 
den nuværende 
politiske strategi 
med henblik på 
et kommende 
strategisemi-
nar den 10. og 
11. marts, hvor 
arbejdet med den 
politiske strategi 
for 2022-2024 
begynder.

2 spørgsmål
til Martin Schmidt Nielsen 

Til mødet fremhævede du sagen i Aabenraa, hvor Facebook luk-
kede både bibliotekets og medarbejderes profiler efter en omtale 
af QAnon i forbindelse med et arrangement. 

Hvad ser du som bekymrende ved denne sag? 
- Sagen giver anledning til et væld af bekymringer om datasikker-
hed, demokratisk udfoldelse og så videre. På hovedbestyrelsesmø-
det har jeg dog fokuseret på det forhold, at medarbejdernes private 
profiler er blevet ramt i en arbejdsmæssig sammenhæng. Det 
skete, fordi der var en uhensigtsmæssig kobling mellem privatliv og 
arbejde. Det forholder sig sådan på mange arbejdspladser. Derfor vil 
jeg understrege, at mit ærinde ikke er at rette kritik mod hverken 

Aabenraa Bibliotekerne eller andre arbejdspladser, men at opfordre til at tale problemstillingen 
igennem og finde fornuftige arbejdsgange, som sikrer medarbejderne.
 
De fleste, der arbejder med sociale medier, har ikke nogen klar adskillelse mellem arbejde og pri-
vatliv, fordi de bruger samme profil på eksempelvis Facebook. Hvilke problemer ser du ved det?
- Udover at man risikerer at få slettet sin profil, tænker jeg, at der kan opstå problemer ved, at 
man eksempelvis modtager og læser personfølsomme beskeder fra brugere eller kunder via en 
privat profil på en privat telefon. Man kan også forestille sig, at en medarbejder tager et foto 
med sin private telefon til brug for arbejdspladsens hjemmeside, som siden bliver genstand for en 
klage. Hvordan er medarbejderen så stillet? Hvem sikrer, at arbejdsrelateret data slettes fra pri-
vate profiler og telefoner? Vi har normalt meget strenge regler for datatilgængelighed, opbeva-
ring af data og sikkerhedsindstillinger på arbejdspladsen, men de regler bortfalder, når der er tale 
om private profiler og enheder, og jeg tror, at de færreste har et overblik over, hvordan det stiller 
medarbejderne. Jeg har i hvert fald ikke. 
   - Jeg mener, at det i lyset af denne sag er vigtigt at drøfte brugen af private profiler på sociale 
medier og også private fysiske enheder i en arbejdsmæssig sammenhæng. Det er et område, som 
jeg finder dårligt belyst, og jeg har en formodning om, at man på mange arbejdspladser aldrig har 
diskuteret problemstillingen til bunds. Den diskussion bør forbundet både aktivere og bidrage til.
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Sarah Elizabeth Hvidberg 
DBC
Mobil: 40 46 80 47
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com
 

Rikke Blaabjerg
Studenterrepræsentant
Mobil: 44 45 55 00
Email:
rikke.blaabjerg@
hotmail.com
 

Martin Schmidt-Nielsen
Aalborg Bibliotekerne 
Mobil: 25 20 43 85
Email: 
martin.schmidt-nielsen@
aalborg.dk

Nikoline Dohm Lauridsen
Region Hovedstaden
Mobil: 51 34 23 74
Email:
nikolinedl@hotmail.dk

Kristine Sofie Højen 
Bibliotek og Borgerservice 
Frederikshavn 
Mobil:  26 19 65 53
Email:
kristine_hoejen@hotmail.com
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Forbundets grundfortælling

Statsligt OK21-forlig 

Aktuelt

Endags-generalforsamling i 2021 

Ingen Folkemødeplaner i 2021 

Forbundet Kultur og Information har i flere år arbejdet med et udviklingsprojekt, der 
skal sikre, at forbundet er en moderne fagforening, der afspejler bredden i medlemmer-
nes arbejdsfelt. Dette førte i 2020 til et navneskifte, og i 2021 arbejder man nu med en 
grundfortælling for forbundet. Grundfortællingen forventes færdig i marts.

Hovedbestyrelsen blev orienteret om det statslige OK21-forlig, der blandt andet er 
godt nyt for forbundets tjenestemænd, der får forhøjet deres slutløn. Desuden er der 
aftalt forbedrede forhold for seniorer, og lønnen stiger med 4,42 procent de næste tre 
år. Hverken de kommunale eller regionale overenskomstaftaler var forhandlet på plads, 
da hovedbestyrelsen holdt sit møde. 

Et eksempel fra Aabenraa Bibliotekerne, 
hvor Facebook lukkede ikke alene bib-
liotekets facebookprofil, men også flere 
medarbejderes, fik bestyrelsen til at drøfte, 
hvilken rolle forbundet kan spille i forhold til 
at hjælpe medlemmer, der har kommunika-
tive opgaver i forbindelse med et biblioteks 
profil på sociale medier.
   Debatten er vigtig, mente Martin Schmidt 
Nielsen, der rejste spørgsmålet i bestyrel-
sen, og flere pegede på, at det netop er no-
get, som forbundet bør kigge nærmere på. 

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling i 2021 var planlagt til afholdelse den 30. og 31. oktober, men på bestyrel-
sesmødet i februar blev det besluttet, at den skal afholdes på én dag. 
   - Vi skal i denne beslutning både overveje, om der er behov for en generalforsamling over to dage, fordi indholdet kalder på det, 
og det mener jeg ikke, er tilfældet i år. Samtidig er der jo fortsat usikkerhed om, hvor mange vi kan samles i efteråret. Derfor vil 
jeg gerne undgå, at forbundet spilder ressourcer ved at planlægge noget, der skal laves om efterfølgende, og derfor mener jeg, 
at vi i år skal bruge én dag til afvikling af generalforsamlingen, sagde Tine Segel. Hun pegede på, at det derfor er ekstra vigtigt, 
at man i foråret 2022 kan afholde et Fagligt Landsmøde med overnatning, da ønsket fortsat er at give plads til, at medlemmerne 
kan netværke. 
   Der blev desuden nedsat en arbejdsgruppe om mulige vedtægtsændringer bestående af næstformand Daniel Ackey, Andreas 
Damsbo Brix og Gitte Andersen. 

Årets Folkemøde på Bornholm bliver i en coronaudgave med digitale arrangementer. Den store 
usikkerhed omkring arrangementet fik derfor hovedbestyrelsen til at beslutte, at forbundet 
ikke planlægger egne arrangementer i år, men at formand Tine Segel kan deltage i eventuelt 
relevante digitale debatter.
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- Lige så længe mennesker har skrevet bøger, lige så længe er 
bøger blevet brændt. Vi ved, at der blev brændt bøger i Kina i 
200-tallet, nazisterne brændte tusindvis af bøger i Tyskland i 
1930’erne. I USA er Harry Potter-bøgerne blevet brændt, fordi 
de handlede om trolddom og magi, og så sent som for nylig 
blev et eksemplar af Koranen brændt her i Malmø, siger Ulrika 
Ahlberg.
   Hun er bibliotekar ved det nyåbnede Dawit Isaak-bibliotek, 
som hylder ytringsfriheden, i Stadsarkivet i Malmø i Sverige. 
Biblioteket er opkaldt efter en svensk-eritreisk forfatter og 
journalist, der blev fængslet i Eritrea i 2001 for sin kamp for et 
frit og demokratisk Eritrea. Dawit Isaak er endnu ikke blevet 
stillet for en dommer, og i dag lever hans familie i Sverige, 
hvorfra de kæmper for hans frihed.
   Dawit Isaak-biblioteket åbnede i september med henved 800 
forbudte eller censurerede bøger og udvider hele tiden samlin-
gen.
   - De fleste af bøgerne er blevet forbudt af myndighederne, 
fordi de er blevet opfattet som systemkritiske. Men vi har også 
eksempler på bøger, som er blevet forbudt, fordi de handler om 
kvinders rettigheder, racisme, religion eller LGBT. Desuden har 
vi bøger, som organisationer eller meningsdannere forsøger 
at forbyde eller undertrykke af for eksempel moralske eller 
religiøse årsager. Vi har for eksempel den danske bog Mustafas 

Verdens formentlig første bibliotek for forbudt 
litteratur og musik er åbnet i Sverige. Alle har 
adgang til bibliotekets materialer.

Bibliotek
for forbudte 
bøger
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Kiosk, fordi nogle ville have den forbudt, da 
den blev oversat til svensk. De mente, at den 
gav et stereotypt billede af mennesker fra 
Mellemøsten. Vi har også bogen Jæger – i krig 
med eliten, som det danske forsvar forsøgte at 
få stoppet, fortæller Ulrika Ahlberg.
   - Det er vores opfattelse, at alle skal have 
lov til at danne deres egen mening og der-
for skal have adgang til informationer uden 
censur. Det er også vigtigt for forskningen at 
få adgang til materialer, der normalt er meget 
svært tilgængelige. Biblioteket skal være et 
mødested for debat og læring. Dog overhol-
der vi selvfølgelig svensk lovgivning, hvilket 
betyder, at vi ikke kan have børnepornografisk 
litteratur eller bøger, som opfordrer til hetz 
mod bestemte befolkningsgrupper, siger hun.

DET ER SVÆRT AT FÅ FAT I

FORBUDTE BØGER

Ulrika Ahlberg har tidligere arbejdet ved 
Malmøs hovedbibliotek i henved 20 år, heraf 
de seneste otte år som indkøber. For et år 
siden fik hun til opgave at bygge den nye 

"
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Læs selv mere

Dawit Isaak-biblioteket
malmo.se/Uppleva-
och-gora/Arkitektur-
och-kulturarv/
Malmo-Stadsarkiv/
Stadsarkivets-bibliotek/
Dawit-Isaak-biblioteket.html

Freemuse, dansk-baseret 
organisation, som kæmper 
for kunstnerisk frihed
freemuse.org

”DET ER VORES 
OPFATTELSE, 
AT ALLE SKAL 
HAVE LOV TIL AT 
DANNE DERES 
EGEN MENING 
OG DERFOR SKAL 
HAVE ADGANG TIL 
INFORMATIONER 
UDEN CENSUR.”
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søgning til vores arrangementer som blandt andet foredrag. Og 
vi tager meget gerne imod forslag til bøger, som vi bør have på 
vores hylder, siger Ulrika Ahlberg.

MUSIK ER UNDER PRES I DAG

Det er ambitionen, at biblioteket vil rumme både nutidig og 
historisk litteratur.
   - Det er jo interessant at se udviklingen, for eksempel har vi 
flere svenske bøger om seksualitet, som var meget kontro-
versielle i 1800-tallet. I 1930’erne blev bøger af Joseph Conrad, 
Nelly Sachs, Jack London, Primo Levi og Leo Tolstoj forbudt, og 
i slutningen af 1980’erne modtog Salman Rushdie dødstrusler 
for bogen De sataniske vers. I dag er musik den kunstform, som 
er mest under pres, fortæller Ulrika Ahlberg.
   - Vi så det i 1980’erne, hvor den daværende amerikanske vi-
cepræsident Al Gores hustru indledte en kampagne, som skulle 
beskytte ungdommen mod sange om sex og stoffer. Det ramte 
kunstnere som Madonna, Prince og bands som Twisted Sister 
og ACDC. I dag har spanske rappere og hip-hop-kunstnere fået 
deres tekster censureret, fordi de har et politisk indhold, som 
magthaverne ikke kan lide. Under 2. verdenskrig var det jødiske 
musikere og komponister, der var under pres i Europa, siger 
Ulrika Ahlberg.
   Med tiden vil biblioteket gerne udvide til at omfatte endnu 
flere kunstarter:
   - Vi vil også gerne have journalistik, film og for eksempel me-
mes. Her kan vi lade os inspirere af organisationen Freemuse, 
som har til huse i København og arbejder for kunstnerisk frihed 
i hele verden, siger hun.
   Biblioteket har dog ikke umiddelbart planer om også at huse 
tegninger som for eksempel de danske Muhammed-tegninger:
   - Jeg kan godt forestille mig, at vi får bøger, der handler om 
Muhammed-tegningerne, men så er vi nødt til at overveje, om 
vi skal skærpe sikkerheden omkring biblioteket, siger Ulrika 
Ahlberg.

samling af forbudt litteratur op. Arbejdet fore-
går i samarbejde med organisationen PEN, der 
kæmper for ytringsfrihed, og organisationen 
ICORN, som tilbyder forfulgte forfattere to 
års ophold i såkaldte fribyer som for eksempel 
København eller Malmø.
   - Dawit Isaak-biblioteket har det problem, at 
de forbudte bøger ofte ikke findes mere, fordi 
de er destrueret. Men i samarbejde med PEN 
og ICORN kontakter vi forfulgte forfattere og 
spørger, om de har eksemplarer af deres bøger 
liggende. Men ofte er de flygtet fra deres 
hjemland uden bøgerne, så det er ganske 
svært til tider, fortæller Ulrika Ahlberg.
   - Vi lader os også inspirere af Banned Books 
Week i USA, som er en årlig oplysningskam-
pagne om litteratur, der er under pres for at 
blive forbudt eller censureret, siger hun.
   Når det lykkes at få fat i en bog, vil Dawit 
Isaak-biblioteket gøre den tilgængelig både på 
originalsproget, engelsk, svensk, dansk eller 
norsk. Biblioteket samarbejder med forfattere 
og professorer fra lande som Iran og Yemen 
for at finde litteratur på arabisk og persisk.
Biblioteket er åbent for alle, man kan også 
fremsøge bøgerne på nettet og låne ved at 
besøge biblioteket og få oprettet et lånerkort.   
Det er også muligt at bestille litteratur hjem 
som fjernlån via sit lokale bibliotek. Unikke bø-
ger, som biblioteket kun har et enkelt eksem-
plar af, må man dog ikke tage med hjem, men 
skal læse på biblioteket.
   - Vi har oplevet stor interesse de første 
måneder både fra helt almindelige lånere, 
skoleklasser, politikere og presse fra hele 
verden. Det er vældig positivt. Der er også stor 

"
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Nyt på Del Din Viden
Del Din Viden er et forum for videndeling. Læs artiklerne i
deres fulde længde på kulturoginformation.dk/deldinviden

Isotoper og pest på spisebordet
– informationssøgning i en coronatid  

11. februar   

Når både gymnasieelever og bibliotekarer skal arbejde 
hjemmefra, er det ikke en mulighed, at eleverne kommer 
forbi udlånet og får hjælp til informationssøgning til deres 
studieretningsprojekter. På Gladsaxe Bibliotekerne har 
vi fundet en digital løsning i samarbejde med Gladsaxe 
Gymnasium.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på
kulturoginformation.dk/nyhedsbreve

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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Når en Naturskattejagt 
bliver digital

I 2020 var det 15 år siden, at familierne i og omkring Viborg for 
første gang kunne opleve Viborg Bibliotekernes traditionsrige 
Naturskattejagter. Et koncept, som i sin kerne er ganske enkelt 
– det hele udspringer af de skattejagter, som de fleste enten 
har arrangeret eller oplevet til børnefødselsdage, hvor et hjem-
melavet skattekort leder børnene fra post til post og til sidst 
hen til skattekisten.
   Viborg Bibliotekernes Naturskattejagter har udviklet sig 
en del gennem årene, og det samme har omfanget af tilbud-
det. Det første år deltog et par hundreder mennesker, mens 
tilbuddet i 2020, hvor coronaen ellers holdt mange hjemme, 
»samlede« over 7000 skattejægere. Men bare rolig - de 7000 
var fordelt ud over fem skove og syv døgn, så alle afstandskrav 
blev overholdt.

Katrine Møller Mathiesen, Børnekulturformidler Viborg Bibliotekerne

Sofie Ida Berggreen, Børnekulturmedarbejder Viborg BibliotekerneDELDINVIDEN
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Indholdsmæssigt har skattejagterne ligeledes undergået en 
markant forvandling i årenes løb, og det er her, fortællingen 
rigtigt begynder. For i dag handler Naturskattejagterne ikke 
blot om at finde frem til den skjulte skat, men i høj grad også 
om rejsen derhen. Når familierne begiver sig ind i skoven, så 
træder de på bogstavelig vis ind i en fortælling.

DEN TRADITIONELLE NATURSKATTEJAGT NYTÆNKES

På en af ruterne til Naturskattejagterne 2020 – ruten i Undalls-
lund Skov – tog vi helt nye midler i brug i håb om at skabe en 
inddragende oplevelse for børnefamilierne. Her forenede vi for 
første gang analoge skattejagtsmarkører med et digitalt hi-
storielag målrettet de 3-9-årige. I stedet for et papirskattekort 
kunne familierne hente appen Natureventyr, som efter eget 

Da vi søsatte projektet “Den digitale Naturskattejagt”, havde vi ingen anelse 
om, at både naturen og arrangementer med digitale dimensioner ville blive 
særligt relevante for 2020. I denne artikel deler vi vores erfaring med alle 
interesserede – særligt jer, der arbejder med børneaktiviteter i naturen.

Indtil videre findes der syv Natureventyr-ruter i 
Viborg – en af dem er eventyret fra dette projekt, 
som stadig kan opleves i Undallslund.

Undervejs stødte familierne på dansende 
feer i form af vindmøller.

På ruten blev familierne blandt andet hjulpet 
på vej af Ræv Ingolf.
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SPØRGSMÅL ANTAL SVAR

Det var nemt at finde vej 93

Børnene syntes, det var sjovt 91

De analoge markører gjorde ruten sjovere 84

Højtlæsningen fungerede godt 75

Eventyret var godt 13

Appen stjal opmærksomheden 11

Vi savnede et analogt skattekort 11

Aktiviteterne var sjove 7

Ruten var for kort 6

Ingen af ovenstående 2

Ruten var for lang 1

udsagn har »taget den udskældte smartphone og gjort den til 
et redskab for leg, bevægelse og læring. […] Resultatet er en 
dialogisk læseoplevelse, der gør naturen endnu mere magisk, 
end den allerede er.« (Natureventyr)
   Ved at introducere appen ville vi som noget nyt overlade 
en stor del af vejvisningen og formidlingen af historien til de 
voksne eller ældre børn i familien. Målet var at give de yngste 
børn frie hænder til at udforske naturen og skattejagtens ana-
loge markører – helt i tråd med Natureventyrs filosofi om, at 
det ikke er appen, der skal tage opmærksomheden.

INDSAMLING AF FEEDBACK

Vi indsamlede feedback i Natureventyr-appen og gennem korte 
interviews ude på ruterne. Målet var dels at få et overordnet 
indtryk af, hvordan den nye skattejagtoplevelse blev modta-
get, og dels at indsamle mere detaljeret feedback fra udvalgte 
familier. Det var ikke alle deltagere, der bidrog med digital 
feedback, men svarene giver alligevel et indtryk af, hvordan 
oplevelsen blev modtaget.

HVAD LÆRTE VI?

Vi var spændte på, hvordan børnefamilierne ville reagere på, at 
det analoge skattekort var skiftet ud med et digitalt kort. Hel-
digvis vurderede mange af deltagerne, at det var nemt at finde 
vej. Kommentarerne i appen afslørede dog, at en del familier 
alligevel savnede det analoge skattekort.
   “Rigtig fin tur og fint planlagt. Vi er mere til en gammeldags 
skattejagt - uden app. Man fokuserer meget på appen i stedet 
for at bruge sin fornuft og øjne. Men alt i alt en fed oplevelse. 
Igen i år!!!”
   “Fint at prøve en app, men der er noget godt ved et gammel-
dags skattekort. Tak for turen.”
   Udpluk af deltagernes kommentarer til Den digitale Naturskat-
tejagt 2020
   Som vi havde frygtet, opstod der konkurrence mellem appen 
og sanseoplevelsen i skoven. Ifølge de interviews, vi foretog på 
ruten, opstod der også konkurrence mellem appen og skatte-
jagtens analoge markører. En del af familierne med børn i mål-
gruppen oplevede, at børnene var utålmodige efter at komme 
videre til den næste post. Dette er normalt ikke et problem for 
Natureventyrs koncept, som ikke indeholder analoge markø-
rer. Men for vores yngste deltagere distraherede markørerne 
somme tider fra højtlæsningen og aktiviteterne i historien. 
   Hvad vi ikke havde forudset var, at det digitale element ap-
pellerede særligt til de ældre børn. Selv om tilbuddet henvender 
sig til mindre børn, og appen primært er tiltænkt forældrene, så 

Den digitale feedback-funktion inkluderede et multiple-choice-
spørgsmål, hvor hver familie kunne markere de udsagn, der 
passede på oplevelsen.

afslørede vores interviews, at det ofte var børn i 8-12-års alde-
ren, der levede sig mest ind i oplevelsen, fordi de kunne agere 
vejvisere og læse de digitale poster højt. 
   Et af de store fokusområder for projektet var at sikre, at ap-
pen ikke stjal opmærksomheden fra naturoplevelsen. I vores 
iver overvejede vi ikke, at de analoge markører kunne risikere at 
trække opmærksomheden væk fra højtlæsningen. Af samme 
grund vil vi anbefale alle, der arbejder med lignende tilbud, ikke 
at lade sig begrænse for meget af en snæver aldersmæssig 
målgruppe. Hold fast i nysgerrigheden og muligheden for at 
lære nyt. Efter at have hørt fra vores deltagere er vi i hvert fald 
blevet mere bevidste om både potentiale og faldgruber, når det 
gælder arbejdet med digitale Naturskattejagter.

Tak til Natureventyr, Naturskolen i Undallslund, Lone Bjerre 
Josefsen og Mette Nørgaard for et spændende projektforløb.

Del Din Viden er et forum for videndeling mellem fagfæller, der selv skriver artiklerne, der redigeres af redaktionen.
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Kan tilskadekomst på 
vej til arbejde være 
en arbejdsskade?
Som udgangspunkt dækker arbejdsskadesikringsloven ikke skader opstået til og fra 
arbejdet, men der kan være særlige situationer, hvor loven alligevel dækker. 
Højesteret har i en dom den 10. februar 2021 taget stilling til en sag, hvor en social- 
og sundhedsassistent kørte galt i sin bil og kom til skade på vej til arbejde på et sy-
gehus. Det særlige var, at egen bil var en betingelse i jobbet, og arbejdsgiver betalte 
kørselsgodtgørelse. Højesteret kom dog - på trods af disse særlige omstændigheder 
- frem til, at der ikke var tale om en arbejdsskade.  

Et par tidligere afgørelser viser, i hvilke situationer der kan være tale om arbejds-
skade i forbindelse med transport til og fra arbejde.

I en sag fra 2008 arbejdede en socialrådgiver hjemme fra morgenstunden, fordi hun 
senere på formiddagen skulle til et møde tæt på sin bopæl. På vej fra hjemmet til 
mødet kommer hun til skade, og i denne situation lagde Ankestyrelsen vægt på, at 
hun var påbegyndt sit arbejde om morgenen, idet hun arbejdede hjemme og forbe-
redte mødet, og der var ikke sket en afbrydelse af arbejdet for arbejdsgiver, da hun 
kom til skade. Derfor var der tale om en arbejdsskade.

I en anden sag, som Vestre Landsret afgjorde i 2009, havde en arkitekt også 
forberedt sig til et møde hjemmefra, og på vej ud ad døren til mødet falder hun 
på trappen udenfor sin lejlighed. Selv om skaden ikke skete på offentlig vej, fandt 
Landsretten, at arkitekten var i færd med at arbejde, da skaden skete, og at skaden 
derfor var omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

I en tredje sag, også afgjort af Vestre Landsret i 2009, kom en tømmerlærling til 
skade i en færdselsulykke, da han kørte i en firmabil med værktøj fra sin bopæl til 
arbejde på en byggeplads. Landsretten lagde vægt på, at der var tale om en ordning 
tilrettelagt af arbejdsgiver, hvor værktøjet ikke skulle opbevares på byggepladsen, 
og for at udnytte arbejdstiden mest effektivt var det hensigtsmæssigt, at tøm-
merlærlingen kørte i værkstedsvognen til sin bopæl. Da kørslen således overvejende 
skete i arbejdsgivers interesse og efter arbejdsgivers anvisning, kom Landsretten 
frem til, at der var tale om en arbejdsskade.

Perspektiver
Der er ikke tvivl om, at udgangspunktet fortsat er, at en skade opstået under ren 
transport til/fra arbejde ikke vil være omfattet af loven. Men er der tale om hjem-
mearbejde forinden transport til anden arbejdsopgave eller transport af materialer 
med videre, så vil der efter omstændighederne kunne være tale om en arbejdsskade. 
Det er værd at være opmærksom på i en tid med udbredt brug af hjemmearbejde.

Karin V. Madsen

- at forberede dig på spørgsmålet om løn-
krav, hvis du skal til ansættelsessamtale i 
en privat virksomhed. Brug forbundets løn-
statistik og Lønberegner – og/eller kontakt 
Rådgivning og Forhandling inden samtalen.HUSK



Sundhedsforsikring for
statsansatte medlemmer
I OK21-overenskomstresultatet på det statslige 
område er en aftale om ændring af arbejdsgivers 
pensionspolitik, der gør det muligt for statslige 
pensionsordninger at indeholde en sundhedsfor-
sikring. Hermed vil gælde samme vilkår som på 
det kommunale og regionale område på dette 
område.

Under forudsætning af, af at det samlede over-
enskomstresultat stemmes hjem, kan Forbundet 
Kultur og Information på den baggrund sikre, at 
også statsansatte kan bliver omfattet af PFA’s 
helbredsforsikring via forbundets pensionsaftale 
med PFA – forventeligt i løbet af sommerferien 
2021.

Der har tidligere været 
skrevet i pressen om vikar-
ansættelser i staten, hvor 
vikarer har arbejdet med for 
eksempel smitteopsporing 
eller kompensationsordninger. 
Der har været skrevet om 
dårlige ansættelsesvilkår som 
for eksempel ingen løn under 
sygdom.

Forbundet efterlyser med-
lemmer, der har været eller er 
ansat igennem vikarbureau til 
arbejde med smitteopsporing, 
kompensationsordningerne el-
ler andet midlertidigt arbejde 
i forbindelse med situationen 
med coronavirus.

Du kan ringe til forbundet på 
telefon 38882233 eller skrive 
på kontakt@kulturoginfor-
mation.dk, hvis du er eller har 
været ansat i staten gennem 
vikarbureau.

Tanja Brügel Kruse

Spørgsmål: Jeg er ansat i en kommune på 28 timer og vil gerne op på fuld tid. En af mine kolleger går snart på pension, 
og jeg har hørt noget om, at jeg vist nok har ret til at få nogle af de ledige timer?

Svar: 
Du har ret i, at der er et regelsæt i kommunerne, der i visse situationer giver deltidsansatte ret til et højere timetal. 
Det er ledelsen, der beslutter, om de ledige timer skal genbesættes, men hvis de skal, skal deltidsansatte have mulig-
hed for at søge om flere timer, inden stillingen slås op.
   Dette gælder for permanente ledige timer, altså ikke midlertidigt ledige timer som for eksempel sygevikariater. 
Hvordan timerne konkret udbydes, fastsættes lokalt. 
   Det er en betingelse, at ansøgeren ønsker timerne permanent og i øvrigt opfylder sagligt begrundede krav til kvalifi-
kationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, arbejdssted, arbejdsopgaver med videre. Får du afslag på en ansøgning 
om ledige timer, kan du bede om en skriftlig begrundelse. Har du en tillidsrepræsentant, så tag fat i vedkommende og 
fortæl om dit ønske.

Karin V. Madsen

?

De statsansatte medlemmer, der pri-
vat har tegnet den samme forsikring 
i PFA, bliver i givet fald kontaktet 
direkte af PFA for at sikre, at der kun 
vil være én fortsættende helbredssik-
ring fremadrettet. 

Helbredssikringen giver
direkte adgang til:
•  Psykolog (behovsbestemt)
•  Kiropraktor og fysioterapeut 

(behovsbestemt)
•  Akupunktur og zoneterapi 

(op til 12 behandlinger samlet)
•  Diætist 

(op til 12 behandlinger samlet).

Få hurtig hjælp ved symptomer på 
stress med helbredsforsikringen

Alle med forsikringen har mulighed 
for at få hurtig hjælp, hvis man ople-
ver symptomer på stress. Jo hurtigere 
du kommer i behandling, des større 
sandsynlighed er der for, at omfanget 
bliver begrænset. Du behøver derfor 
ingen lægehenvisning, du skal blot 
kontakte PFA, så henvises du til en 
erhvervsrettet psykolog med speciale 
i stress. 

Helle Fridberg

Efterlysning
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Når man skal sætte nye kolleger ind opgaverne eller
undervise sin erfarne kollega i noget, man ved, kaldes 

det sidemandsoplæring. Og det er ikke nogen nem kunst, 
siger forfatter til bogen Sidemandsoplæring, Line Sander. 

Her fortæller hun om de fejl, vi typisk begår.

Manglende
ydmyghed
Når man skal lære fra sig, har man noget, 
den anden part ikke har: Viden. Og som 
Line Sander påpeger, er viden magt:
   - Det betyder, at der er noget hierarkisk 
i relationen, selvom man er ligestillet som 
kolleger. Og det, at man er den part, der 
er mere vidende, kan føre til arrogance og 
selvfedme, men når man skal lære fra sig, 
handler det helt modsat om at være meget 
ydmyg og helt og aldeles empatisk og på 
modtagerens frekvens, hvis personen skal 
have noget ud af læringen.
   Når man ved noget, kan man godt gå hen 
at glemme, at der var engang, hvor man 
ikke vidste det.

7 fejl,
vi begår, når vi 
skal lære fra os

1.
- Når vi selv behersker noget, har vi det med 
at tænke: Hvor svært kan det være? For hvor-
dan svømmer eller cykler man? Det gør man 
bare. Og når noget er indlysende for os selv, 
kan det være svært at vælge, hvilken vej man 
skal gå, når man skal lære det fra sig. Vi evner 
ikke at se de klodser, der skal stables hos 
den lærende først, og så er det, det sker, at 

Vi synes, 
vores viden 
er indlysende

2.

"
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»Det, der virker for mig, virker også for andre«. Den antagelse er 
typisk, når man skal lære fra sig. Men sådan fungerer det bare ikke i 
praksis.
    - Det er en fejl, at vi antager, at vi er ens, når det kommer til læring. 
Det kan godt være, at man selv har det bedst med at få tingene præ-
senteret på en struktureret måde, men det er ikke sikkert, at ens kol-
lega også har det sådan. Derfor må man finde ud af, hvordan han eller 
hun lærer bedst, siger Line Sander, der råder til, at man helt konkret 
spørger nysgerrigt til den pågældendes læringspræferencer: »Har du 
det bedst med at prøve selv, eller vil du have instrukser?«, »vil du have 
det store overblik, eller skal vi tage én ting ad gangen?« og så videre, 
for som hun siger:
   - Vi er så forskellige, og derfor er vi også nødt til at bruge tid på at få 
skudt os ind på, hvordan vi hver især lærer bedst. 

Når man skal oplære en kollega, går mange direkte til oplæringen, 
men i stedet kan man med fordel lægge ud med at synliggøre 
overfor sin kollega, hvad han eller hun helt konkret vil få ud af 
oplæringen, mener Line Sander.
   - Man kan med fordel dele læringsmålene op i tre områder: 
Hjerne, hjerte og hænder. Det handler om, hvad ens kollega 
henholdsvis skal vide, synes og kunne, når oplæringen er slut. Kan 
man give sin kollega et billede af det ved for eksempel at sige »når 
vi er færdige her, kan du krydstjekke og journalisere og se værdien 
i at gøre det«, så får man skabt en helt anden attraktiv platform 
for læring, hvor man nærmest kan få sin kollega til at kigge drøm-
mende ud af vinduet ved udsigten til sit forbedrede fremtidige jeg, 
siger Line Sander.

Vi mangler en
pædagogisk struktur

Vi tror, at 
alle er lige 
som os4.

3.

Line Sander er foredragsholder og direktør i 
virksomheden Supplement, der rådgiver i blandt andet 
undervisningsteknik, og så har hun skrevet bogen 
Sidemandsoplæring. 
Se mere på supplement.dk

vi i stedet for at kigge på vejen 
til målet, kun har målet for øje, 
siger Line Sander og fortsætter:
   - I praksis kan det handle om, 
at man skal undervise i et it-sy-
stem, som man selv har haft en 
længere indkøring i. Og når nogle 
så spørger, hvordan de løser et 
problem, siger man måske noget 
a la »du skal bare lige trykke F7 
og copy-paste«, men der er man 
allerede for langt fremme. Man 
må starte med at finde ud af, 
hvad personen gjorde, da proble-
met opstod, så han eller hun selv 
kan tænke sig til løsningen næ-
ste gang. Ellers er det, det sker, 
at man gør sig totalt uundværlig, 
fordi man kun giver løsninger og 
ikke læring. Det er selvfølgelig 
smart, hvis man gerne vil være 
uundværlig, men ikke så smart, 
hvis man gerne vil bruge sin 
arbejdstid på andet end at være 
redningsmedarbejder.

"
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… det, der i gamle dage blev kaldt mesterlære, fortæller Line Sander og uddyber:
- Det er den aktivitet, der sker, når en kollega skal oplære en ny kollega, omskole en gammel, introdu-
cere en ny arbejdsgang og så videre. Det kan både være to ligesindede, hvor den ene er mere vidende 
inden for et felt, som man ser det med superbrugere, men det kan også være lederen, der skal have 
opdateret nogle medarbejdere, eller omvendt.

Sidemandsoplæring er …

Hver kollega kommer med sin bagage af viden og kom-
petencer, men i stedet for at bruge tid på at finde ud af, 
hvad personen egentlig ved og ikke ved og kan og ikke 
kan, går man ofte bare i gang med at lære fra sig. 
   - Man laver nogle antagelser om, at »det ved personen 
nok«. Fordi man er under tidspres, bruger man ikke lige 
nogle minutter på at stille et par indledende spørgsmål, 
i stedet går man bare i gang. Men man er nødt til kende 
kollegaens forudsætninger og finde ud af, hvad perso-
nen allerede kan. Det, personen skal kunne, minus det, 
person kan, er jo det, man skal have i spil, derfor er man 
også nødt til at være nysgerrig på det, siger Line Sander.

Bare fordi man lærer fra sig, betyder det ikke, at den 
læring også sætter sig fast eller overhovedet bliver 
modtaget. 
   - Mange er for overambitiøse, når de skal lære fra sig. 
De tænker, at et par timer er nok til at sætte den nye kol-
lega ind i fremtidens strategi, arbejdsgange og håndte-
ring af GDPR. Men man skal huske at lade den lærende 
puste ud og genbesøge sin læring, ellers bliver han eller 
hun udmattet, siger Line Sander og fortæller, at det 
handler om at bevæge sig indenfor de rigtige læringszo-
ner på de rigtige tidspunkter:
   - Når man taler om læring, kan man tale om »gab«, 
»guf« eller »gisp«. »Gab« er det, vi allerede ved, »guf« 
er det, vi kan overkomme, og »gisp« er det, der gør 
os udmattede. Hvis vi er i »gisp« hele tiden, bliver vi 
overloadede. Derfor er det en god idé at skrue ned for 
ambitionerne. Det vil sige, hellere kun nå 80 procent af 
det, man skal nå, så kollegaen har mod på mere læring, i 
stedet for, at man står med en kollega, der føler sig dum, 
lyder Line Sanders råd.

For nogle kan det være svært at give sin viden fra sig, for hvad 
hvis man selv ender med at blive overflødig?
   - Der er medarbejdere, der holder fast i deres viden, fordi de 
godt ved, at viden er magt. Men her bør man tænke større: 
For det kan godt være, at man bliver mere sårbar af at dele sin 
viden, men hvis alle holder på deres viden, ender alle med at 
komme bagud. Derfor må man tænke på, hvordan det, man ved, 
kommer alle til gode, siger Line Sander og tilføjer:
   - Man skal huske, at man selv bliver klogere af at lære fra sig. 

Vi springer
forudsætningerne 
over

Vi er for
overambitiøse

Vi er nærige 
med vores 
viden7.

5. 6.
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Pssst! …Hvordan 
går det med din 

pensionsopsparing?
Vi giver dig hurtigt overblik over 

din opsparing, dit afkast og dine 

forsikringer på mitpfa.dk

Nyt fra PFA og Forbundet 
Kultur og Information

Din pensionsordning er blevet 
forbedret pr. 1. februar 2021.  

Husk, at tage stilling til automatisk 
tilpasning inden d. 1. august 2021.

 
Læs mere i Perspektiv nr. 1.

 Eller se mere på 
pfa.dk/kulturoginformation
hvor du kan se et webinar om 

ændringerne.

PFA_mitpfa_2021_215x270mm.indd   2PFA_mitpfa_2021_215x270mm.indd   2 12.03.2021   12.3512.03.2021   12.35
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

BØFA's
Generalforsamling 2021
14. april 2021 i Rønne

BITA's Generalforsamling 
2021
22. april 2021

Faggruppen for Sundhed, 
Medicin og Samfunds
Generalforsamling 2021
7. maj 2021 i København

Seniorgruppens
Generalforsamling 2021
9. september 2021 i Søborg

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

GENERALFORSAMLING

Kursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Bliv klogere på databaser og 
licensaftaler og de regler, 
der gælder om blandt andet 
database-beskyttelse.
7. maj 2021 i København

Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.
8. oktober 2021 i Aarhus

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.
8. september til 7. oktober 
2021 online

Gå-hjem-møde: Hverdagens 
digitale datastrømme
Hvilke digitale fodspor sætter 
du egentlig, og hvad kan du 
gøre for at styre dem? 
14. april 2021 i København

BØFA Konference 2021:
Børnekultur på Bornholm
og Verdensmålene
Hvad er FN's Verdensmål, 
hvordan kan vi formidle det 
til børn på biblioteket? Kon-
ference med besøg rundt på 
Bornholm.
14. til 16. april 2021 i Rønne

Fagligt Landsmøde Online 
2021: Fremtidens
kompetencer
Få ny viden og inspiration til, 
hvilken vej du skal gå, når vi 

sammen sætter spotlight på 
fremtidens kompetencer.
21. til 23. april 2021 online

Webinar: Hvordan bliver jeg 
en bedre underviser? 
Vil du lykkes som undervi-
ser, er det afgørende, at du 
forholder dig meget bevidst 
til din rolle, dine styrker og 
udviklingspunkter.  
27. april 2021 online

Morgenmøde for ledere: 
Livlige organisationer
Hvordan kan du skabe 
engagement og motivere 
medarbejdere til at opbygge 
fællesskaber og opfylde deres 
behov for at føle sig kompe-
tente gennem en konstruktiv 
feedback-kultur? 
5. maj 2021 i København

Morgenmøde for ledere: 
Rekruttering og fastholdelse 
af SoMe-generationen 
Hvordan motiverer vi en 
krævende, selviscenesat, zap-
pende, følsom SoMe-gene-
ration, der måske indimellem 
bliver blæst omkuld af alle de 
valg, de skal forholde sig til? 
6. maj 2021 i Aarhus

Gå-hjem-møde: 
Forstå din hjerne
Forstå, hvordan din hjerne 
arbejder, hvordan den øko-
nomiserer med energien, og 
hvordan ældgamle hjerne-
strukturer påvirker os.
20. maj 2021 i København

Webinar: Word – det grund-
læggende samt en masse 
nyttige funktioner
Hvordan kan Word hjælpe dig 
endnu bedre med tidsbespa-
rende funktioner, genveje til 

lækre resultater og samspil 
med effektive tjenester på 
nettet?
27. maj 2021 online

Webinar:
Word – helt ud i hjørnerne
Vi går til næste niveau og kig-
ger rundt i hjørnerne efter de 
mere avancerede funktioner 
i Word. 
10. juni 2021 online

Webinar: Agil projektledelse
Agile metoder inddrager læ-
ring, gode idéer og justerede 
prioriteringer undervejs i 
processen. Få en introduktion 
til blandt andet Scrum og 
Kanban.
1. september 2021 online

Bogbustræf 2021
FILIBUSSEN arrangerer bog-
bustræf i samarbejde med 
Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig.
Den 11. september 2021 i 
Flensborg

Gå-hjem-møde:
FN’s 17 verdensmål
De næste 10 år er handlinger-
nes årti for FN’s 17 verdens-
mål. Steen Hildebrandt giver 
os et knivskarpt indblik i 
Verdensmålene, og hvad de 
betyder for os.
23. september 2021
i København

Webinar: Introduktion til 
Python-programmering
Kom i gang med et af de 
mest udbredte programme-
ringssprog, så du bliver klædt 
på til at indgå i dialog med 
programmørerne.
4. november 2021 online

Gå-hjem-møde: Hvad gør
vi med klimaet?
Hvordan kan vi skabe foran-
dring til et grønnere hver-
dagsliv? Vi har et af verdens 
højeste CO2-aftryk fra vores 
forbrug. Det skal vi gøre 
noget ved, og det kan vi gøre 
noget ved.
22. november 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-ARRANGEMENTER

Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler. 
31. maj 2021 i København
13. oktober 2021 i København
29. november 2021 i
København

Revolutionér din jobsøgning
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning? 
7. og 14. april 2021
i København
2. og 9. september 2021
i København
2. og 9. november 2021
i København

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

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

TR-uddannelse Modul B 
2021
26. april 2021 i Horsens
28. april 2021 i København

TR-uddannelse Modul C 
2021
1. til 3. juni 2020 i
Middelfart

Netværksmøde for arbejds-
miljørepræsentanter
24. august 2021
online (vest)
26. august 2021 online (øst)

TR-uddannelse Modul D 
2020
22.-23. november 2021 i 
Middelfart

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

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 

SoMe Manager (Webbaseret 
miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale medier 
med fokus på den praktiske 
del og produktion af det gode 
indhold. Fire dages live web-
baseret undervisning.
15. september til 13. oktober 
2021 online

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer 
og værktøjer i projektledelse, 
og få muligheden for at øve 
brugen af værktøjerne.
12. oktober til 12. november 
2021 i København

Digital Manager 2.0 (Web-
baseret miniuddannelse)
Lær grundlæggende værk-
tøjer til og principper for 
udvikling, design og struk-
turering af digitale løsninger 
og websites. Seks dages live 
webbaseret undervisning.
27. oktober til 24. november 
2021 online 

Kursus: Records
Manager – videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. 
18. november 2021
i København

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

egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
15. april 2021 i Aarhus
15. september 2021
i København
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Navn: Dinah West Kirknæs                          
Stilling: Todelt stilling som digital arkivar og 
digitaliseringskonsulent i Center for Erhverv og 
fritid i Gribskov Kommune fra december 2020          
Uddannelse: Bibliotekar DB og cand.scient.
bibl. ÅRSTAL  
Tidligere: Senest en records manager- 
projektstilling i Scandinavian Information 
Audit. Tidligere administrativ assistent i virk-
somheden Firskars. Inden da fem år i England 
som informationsspecialist i en forsknings-
virksomhed.                    
 
Du har en todelt stilling. Hvad er dine 
opgaver som digital arkivar?                       
- Stillingen er ret ny, så den skal stadig formes. 
Men som digital arkivar skal jeg være med 
til at sikre, at de rigtige data bliver gemt for 
eftertiden på den rigtige måde.  
   Når kommunen for eksempel overgår til nye 
systemer, er der masser af data i de gamle 
systemer. Jeg skal være med til at vurdere, 
hvad der er bevaringsværdigt. Derefter starter 
en proces med at lave arkiveringsversioner af 
data, som kan gemmes uafhængigt af syste-
mer. Det er komplekst af mange grunde, data 
er for eksempel mange ting fra Excelark til 
dokumenter eller hjemmesider. Desuden er der 
masser af lovgivning og regler fra Rigsarkivet 
om, hvordan data skal gemmes, og hvordan de 

gemmes forsvarligt, for eksempel i for-
hold til GDPR. En del af mine opgaver er 
også at genfinde data i arkiverne, når der 
kommer forespørgsler fra borgerne. Jeg 
har fået indsigt i, hvorfor det er vigtigt, 
at vi gemmer data, hvis en borger søger 
om aktindsigt i deres egen sag, som ikke 
findes i systemet længere.    
             
Hvad er dine opgaver som 
digitaliseringskonsulent?                   
- Jeg er med i små og store projekter, 
hvor jeg som konsulent har viden, 
for eksempel i forhold til struktur og 
brugervenlighed på en ny hjemmeside. 
Det kan også være et blik på, hvordan 
man kan forbedre strukturer i et system. 
Lige nu er jeg ved at se på et statistik-
program, så vi kan trække flere data ud. 
På sigt kan det også være at undervise 
i systemerne, hvor vi skal lave mere 
e-læring. Det er kommet i gang på grund 
af corona, men det giver mening at 
fortsætte, fordi der er mange lokationer 
i kommunen. Min egen stilling er for ek-
sempel fordelt på to geografiske steder. 
Jeg er digitaliseringskonsulent i Center for 
Erhverv og fritid i Helsinge, mens digital 
arkivar-delen hører hjemme i Græsted.            
 

Hvorfor søgte du jobbet?                        
- Det var spændende, at det var en todelt 
stilling, så der var variation i opgaverne 
med både rådgivning og research. Og så 
var det rart, at den lå i mit eget lokalom-
råde.     
      
Hvad er det mest udfordrende?                     
- Det er en stejl læringskurve, fordi mange 
af tingene er nye for mig. Det er også et 
brancheskift, da jeg altid har været i det 
private. Til jobsamtalen talte vi netop om, 
at det var et andet fagsprog, og at der var 
særlige regler i forhold til forvaltningsret 
og arkivering, men derfra er det mine 
grundlæggende kompetencer, der er i spil. 

Hvilke kompetencer bruger du?                        
- Jeg er uddannet bibliotekar, og jeg bruger 
mig selv og mit blik for struktur. Jeg kan 
hurtigt se, hvor man kan forbedre struktu-
ren, så indholdet bliver bedre og tydeligere 
formidlet.  

Hvad er det sjoveste?                        
- Det er spændende at sikre, at data ikke 
går tabt, og få indblik i vigtigheden af, at 
vi gemmer data, så de kan genfindes, og 
at de behandles anstændigt i forhold til, 
at det kan være meget personfølsomme 
oplysninger. 

Tjek på de rigtige data til eftertiden



”Demokratiet er
afhængig af en
offentlig debat,
der hviler på
fælles regler
og sandheder.”
Ole Olesen-Bagneux, medlem af Digitalt Ansvar.

Forside: Støtter af tidligere præsident Trump angriber den amerikanske kongres 6. januar 2021 
i protest over Joe Bidens sejr som ny præsident. Foto: Stephanie Keith/Ritzau Scanpix

Tema side 12 www.bci.dk

GRØNNE BIBLIOTEKER MEDMILJØVENLIGBOGPLEJE

Fremstillet af

miljøvenligt biobaseret 

plast ( 75% sukkerrør) 

Med enkle midler og en relativt beskeden arbejdsindsats kan du forlænge bøgernes levetid radikalt. 
Anvender du desuden vores miljøvenlige bogplast bidrager du endnu mere til et bedre miljø.
 

Fyld kurven med alt, hvad du behøver på bci.dk/bogpleje.

FLERE GRØNNE BIBLIOTEKER
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33
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INFORMATIONS 
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03

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

De forbudte 
bøgers
bibliotek  

Lær at lære
fra dig  Stormen på

kongressen viser
behov for regulering

af sociale medier

Tema: 

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Tilmeld dig vores webinarer 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




