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Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om
nudging, børn og unges digitale dannelse,
GDPR for informationsspecialister og gode
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit
gennemføre onlinekurser om præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.
Se mere på www.kulturoginformation.dk
under webinarer og onlinekurser

2021

Tema:

Algoritmer kan ikke
erstatte menneskelige
(etiske) beslutninger

07
Algoritmer kan ikke erstatte menneskelige (etiske) beslutninger

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
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webinarer.
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onlinekurser og webinarer
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SoMe:
Nå 22.000
på ét enkelt
opslag

Karriereveje:
Information
styrker forretningen
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Forsidefoto Studerende ved en protestmarch over, at algoritmerne skulle afgøre deres eksamenskarakter under coronanedlukningen
i stedet for lærerne. London, august 2020. Foto: Scanpix/Ritzau

SK
”Ingen datasystemer
er neutrale. Derfor
må systemerne ikke
overtage vores
menneskelige og
etiske dømmekraft.”
Forsker og dataetikekspert Gry Hasselbalch

Læs tema side 12
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F*** ALGORITMERNE
Lige nu oplever vi, at teknologien støder
sammen med vores værdier. Det er tid til
at bringe etik og kritisk sans ind i centrum
af vores brug af Big data, siger forsker og
dataetikekspert Gry Hasselbalch.
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Blågårdens- og Herlev Bibliotek har indtaget de sociale medier
på hver deres kreative måde .
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AKTUELT
Om
ADD-projektet
Digitale processer styrer
en stigende del af vores
samfund og hverdag.
Men kan vi stole på en
algoritme? Vi kan være
sikre på deres præcision,
men ikke på deres moral
og upartiskhed. Hvordan
kan vi vide, på hvilken
måde algoritmerne helt
konkret er kommet frem
til deres resultater? Det
skal projektet kortlægge
og skabe indsigt og debat
om. ADD-projektet inviterer alle organisationer,
store som små, der deler
visionen om at skabe
verdens bedste digitale
samfund, til at blive en
del af det. Som partner
forpligter man sig til at
bidrage med idéer, aktiviteter og skabe værdi for
det samlede projekt.
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Brug af data kræver
etisk kompas
Demokratiet skal styrkes af vores brug af algoritmer og data - ikke det
modsatte. Det skal et nyt, stort forsknings- og oplysningsprojekt sikre.
Forbundet Kultur og Information er partner i projektet.
En del af ADD-projektet er oplysning og at styrke den
generelle digitale dannelse og gennem dialog at finde
nye løsninger på faglig og etisk dataanvendelse.
- Vi har allerede stærke faglige netværk i forbundet og
vil bidrage med, at der bliver opdyrket nye erfarings- og
videndelingsnetværk om algoritmer, data og demokrati.
Der skal fællesskaber, partnerskaber og gode relationer
til for at påvirke stærke systemer og samfundsstrukturer, så det er nødvendigt at mødes tværfaglig, som det
her projekt er, siger Tine Segel.
- Desuden er vi som fagforbund meget interesseret i
at bidrage med konkret viden om, hvordan virksomheder og offentlige organisationer praktiserer eller potentielt kan vælge at praktisere generering, håndtering og
anvendelse af data om brugere, borgere, medarbejdere
og drift – til gavn for individer, virksomheder, demokrati
og samfund.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JON TYSON

ADD - Algoritmer, Data og Demokrati - er et tiårigt forskningsog formidlingsprojekt med 100 millioner kroner i ryggen fra
Villum- og Veluxfondene.
Formålet er at sikre, at demokratiet styrkes af den digitale
udvikling, og ikke undermineres. Og det kræver forskning, øget
teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.
Forbundet Kultur og Information var blandt de første til at
melde sig som partner i projektet. Hvorfor?
- Vi vil gerne påtage os en aktiv rolle i at bidrage med løsninger og idéer til, hvordan den teknologiske udvikling kan bruges
til at styrke demokratiet og den demokratiske dialog i vores
samfund, siger formand Tine Segel, der mener, det er en samfundsopgave, at for eksempel algoritmer, big data og kunstig
intelligens bruges ansvarligt.
- Mængden af data og information i vores dagligdag er eksploderet, men det er sandhedsværdien ikke - og det må og skal
ikke være op til den enkelte at navigere i det informationshav.
Big data, misinformation, informationsoverload og fake news
er blot nogle af de tendenser, der viser behov for en styrket
indsats for at skabe et samfund baseret på fri og lige adgang
til viden med sikker og etisk håndtering af data, siger hun.
Som partner i projektet har forbundet forpligtet sig til at
bidrage med ekspertviden inden for medlemmernes faglighed,
kompetencer og arbejdsopgaver.
- Vores medlemmer har unikke kompetencer og funktioner
i samfundet i forhold til at bygge bro mellem mennesker og
systemer. Det er kernen af deres faglighed at ordne, fortolke
og formidle data, så viden og kultur gøres tilgængeligt for
forskellige målgrupper. Data skal nemlig bearbejdes, førend vi
kan kalde det viden, og hverken data, information eller viden
har værdi, hvis det ikke er tilgængeligt. Sund datahåndteringspraksis og god datakvalitet sker ikke automatisk, men bygger
på en proces, der beror på faglighed, fælles viden og tværgående dialog. Her kan vores medlemmer spille konstruktivt ind
i ADD-projektet – i praksis såvel som i mere konceptualiseret
form, siger Tine Segel.

Læs mere om projektet og Tine Segels begrundelse for,
at Forbundet Kultur og Information er partner i ADDprojektet, på www.algoritmer.org.

- Vi vil gerne være
med til at finde
løsninger på, hvordan
dataanvendelse kan ske
med omdrejningspunkt
i en sund datahåndteringspraksis og med et
fagligt og etisk kompas,
siger Tine Segel.

Perspektiv · 5

FORMANDENS LEDER /

Vores faglighed er vejen
til indflydelse

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

Kalenderen skriver august, og jeg håber, I har
haft mulighed for at holde en velfortjent ferie efter mere end et år, hvor corona har sat sit tydelige
præg på samfundet og vores liv. Og selvom sommeren for de fleste af os har betydet et pusterum
fra pandemien, så er det fortsat usikkert, hvad
der venter, og hvordan vi som samfund kommer
til at håndtere eftervirkningerne.
I Forbundet Kultur og Information ser vi frem
mod et efterår, der byder på vores generalforsamling den 30. oktober. Jeg glæder mig til at se jer
igen og drøfte, hvordan forbundets fremtid skal
se ud. Det bliver godt at mødes om det, der samler os, og tale om de oplevelser og forandringer,
som denne periode har båret præg af, og hvordan
vi fremadrettet skal prioritere og organisere os.
I 2018 vedtog forbundets generalforsamling
en række væsentlige vedtægtsændringer for
forbundet, blandt andet en ændring af formålsparagraffen, der blev udvidet til også at omfatte
samfundspåvirkning. Det blev startskuddet til
et arbejde for at skabe en bæredygtig, stærk
organisation, der både arbejder som traditionel
fagforening og interesseorganisation for sine
medlemmer. Beslutningen flugtede også med, at
generalforsamlingen som et politisk fokusområde
vedtog, at forbundet skulle styrke indsatsen for
en »Stærk faglig stemme«. Det har vi gjort ved
at fokusere på de faglige elementer og ved at
uddanne faglige meningsdannere, og vi har skabt
synlighed via debatindlæg, i høringer og via faglig
debat på arbejdspladserne. I den politiske strategi
for de kommende år lægger vi i hovedbestyrelsen

op til, at der fortsat skal være fokus på, at faglighed er
vejen til indflydelse.
Den faglige debat er vigtig i en tid med udvikling af
nuværende og kommende medlemmers arbejdsområder på et arbejdsmarked i forandring. Ambitionen fra
forbundets side er, at vi ved at diskutere strategi og
udvikling af arbejdsmarkederne er med til at sikre, at vi
som medlemmer får mulighed for at tage ejerskab over
de muligheder, som udviklingen skaber. Samtidig med
at forskellen mellem dagligdagen og det strategisk/
politiske niveau ikke bliver for stor. Det skal gerne være
sådan, at man ser sine kompetencer og viden bliver sat
i spil på den arbejdsplads, man er ansat – eller den arbejdsplads, hvor man ønsker at blive ansat. Det handler
om at bygge bro, og det kræver forståelse for helheden
og detaljen; forståelse for organisationen og brugerne.
Noget, vi med vores faglighed er dygtige til, uanset om
vi kalder det forretningsforståelse, brugerforståelse eller den måde, hvorpå man varetager en velfærdsopgave
for borgerne i en politisk styret organisation.
På baggrund af det arbejde, som er løftet i den nuværende periode, og det øgede fokus på interessevaretagelse, så er det ikke en uvæsentlig detalje, at vi med
den kommende strategi bygger videre på den faglige
stemme og adresserer, at fagligheden er vejen til indflydelse. Den politiske ambition fra hovedbestyrelsen er
fortsat at løfte de politiske dagsordener, hvor medlemmernes faglighed skaber værdi. At synliggøre KI’ernes
rolle i forhold til nationale, lokale og globale udfordringer og udviklingstendenser, som for eksempel den
digitale transformation, adgangen til kultur, og hvordan
medlemmerne bidrager til den grønne omstilling, FN’s
Verdensmål og den demokratiske sammenhængskraft.
Der er nok at tage fat på, og derfor skal vi fortsætte
det gode arbejde og skabe faglige stemmer og ambassadører, der kan markere fagligheden i debatter og på
arbejdspladserne.
Det kræver både en høj faglig selvforståelse og mod
– og det kræver, at vi står sammen og minder hinanden
om at bruge vores faglighed som en vej til indflydelse.
Netop derfor ser jeg forventningsfuldt frem til en generalforsamling, hvor vores faglige stemme og sociale engagement kan lade sig udfolde i den dialog og drøftelse,
vi skal have med hinanden.
Læs mere om generalforsamlingen og tilmeld dig her:
kulturoginformation.dk/gf2021
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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.

Pssst! …Hvordan
går det med din
pensionsopsparing?
Vi giver dig hurtigt overblik over
din opsparing, dit afkast og dine
forsikringer på mitpfa.dk

N y h e d s o v e r b l ik

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

48%

af danskerne
bekymrede for
fake news
Ifølge Kulturministeriets nye rapport Medietillid, fake news og faktatjek er 48 % af danskerne
bekymrede for, at falske nyheder forhindrer dem
i at vide, hvad der i virkeligheden foregår.

Vi går
#Sammenmodensomhed
Forbundet Kultur og Information mener, at det er en fælles opgave
at tage ensomhed og danskernes trivsel alvorligt. Derfor er forbundet gået sammen med 76 andre organisationer om et fælles bud på
en national ensomhedsstrategi, som er blevet overrakt til social- og
ældreminister Astrid Krag.
- Mange af vores medlemmer er med deres kompetencer og opgaver
med til at skabe dialog, samtale og fællesskaber i Danmark på tværs
af uddannelse, alder og bopæl og bidrager på den måde til at bekæmpe ensomhed, siger formand Tine Segel.

Hvilket KI vil du gerne have?
Bliv studenterrepræsentant
og få direkte indflydelse
Hvis du er interesseret i at stille op, så skriv en mail til os på kontakt@kulturoginformation.dk mærket »Studenterkandidat til hovedbestyrelsen« i emnefeltet. Du
kan stille op frem til generalforsamlingens afholdelse 30. oktober 2021.
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Til gengæld har en stor andel af befolkningen tiltro
til, at de nyhedsmedier, de selv benytter, er sande.
Hvordan hænger det sammen? Rapporten kommer
med følgende bud:
»(…) bekymringen kan måske være affødt af
en underliggende tvivl om, hvorvidt man selv er
i stand til at sortere i al denne information og
plukke det rigtige ud.«
- I Forbundet Kultur og Information er fri og lige
adgang til information en kerneværdi, ligesom vi
advokerer for vigtigheden af at udruste børn og
unge med informationskompetencer, der gør dem i
stand til at validere information. Hvis flere og flere
danskere frygter ikke at kunne finde information,
er det et tegn på, at danskerne ikke i tilstrækkelig
grad formår at tilegne sig disse kompetencer. Det
kalder på medlemmernes kompetencer og bidrag i
eksempelvis uddannelsessystemet, siger formand
Tine Segel.
Find rapporten på Kulturministeriets hjemmeside

Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

Hver tredje låner bor
højst 1 km fra biblioteket
De fleste biblioteksbrugere bor tæt på deres bibliotek, viser tal fra Danmarks
Statistik. Af landets godt 940.000 lånere bor hver tredje mindre end en kilometer væk fra deres lokale folkebibliotek. Og samlet bor 60 procent af lånerne inden
for to kilometer.
På landsplan bor hver tredje bibliotekslåner inden for en kilometers afstand af
deres bibliotek. I Region Hovedstaden er det hele 45 procent af lånerne, der maksimalt har en kilometer til biblioteket, mens tallet for de øvrige regioner er lavere.
Eksempelvis bor 26 procent af lånerne i Region Midtjylland maksimalt en kilometer
fra deres bibliotek.

Godt år
for grønne
afkast

Jo tættere man bor på sit bibliotek, jo mere tilbøjelig er man til at bruge det,
viser tallene.

PFA’s ekstragrønne opsparingsløsning, PFA
Klima Plus, kan i disse dage fejre sin etårsfødselsdag med gode afkast. Måske får du lyst til
at gøre din egen pension mere grøn.
De grønne ambitioner i PFA Klima Plus bygger
på tre konkrete mål, der handler om at investeringerne skal udlede 60 procent mindre CO2 end
verdensaktieindekset, og at PFA Klima Plus
skal være CO2-neutral i 2025 og CO2-negativ i
2030.
- Du kan selv vælge, hvor stor en del af din
opsparing der skal placeres i PFA Klima Plus.
Det sker nemt og enkelt via investeringsguiden
på www.mitpfa.dk.

2022

international bibliotekskonference i Danmark

LIBER, sammenslutningen af europæiske universitetsbiblioteker, holder deres årlige konference i Odense i 2022.
Syddansk Universitetsbibliotek (SDU) skal være medvært på næste års internationale LIBER-konference den 6.-8.juni. LIBER (Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche) er et netværk for universitetsbiblioteker i Europa med mere end 400 biblioteker fra mere end 40 lande, og fokus er blandt
andet på copyright og Open Access.
»Vi har inkorporeret H.C. Andersens portræt i logoet for konferencen for at minde os selv om det eventyr, det er, fysisk at samle hundredevis af biblioteksfolk post pandemien,« siger leder af Syddansk Universitetsbibliotek Bertil Dorch.
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N y h e d s o v e r b l ik

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

Ny analyse om digital inklusion
Stor udfordring med flere digitale skridt
Et af analysens eksempler kommer fra en projektleder i digital læring på et
bibliotek. Vedkommende forklarer, at mange borgere kun har adgang til det
digitale fra deres telefoner:
»(...) Men man kan ikke sende et brev på e-Boks fra appen. Det er en
kæmpe udfordring. Borgeren skal i stedet ind i browserudgaven af e-Boks,
som de ikke kender, og som er svær at overskue, fordi den ikke er tænkt
til at blive brugt på en telefon. En anden funktion, som ikke er optimal på
telefoner, er at uploade og downloade dokumenter. Generelt er det sådan,
at man stort set ikke kan lave en ansøgning i det offentlige uden at skulle
uploade noget. I de tilfælde guider vi borgerne over på en pc, som vi har,
hvor de så finder det aktuelle dokument på deres e-mail, lægger det ned på
skrivebordet og så uploader i ansøgningen. Alle de digitale skridt er en rigtig
stor udfordring for dem.«

For en del af den danske befolkning er det ikke en selvfølge at begå
sig digitalt. En ny analyse fra KL og Digitaliseringsstyrelsen tegner
et billede af de største barrierer for digital inklusion.
»Digital inklusion er komplekst, fordi borgerne har meget forskellige
kompetencer. Nogle kan håndtere sociale medier, men ikke Digital Post.
Andre kan have svært ved at huske mange koder. Der er få konkrete data,
og området er endnu forholdsvis ubeskrevet. Med analysen har vi samlet
viden fra borgere, interesseorganisationer og frontpersonale om deres oplevelser og de erfaringer, de gør sig i en digital hverdag,« siger vicedirektør
i Digitaliseringsstyrelsen Signe Caspersen.
Den nye analyse viser, at de digitale barrierer kan handle om alt fra de
digitale devices, borgerne har til rådighed, til deres sprogfærdigheder, forståelse for it eller digital sikkerhed. Derudover kan problemerne omhandle
begrænset kendskab til den offentlige sektor eller manglende mulighed
for fysisk og digital assistance fra pårørende eller støttepersoner.

Barrierer i det digitale møde med den offentlige sektor:
Løsninger passer ikke med borgers valg af device
Svage digitale færdigheder
Svage færdigheder i skriftligt dansk
Få muligheder for digitale stedfortrædere
Barrierer i det ikke-digitale møde med den offentlige sektor
Manglende og/eller vanskelige alternative veje
Manglende muligheder for digitale stedfortrædere
(selvom borgeren er fritaget)
Løsninger
Analysen fremdrager også fem fokuspunkter for løsninger:
Udvikling til mobile devices
Forenkling af kommunikation og processer
Bedre muligheder for at kunne hjælpe digitalt
Fokus på de alternative veje
Fokus på samarbejde med og regler for private aktører

Rettelse
I Perspektiv nr. 6 omtaler vi en række vedtægtsændringer i faggruppen BØFA. Desværre er der sket en fejl i denne omtale, og vi bringer derfor denne rettelse
fra BØFA’s bestyrelse og beklager.
Rettelse fra BØFA’s bestyrelse: »Vores vedtægtsændring betyder, at prisen for deltagelse i vores arrangementer og kontingentet nu er det samme for KI/
BØFA-medlemmer og BØFA interessemedlemmer.
Vores arrangementer er stadig kun for BØFA-medlemmer – undtagen selvfølgelig de webinarer, vi laver i samarbejde med KI, hvor andre KI-medlemmer jo
også kan være med.«
Venlig hilsen Redaktionen

Du kan læse mere på www.kulturoginformation.dk
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Generalforsamling 2021
Forbundet Kultur og Information
30. oktober 2021, Odense
Kom med til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling
den 30. oktober 2021 i Odense Koncerthus.
Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed og er derfor stedet,
hvor du som medlem kan være med til at sætte dit præg på, i hvilken retning
forbundet skal udvikle sig.
Lørdag den 30. oktober 2021:
10.00 Indskrivning til generalforsamlingen åbner
Der serveres kaffe/the og morgenbrød
10.30 Introduktion for førstegangsdeltagere
Formand Tine Segel orienterer nye generalforsamlingsdeltagere om, hvordan generalforsamlingen forløber
11.00 Generalforsamling 2021 åbnes
Velkomst ved formand Tine Segel
13.00 Frokost

Generalforsamlingen
er åben for alle
medlemmer af
Forbundet Kultur
og Information.
Kontingent for
3. kvartal skal dog
være betalt.
Tilmeld dig senest
den 1. oktober 2021

14.00 Generalforsamlingen genoptages
Herunder behandling af Princip- og Arbejdsprogram:
Politisk Strategi og præsentation af kandidater til
hovedbestyrelsen
17.00 Forventet afslutning af Generalforsamling 2021
Tak for i dag ved formand Tine Segel

Læs mere på kulturoginformation.dk/gf2021

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

ALGORITMER

F***
ALGORITMERNE

Forsker i dataetik Gry Hasselbalch arbejder i Europa for, at
menneskelighed og etik kommer i centrum af brugen af Big
data og AI. For dem, der kontrollerer vores data, har magten.
Heldigvis oplever vi lige nu et folkeligt oprør mod nettets
forskruede magtbalance, siger hun.
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO RITZAU/SCANPIX

»Fuck algoritmerne« og »Algoritmerne kender mig
ikke« stod der på de bannere, som tusindvis af unge i
London gik på gaden med i august 2020. De protesterede over, at regeringen lod algoritmer og ikke
lærerne fastsætte de sidste afgørende eksamenskarakterer, da covid-19 medførte, at eksaminerne
ikke kunne afholdes som normalt (se boks side 14).
De unge protesterede over, at algoritmerne også tog
eksempelvis geografi og skolens tidligere karaktergennemsnit i betragtning i beregningen af karakteren. For det betød, at elever fra offentlige skoler i
fattige områder fik lavere karakterer, også selvom de
normalt fik bedre karakterer end gennemsnittet, fordi

"
13



ALGORITMER

algoritmen automatisk gav højere karakterer
til elever fra privatskoler. Demonstranterne fik
tilnavnet Fuck-the-algorithm-bevægelsen, og
protesterne fik i sidste ende regeringen til at
ændre mening og lade lærerne afgøre karaktererne. Den bevægelse er netop et billede på
det folkelige oprør, som forsker, dataetikekspert Gry Hasselbalch taler om. Hun arbejder
blandt andet som AI ethics-ekspert i et globalt
EU-initiativ med fokus på udbredelsen af
såkaldt menneskecentrisk kunstig intelligens. Desuden sad hun med i den ekspertgruppe, der udviklede EU’s Ethics guidelines
for trustworthy AI. Guidelines, der skabte det
etiske fundament for EU's nye forslag til en
AI-lovgivning.
- Krav om forandring opstår, når der sker
et sammenstød mellem begejstringen for
teknologi og vores menneskelige værdier.
Som for eksempel privatliv, hvor vi pludselig
oplever på egen krop, at algoritmerne kontrollerer vores liv, og vi føler magteløshed over,
at algoritmernes resultater er fordomsfulde
og uretfærdige, fordi de ikke tager højde for
det individuelle menneskes liv og dynamik,
men putter os i gennemsnitlige kasser, som de
engelske studerende oplevede det, siger hun.
LOVGIVNING ER IKKE NOK

Et andet eksempel afledt af coronavirusepidemien stammer fra det amerikanske

universitetshospital Stanford University Center, hvor personalet begyndte at bære badges med budskaber som »Fuck
algoritmerne« og »Algoritmerne stinker!«, fordi algoritmerne
var nået frem til, at det sundhedspersonale, der skulle vaccineres først, var læger over 60 år - uanset funktion - mens yngre
plejepersonale kom bagerst i køen, selv om de var udsat for
langt større smitterisiko.
- Problemet med algoritmebeslutninger er, at det er svært at
finde ud af, hvem vi kan drage til ansvar, når systemet fejler
og har etiske eller skadelige konsekvenser. For hvordan regner
man ud, hvad der præcist har gjort udslaget for en bestemt
beslutning, når en række uigennemskuelige elementer er bragt
sammen i en maskine?, siger Gry Hasselbalch, der de sidste tre
år har arbejdet på ph.d.en Data Ethics of Power - A Human Approach to Big Data og AI. En af hovedkonklusionerne i hendes
forskning er, at det ikke dur at pille den menneskelige faktor ud
af beslutninger.
- Teknologi, Big data og AI skal kun være et redskab for mennesker, det skal ikke tage beslutninger for os, siger hun, og
det er ikke nok at lovgive om, hvordan store virksomheder må
bruge eller skal opbevare vores data. Dataetik skal ikke bare
være et lovkrav, det skal også være en del af vores kultur, når vi
udvikler teknologier. Menneskeligheden skal ind langt tidligere
i udviklingen og designet af teknologien, og i hvad vi som samfund overhovedet vil tillade, at der bliver udviklet og forsket i,
siger Gry Hasselbalch, der for eksempel er bekymret over EU’s
tilgang til biometriske fjernidentifikationssystemer (som for
eksempel ansigtsgenkendelse), som hun ikke mener, er striks
nok. I EU’s nye forslag til en AI-lovgivning, som også er verdens
første, er brugen af den på offentlige steder godt nok defineret
som risikabel, men stadig tilladt i særlige tilfælde, for eksempel

FUCK-THE-ALGORITHM-BEVÆGELSE
På grund af coronanedlukninger kunne engelske gymnasier ikke afholde fysiske studentereksaminer,
så i første omgang regnede lærerne den afsluttende karakter ud fra tidligere gennemsnit. De viste sig
at være en anelse bedre end tidligere, hvorfor det engelske undervisningsministerium regulerede dem
ved at lade algoritmer regne i stedet. Det endte med, at 280.000 elever (40 procent) blev reguleret
nedad. Og det skete i størst omfang på »problemskoler«. Efter pres fra tusindvis af studerende
indrømmede den britiske regering, at algoritmerne »ikke havde leveret det, de skulle«.
Kilde: Politiken
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- Ingen datasystemer er neutrale. Derfor må teknologien ikke overtage vores
menneskelige etiske dømmekraft. Teknologi, Big data, AI skal kun være menneskets
værktøj, det er ikke dem, der skal tage beslutningerne for os, siger Gry Hasselbalch.

“Krav om
forandring
opstår, når
der sker et
sammenstød
mellem
begejstringen
for teknologi
og vores
menneskelige
værdier.”

LÆS MERE ALGORITHMWATCH

Tysk nonprofitorganisation, der udgiver rapport over Europas brug af datasystemer for
at give et overblik over udviklingen også i Danmark.
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i forbindelse med eftersøgning af forsvundne børn, trusler
mod visse personers liv eller terrorangreb. I modsætning til for
eksempel Kina, der bruger det bredt til kontrol af befolkningen,
eller USA, der har en helt anden tilgang til overvågning generelt, tæt forbundet med en magtfuld tech-industri.
DATA ER MAGT

For data er magt, og dem, der kontrollerer data, har magten. I
sin ph.d. afdækker Gry Hasselbalch de magtstrukturer, der er
opstået i udviklingen af brugen af Big data, som hun mener, er i
modstrid med et demokratisk samfund. En forskruet magtbalance, kalder hun det.
- Nettets infrastrukturer har skabt sit eget magthierarki, hvor
dem, der har data om os, har magten, og det er ikke stater, det
er virksomheder, der skal tjene penge. Den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff bruger for eksempel begrebet
surveillance capitalism (overvågningskapitalisme), fordi data
om os er blevet et nyt værdifuldt råstof, siger Gry Hasselbalch,
der understreger, at det ikke er nyt, at vi lever i et elektronisk
overvågningssamfund.
- Tilbage i 1990’erne talte den skotske sociolog David Lyon
om etableringen af et overvågningssamfund via elektroniske
medier, hvilket han senere har udvidet med begrebet liquid
surveillance (flydende, usynlig overvågning). Overvågningen
er systemisk, og vi skal være klar over, at nogle altid vil tage
magten, når vi har teknologier, der muliggør overvågning, og de
vil holde på den så godt, de kan. Derfor er vi nødt til at arbejde
for en teknologisk infrastruktur, -lovgivning og -innovation, der
understøtter et demokratisk samfund, så magten ikke ender
(som nu) hos få gigant-virksomheder.
MENNESKELIG STOPKLODS

For at ændre på de magthierarkier, der er opstået, skal magtstrukturerne frem i lyset.
- Vi skal have etik til at fylde mere i debatten og i udviklingen,
siger Gry Hasselbalch, der skrev sin ph.d. netop med fokus på
magtstrukturer. Hun har haft fokus på tre områder i ph.d.en:
Udviklingen af vores brug af Big data og den magtfordeling, der
er fulgt med. To, hvordan den støder sammen med den magtfordeling, vi ønsker i et demokratisk samfund, og tre, de etiske
konsekvenser, når AI handler på vores vegne, sammenholdt
med menneskelige beslutninger.
Der er blandt andet flere eksempler på, at datasystemer diskriminerer minoriteter og socialt udsatte. Som det amerikanske

TÆNKEHANDLETANKEN DATAETHICS

system, der skulle risikovurdere fanger til
prøveløsladelse, hvor algoritmerne viste sig at
være langt skrappere overfor sorte fanger end
hvide.
- Intentionen bag de datasystemer, vi
designer og gør brug af i Europa, er jo for det
meste god. Som den såkaldte Gladsaxemodel i
Danmark, hvor algoritmer skulle forudsige, om
børn i udsatte familier var i fare for omsorgssvigt. Men faktum er, at den slags analyser
altid vil have utilsigtede sociale og etiske
konsekvenser. Derfor kan vi ikke overlade den
slags til datasystemer alene. For det, vi mister,
når vi overlader beslutninger til algoritmerne
og AI, er de menneskelige egenskaber, såsom
at være kritisk og utilfreds med tingenes
tilstand, og derfor muligheden for at ændre
tingenes tilstand. Vi mister simpelthen en
»menneskelig stopklods«. Vi kan sagtens
sætte et datasystem til at komme op med
moralske beslutninger bygget på de data, der
er kommet ind i computeren, men systemet
kan ikke have kritiske, etiske overvejelser, som
mennesker kan, siger Gry Hasselbalch.
Derfor mener hun, at menneskelighed og
etik skal i centrum i lovgivning og udvikling af
teknologi.
- Det kan være ved, at borgerne let kan få
indsigt i deres data og kan rette i dem, siger
Gry Hasselbalch, der blev indkaldt som del af
den danske regerings første ekspertgruppe i
2018, der blev etableret for at udvikle dataetiske anbefalinger, der blandt andet tæller et
nationalt dataetisk råd samt en lovpligtig dataetisk redegørelse i årsregnskabet for større
virksomheder. Hun sad med bland andet på
grund af hendes erfaring med børn og digitale
medier.
BØRN HAR VÆRET PRØVEKANINER

Fra år 2004 og ti år frem var Gry Hasselbalch
med til at etablere og drive Medierådets
nationale videncenter med fokus på børn og
unges digitale liv, som var en del af EU’s Better

Dansk tænkehandletank, der arbejder for at sikre den menneskelige værdi i en verden af data ved at indsamle,
skabe og kommunikere viden om dataetik.
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Engelske studerende i protest
over, at algoritmerne skulle afgøre
deres eksamenskarakter under
coronanedlukningen.

Internet for Kids Program’s internationale netværk
Insafe.
Ph.d.en Data Ethics of Power - A Human Approach to Big Data og AI er, ifølge Gry Hasselbalch,
kulminationen på den viden, hun har opbygget
gennem tæt på to årtier.
- I arbejdet med børn og unge gik det mere og
mere op for mig, at det ikke var nok at oplyse
dem om, hvordan de skal opføre sig på nettet, og
hvad de skal passe på - såkaldt digital dannelse.
Men at vi er nødsaget til at gøre noget radikalt
ved den forskruede magtfordeling for at passe på
dem. Børnene var de første på de sociale medier
og dermed de første til at blive en del af overvågningsindustrien. Når vi i Medierådet lavede
undersøgelser med børn og unge, så ønskede de
faktisk privatliv, men både børn og voksne så det
som et fair bytte at give deres private data for
gratis tjenester, siger hun.
I de første mange år af de sociale mediers historie accepterede vi den forskruede magtbalance,
og mange så nærmest rettigheden til privatliv og
databeskyttelse som en hindring for innovation.
»Privacy is no longer a social norm«, som Facebooks grundlægger Mark Zuckerberg blandt andet
sagde i 2010.
PERSONDATA

* ORDBOG
AI: Artificial intelligence eller kunstig intelligens
Algoritmer: Proces, der udføres af en automat, for
eksempel en computer
Big data: Store mængder data, der indsamles på kort
tid, og som grundet størrelsen ikke kan analyseres med
traditionelle analyseværktøjer
CryptoParty: Global bevægelse, hvor man udbreder
viden om, hvordan man beskytter sit privatliv online, for
eksempel bruger anonyme browsere og undgår cookies.

I 2012 startede debatten for alvor, her kom blandt
andet første bud på en gennemgribende reform
af den europæiske persondatabeskyttelseslov,
der blev reel EU-lovgivning i 2018 (GDPR).
Det var også i den periode, at Edward Snowdens
afsløringer (2013) viste, at der havde været et
samarbejde mellem den amerikanske efterretningstjeneste NSA og store tech-virksomheder,
som havde gjort det muligt at overvåge europæiske borgere og politikere.
Og i årene efter begyndte de første virksomheder at kunne se idéen i at arbejde med databeskyttelse som et konkurrenceparameter i
stil med at være bæredygtig og give kunder og
brugere mere indflydelse og indsigt i deres data
og udvikle systemer med såkaldt indbygget

Kilde: Den danske ordbog, Uddannelses- og Forskningsministeriet
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privatlivsbeskyttelse (privacy by design), forklarer Gry Hasselbalch,
der i 2016 udgav bogen Dataetik – den nye konkurrencefordel sammen
med journalist og privacyekspert Pernille Tranberg.
- Indtil da var kravet om privatliv mest kommet fra aktivister,
der blev anset som folk med sølvpapirshatte, der lavede såkaldte
CryptoParties*, men nu kunne virksomheder og politikere se idéen i
privatliv og beskyttelse af persondata, og der opstod en ny datageopolitik efter Snowdens afsløringer, fordi europæiske lande blev
opmærksomme på, hvor vigtig regional kontrol over datainfrastrukturer var, siger hun.
Gry Hasselbalch og Pernille Tranberg skabte »tænkehandletanken«
DataEthics sammen med Birgitte Kofod Olsen i 2015. De fandt på
begrebet dataetik og argumenterede for, at det ikke kun handler om
etik i forhold til vores privatliv, men om dataøkonomiens indflydelse på hele vores demokrati, fordi manglende dataetik betyder et
ulige magtforhold mellem borgere og de store virksomheder samt
staterne. I sin ph.d. arbejder Gry Hasselbalch videre med begrebet
dataetik og definerer det - ikke som et moralfilosofisk begreb, og
hvordan vi putter nogle værdier ind i teknologien, men med fokus
på, hvordan datasystemer understøtter, distribuerer og reproducerer
magtfordelinger. Dataetik handler om at skabe balance i en ulige
magtfordeling.
ANSVAR VED AT ARBEJDE MED DATA

Vi er nået dertil, hvor vi, ifølge Gry Hasselbalch, ikke kan »nøjes«
med lovgivning for tech-giganterne og brugen af data i private virksomheder og offentlige institutioner.
- Det kræver en grundlæggende ændring af vores syn på data
og design af teknologi, hvor det menneskelige og etiske er i centrum. Alle, der arbejder med at udvikle teknologi og systemer, som
informationsspecialister, skal være opmærksomme på, at de ofte
reproducerer eksisterende magtstrukturer i de nye systemer. Alle
led har derfor ansvar for at tænke dataetisk og tænke i, hvordan
systemerne bliver et redskab for os og ikke en sandhed i sig selv,
siger hun.
Et vigtigt skridt kunne for eksempel være, at man ved alle offentlige indkøb af it-systemer krævede, at der er etiske overvejelser
om magtfordelingen og interesserne i systemet bag, mener Gry
Hasselbalch.
Heldigvis oplever hun et momentum med en erkendelse af, hvor
vigtigt etik og vores menneskelige kritiske sans er, som eksemplet i
indledningen med de engelske studerende.
- Borgerrettighedsorganisationer fører kampagner mod ansigtsgenkendelsesteknologier, og vi oplever ingeniører og forskere, der
forlader virksomheder i protest over, at der ikke er nok fokus på
dataetik, siger Gry Hasselbalch, der kalder det Cultural critical moments - øjeblikke gennem historien, hvor der for alvor er en åbning
for kritisk at forhandle værdierne, som vi udvikler vores samfund og
teknologier på baggrund af.
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Engelske studerende i protest over, at algoritmerne skulle afgøre deres eksamenskarakter under coronanedlukningen.

LÆS MERE

Bogen Data Ethics of Power –
A Human Approach in the Big
Data and AI Era udgives på
det engelske forlag Edward
Elgar Publishing december
2021. Bogen er baseret på
Gry Hasselbalchs ph.d.
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Stil
op

STIL OP TIL HOVEDBESTYRELSEN
Hvis du har noget på hjerte, brænder for at udvikle dit fag og kan sige
ja til hovedparten af nedenstående, så skal du overveje at stille op til
hovedbestyrelsesvalget i 2021.
Forbundet Kultur og Information er inde i en markant faglig,
politisk og organisatorisk udvikling. De kommende år vil derfor
give medlemmer af hovedbestyrelsen mulighed for at indgå
i et engageret og alsidigt arbejde med at drive og udvikle
forbundet.
Forbundet vil på generalforsamlingen den 30. oktober 2021 opstille en række nye strategiske målsætninger for de kommende
tre års arbejde under overskrifterne:
• Faglighed: En vej til indflydelse
• Trivsel og udvikling i arbejdslivet
• Brobyggere og faglige fællesskaber
Forbundet har brug for dig, der er ambitiøs på fagets vegne, har
strategisk udsyn og lyst til at stå i spidsen for at skabe resultater for medlemmerne.
Valgperioden er tre år med mulighed for at opnå genvalg.
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Vores forventninger:
• Vi forventer, at du har faglig indsigt, at du har et godt kendskab til arbejdsmarkedet og er nysgerrig på dine fagfællers
arbejde i forskellige sektorer.
• Vi forestiller os, at du er fagpolitisk interesseret og ønsker
at tage medansvar for at drive forbundets udvikling, blandt
andet ved at medvirke til at profilere forbundet blandt dine
medlemskolleger og andre interessenter.

Vi forestiller os, at du som person:
• Har lyst og vilje til at fastholde og realisere dine og forbundets målsætninger
• Har lyst til at bidrage til beslutninger og tage medansvar
• Er dialogisk og lyttende
• Er engageret og saglig
• Er respektfuld og professionel i omgangen med eksterne interessenter, bestyrelseskolleger og forbundets medarbejdere.

Det får du:
• Som medlem af hovedbestyrelsen tilbyder vi målrettet udvikling af dine
kompetencer.
• Som medlem af hovedbestyrelsen vil du udvikle dig som beslutningstager på strategisk niveau og som ambassadør og interessevaretager for
dit fag og din faglighed.

»Jeg havde ikke selv troet,
at jeg skulle med i en
hovedbestyrelse, men tog
chancen, og det har været
så fedt. Det har både givet
mig nye kompetencer som
for eksempel argumentation,
mødeledelse og et meget
større netværk, som både jeg
og min arbejdsplads nyder
godt af. Så har du spørgsmål,
så skriv eller ring til mig.«

• Du får kendskab til drift og udvikling af en faglig organisation og lærer
at indgå i samarbejde og relationer med andre beslutningstagere på højt
niveau i og uden for forbundet.
• Efter tre år i forbundets bestyrelse har du mulighed for at kunne varetage andre bestyrelsesposter på højt niveau. Du har også mulighed for at
genopstille til en ny treårig valgperiode.
Ved at følge dette link kan du finde oplysninger om, hvordan processen
forløber, og hvorledes du kandiderer.
Hvis du har spørgsmål til kandidatprofilen og de opgaver, der ligger i arbejdet, kan du kontakte et medlem af forbundets nuværende hovedbestyrelse, der gerne vil dele deres viden og erfaring med dig.

Daniel Ackey, næstformand

Hverdagen som bestyrelsesmedlem
• At sidde i hovedbestyrelsen i Forbundet Kultur
og Information indebærer deltagelse i cirka 10
årlige hovedbestyrelsesmøder, hertil kommer
eventuelle ekstraordinære møder. Du skal også
deltage i møder i vores TR-kollegier og øvrige
faglige aktiviteter, der involverer forbundets
valgte politikere.
• Du skal kunne prioritere tid til forberedelse og til
deltagelse i seminarer og andre udviklingsaktiviteter.
• Som medlem af forbundets hovedbestyrelse er
der mulighed for at blive frikøbt fra din arbejdsplads i de timer, der medgår til hovedbestyrelsesarbejdet.

»Min personlige motivation for at stille op
for tre år siden var, at jeg savnede vores
faggruppe i den offentlige debat. Samtidig
så jeg en udvikling på blandt andet det
kommunale område, som stred imod de
ønsker, jeg har for faget og bibliotekssektoren.
Det var altså det udadrettede arbejde med
interessevaretagelse, der mest havde min
interesse. Undervejs er jeg blevet mere
interesseret og vidende om også det
medlemsrettede arbejde som for eksempel
bedre arbejdsvilkår, ny jobskabelse, bedre
muligheder for efteruddannelse og så videre.
Jeg har lært en hel masse på de tre år og kan
kun anbefale andre med politisk engagement
at stille op.«
Sarah Hvidberg, bestyrelsesmedlem
21
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TEKST RASMUS NIELSEN FOTO JAKOB BOSERUP

Giv
litteraturen
liv på
sociale
medier
Med de sociale medier er flere og flere
aspekter i tilværelsen flyttet ind i den
digitale sfære, og biblioteket som
institution står med udfordringen at
gøre sig gældende i en digital verden.
Blågårdens- og Herlev Bibliotek har
hvert deres bud på, hvordan biblioteker
kan få en flig af opmærksomheden i
den hårde konkurrence.
»Jeres meme-game er det sygeste.
Jeg får næsten lyst til at læse bøger.«
For mange biblioteksansatte ville første del af ovenstående nok være relativt uforståeligt, mens den sidste
sætning kun ville føles som en halv sejr. Ikke desto mindre
er det den kommentar, knyttet til et opslag på Blågårdens
Biblioteks Instagram-profil Blaagaarden, der har vakt

"
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størst glæde hos Caroline Enghoff Mogensen,
Rasmus Riiskjær og Ditte Ernskov Christensen. De er holdet bag bibliotekets SoMesucces, hvor billeder og citater fra populære
tv-programmer og litterære referencer går
op i en højere enhed i et af internettets mest
populære formater; memes.
Det har ellers ikke skortet på ros det sidste
halve år, hvor tilhængerskaren er vokset støt
og i dag tæller lige over 10.000 følgere. Men i
et lille mødelokale inde bag bibliotekets reoler
er der enighed om den fremhævede kommentars særlige status. Fordi afsenderens profil
primært udstrålede interesse i bodybuilding
og tilhørte en mand med et selvudnævnt ikkeeksisterende forhold til litteratur.
- At vores memes fik ham til at tænke »hey,
det kunne være, jeg skulle prøve de der bøger,
de læser« er fantastisk. Mange har en idé om
læsning som en alvorlig og højtidelig ting,
men ved at gøre grin med det kan man få det
lidt ned på jorden, fortæller Ditte Ernskov
Christensen, kommunikationsansvarlig for
Blågårdens Bibliotek.
Selvom de forsøger at gøre litteraturen mere
tilgængelig, er profilen ikke et sted, hvor det
litterære fortyndes. Det flyder med referencer

”Det er lidt som
at få tildelt en del
af biblioteket, hvor man
har den fulde kontrol.
Det tror jeg, er de
fleste bibliotekarers
drøm.”
for de indviede. Til forfattere som Steen Steensen Blicher og
Franz Kafka eller Kingos påskesalmer. Her opereres med »tillid
til folks fatteevne«, hvilket ifølge dem selv i praksis betyder, at det kan blive ret højpandet. Men kombinationen med
stillbilleder fra populærkulturelle fællesnævnere som Den store
bagedyst, Bonderøven og Rejseholdet har givet profilen en ret
mangfoldig målgruppe.
- Der er lidt til alle. Det kan være referencer til de hardcore
nørder, der er helt nede i antik, græsk litteratur. Men det kan
også være nok, at man har hørt om ham der Odysseus. Eller
bare synes, Jesper Buch fra Løvens Hule er vildt grineren, siger
Ditte Ernskov Christensen.
LYSTEN DRIVER VÆRKET

Syndere i sommersol af Sigurd Hoel er
blandt anbefalingerne på Herlev Biblioteks
Instagram-profil. Opslaget emmer af
sommerstemning som akkompagnement
til bogen fra 1927, der handler om otte unge
nordmænds sommerferie på en ø.
Foto Herlev Bibliotek
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Sammen med Caroline Enghoff Mogensen, litteraturformidler
og bibliotekar på Blågårdens Bibliotek, prøvede Ditte Ernskov
Christensen første gang kræfter med memes i december 2019.
SoMe-julekalenderen blev vel modtaget, så da julen nærmede
sig igen året efter, gjorde de klar til en ny omgang julerelaterede litteratur-memes. På det tidspunkt fik Rasmus Riiskjær,
der til daglig begår sig som bibliotekar på Husum Bibliotek,
forvildet sig ind på deres kontor. Her blev han mødt af et rum
med små billeder overalt på væggene og to kvinder, der ikke
rigtig havde tid til det møde, der var på programmet. Heldigvis
ville han også hellere være med til det, de lavede. For Rasmus
Riiskjær har det været en kilde til tiltrængt kollegial kontakt i
seks lange måneder på hjemmekontoret.
- Det har været fantastisk at have nogle at jamme jokes med
og noget at grine af alene på sit værelse i en situation, hvor
man har været socialt handicappet.
Caroline Enghoff Mogensen stemmer i.
- Det har været et lyspunkt. Faktisk er det så sjovt at lave,
at det er det, jeg helst vil bruge min tid på. Altså, jeg vil også
gerne læse bøger. Og se mine børn, selvfølgelig. Men jeg vil
langt hellere lave memes end at se Netflix.
De er overbeviste om, at det lystdrevne har været essentielt
for, at de har tilkæmpet sig lidt af den opmærksomhed, der er

Caroline Enghoff
Mogensen,
Rasmus Riiskjær
og Ditte Ernskov
Christensen deler
en fælleschat,
hvori de
konstant sender
screenshots og
tekstidéer frem
og tilbage. På
en uge bliver
det ofte til op
mod 50 memes,
der hver fredag
koges ned til de
10, der sendes
ud til Instagramfølgerne. Foto
Jakob Boserup
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SOME

”Det er ofte lidt sådan, at det er noget, man sætter
praktikanter eller lignende til. Er man til stede med et
venstrehåndsarbejde, bliver det aldrig bæredygtigt og
er et spild af ressourcer.”
"

ubarmhjertig kamp om på de sociale medier. Skal biblioteket gøre
sig relevant i en digital tidsalder, kræver det en ekstra indsats
for at skabe udtryk, der taler internettets sprog. Det skal ikke
nødvendigvis være memes, for »man skal jo ikke lave memes,
hvis man ikke er skidesjov«. Hvis bibliotekerne skal lykkes digitalt,
skal det ske via formater, der passer den enkeltes interesse og
faglighed.
- Det handler om at sætte medarbejderne fri og tro på deres
kreative idéer. Man skal være lidt legesyg, hvis man skal lykkes
med at eksperimentere med formerne. Det er ikke nok at beskrive
et flot projekt, og så kommer resten af sig selv. Det virker ikke,
hvis det ikke er drevet af passion og energi, siger Rasmus Riiskjær.
HERLEV BIBLIOTEK SNAKKER ANDEN INTERNET-DIALEKT

Heller ikke Nanna Damsgaard-Larsen, litteraturformidler på Herlev
Bibliotek, mener, at der findes én succesformel. Sammen med Cecilie Lyneborg, digital formidler, driver hun Herlev Biblioteks Instagram-profil, og de har grebet det anderledes an. Alligevel med det
fællestræk, at de også snakker internettets sprog til et lydhørt
publikum. Dialekten er dog en anden. Her følger de 6.020 følgere
ikke med for jokes om Adam Oehlenschläger, men for æstetisk
gennemførte og visuelt lækre boganbefalinger. I alle opslag ligger
den udvalgte bog med forsiden opad på en baggrund af velkomponerede farver, omgivet af omhyggeligt placerede rekvisitter. Løg,
rødvin og en dåse hakkede tomater på et. Et flute og en håndfuld

grønne æbler på et andet. Biblioteket flyder
ubesværet i strømmen af livsstilsbloggere, der
fylder godt i Instagram-landskabet.
- Blågården kender sine meme-virkemidler
og bruger det fantastisk. Det ville jeg aldrig
kunne få til at fungere eller nyde at bruge
tiden på. Vi har valgt en anden måde at præsentere litteraturen på, som også fungerer i
det her format, forklarer hun.
Selvom Nanna Damsgaard-Larsen søger et
visuelt indbydende udtryk, er det ikke form
over indhold. Litteraturen er i centrum. Rekvisitterne er ikke blot udvalgt for deres æstetiske effekt, men grundet deres relation til
værket. Som de ferskner, der omgiver Call Me
By Your Name af forfatteren André Aciman.
Værkerne er nøje udvalgt, og de medfølgende
tekster giver smagsprøver og baggrundsviden.
Hun er bevidst om, at profilen kan risikere at
falde i kategorien af visuelle quickfix, platformen bugner af.
- Jeg bruger jo også Instagram som privatperson, så jeg ved, hvordan man kan køre let
og elegant gennem sit feed. Men man har stadig gjort sig tanker om de profiler, man vælger

”Ofte fremstår biblioteker uafklarede i deres
formål med at være på de sociale platforme.
Den største fejl, man kan gøre sig, er blot at
være til stede, fordi alle andre er det.”
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at følge. Og følger man os, har man i hvert fald muligheden for
at blive præsenteret for noget litteratur, siger hun.
Nanna Damsgaard-Larsen tror, at boganbefalingerne kan
skabe nysgerrighed. Eller måske betyde, at nogle af bogforsiderne vækker genkendelse, næste gang brugeren forsøger at
navigere i junglen af titler i sin lokale boghandel eller bibliotek.
På samme måde, som hvis man falder over et par bukser, man
har set på sin yndlingsbloggers profil, i en butik. Hun ser det som
en naturlig udvikling af bibliotekets rolle, at man også i den digitale verden finder en måde at inspirere brugeren til den næste
læseoplevelse. For hendes eget arbejdsliv har SoMe-arbejdet
været en gave. Primært for udviklingen af hendes faglighed,
men måske også lidt for hendes ego.
- Det er lidt som at få tildelt en del af biblioteket, hvor man har
den fulde kontrol. Det tror jeg, er de fleste bibliotekarers drøm.
»BEST CASES«

- Da du sendte mig eksemplerne, var jeg klar til at være kritisk,
må jeg indrømme, men de har begge fundet en form, der fungerer.
Sådan lyder det med et undertrykt grin fra Bjarki Valtýsson,
lektor i moderne kultur på Institut for Kunst og Kulturvidenskab,
Københavns Universitet. Hans milde overraskelse bunder i, at
Blågårdens- og Herlev Bibliotek, som han udtrykker det, er »best
cases«. Ofte fremstår biblioteker uafklarede i deres formål med
at være på de sociale platforme. Den største fejl, man kan gøre
sig, er blot at være til stede, fordi alle andre er det, forklarer han.
En anden fejl er at tro, det ikke kræver ressourcer.
- Det er ofte lidt sådan, at det er noget, man sætter praktikanter eller lignende til. Er man til stede med et venstrehåndsarbejde, bliver det aldrig bæredygtigt og er et spild af ressourcer,
siger Bjarki Valtýsson.
Investerer man, hvad det kræver, kan der være mange fordele
ved at satse digitalt, mener han. Alt efter valg af tilgang kan det
både være en velfungerende udstillingsramme eller et værktøj
til at præsentere litteraturen for nye målgrupper. Dog mener
han, at biblioteker uanset formålet altid bør gøre sig overvejelser
omkring at indgå på kommercialiserede platforme, der via deres
logikker dikterer indholdet og tjener penge på brugerne. Og at
man som en vidensinstitution med tung faglighed skal være
bevidst om, hvornår man begynder at fortynde den.
Ifølge Bjarki Valtýsson er Blågårdens- og Herlev Bibliotek
eksempler til efterlevelse, fordi de effektivt udnytter deres
respektive formaters virkemidler med plads til fagligheden.
Vigtigst af alt har de fundet ind til kernen af, hvad de gerne vil
kommunikere.
Tilbage på Blågårdens Bibliotek er en fokuseret indsats netop
Caroline Enghoff Mogensens primære råd til andre.
- Tidligere lavede vi helt neutralt indhold og fik ni likes på en
god dag. I dag har vi et meget mere snævert indhold, men når ud
til 22.000 mennesker på et enkelt opslag.
Fire af Blaagaardens egne favoritter.
Foto Blågårdens Bibliotek

KLIMA

”Vi arbejder for viden
og fakta – så selvfølgelig
skal vi også være
bæredygtige”
Klimavenlighed sniger sig i stigende grad ind på arbejdspladserne, men hvor kan man sætte ind som henholdsvis
virksomhed, institution og menig medarbejder? Vi har talt
med forfatteren til bogen Klimaklar virksomhed og en medarbejder på Svendbog Bibliotek, der mener, at biblioteket helt
naturligt skal tænke i bæredygtighed.
TEKST JO BRAND FOTO SCANPIX

Klima. Vi taler om det. Vi tænker på det. Men hvor meget
gør vi ved det? Ikke nok, men dog mere og mere, fortæller
journalist og forfatter Anna Fenger Schefte, der har speciale
i klimavenlig adfærd. Senest har hun sammen med kollegaen
Anders Nolting Magelund skrevet bogen Klimaklar virksomhed
med råd til, hvordan man som arbejdsplads kommer i gang med
at arbejde klimavenligt. Og det er der, ifølge hende, flere og
flere, der er interesseret i at gøre.
- Selvom undersøgelser viser, at der er en vis famlen blandt
selv de største virksomheder, når det kommer til, hvordan
man griber klimaomstillingen an, så går udviklingen sindssygt stærkt. Flere og flere virksomheder begynder at følge
de internationale standarder, og konsulenthusene har travlt
med at lave CO2-regnskaber, siger hun og tilføjer, at det er helt
nødvendigt, at virksomheder og arbejdspladser kaster sig ind
i klimakampen af flere årsager – udover selvfølgelig den helt
indlysende: At tage hensyn til klimaet. Økonomi er en anden.
- Der er ikke nogen CO2-afgift lige nu, men den kommer,
ligesom der i det hele taget kommer mere lovgivning på det her
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område, fordi der er et politisk pres, så man
kan lige så godt foregribe det. Derudover er
der også et pres fra kunder, leverandører og
forbrugere – danskerne synes stadig, at det
politisk er et af de vigtigste områder, siger
hun.
Derfor mener Anna Fenger Schefte også, at
klimavenlighed i højere og højere grad bliver et
konkurrenceparameter.
- De virksomheder, der ikke hopper med, risikerer ikke at stå rustede til at møde krav fra
kunder og ny lovgivning og vil hurtigt miste
legitimitet og troværdighed. Så hvis man vil
sikre sin vækst, må man også klimasikre sig
selv og det, man laver.
LEDELSENS ANSVAR

Ifølge Anna Fenger Schefte spiller medarbejderne en vigtig rolle i forhold til at få skåret

Der er mange
gode grunde
til at prioritere
klimavenlige
løsninger på
arbejdspladsen,
eksempelvis
forventningerne
om en afgift på
CO2 eller krav fra
forbrugerne, der
lægger vægt på
klimahandling.

ned på CO2-forbruget, men helt overordnet mener hun,
at ansvaret primært hviler på ledelsens skuldre.
- Det er en ledelsesopgave. Det er ledelsen, der skal
beslutte at skubbe medarbejderne i den rigtige retning, men medarbejderne skal være med til at bidrage
til løsningerne og dermed gøre vejen kortere og mere
effektiv. Du kan ikke lave klimaomstilling uden at have
medarbejderne med, for det er en omstilling af hele
virksomheden. Derfor er der også tale om forandringsledelse, for medarbejderne skal kunne tænke anderledes,
siger hun.

"

Hvor starter man som arbejdsplads, der gerne vil være
mere klimavenlig?
- Man må starte med at kigge grundigt på, hvad virksomheden har af specifikke muligheder, og hvad der
ligger af udfordringer, når det kommer til klimaomstillingen og sætte sig godt ind i, for eksempel hvad der
kommer af lovgivning, nye teknologiske muligheder,
leverandørkrav eller mulige besparelser ved konkrete
klimainitiativer. Man skal også få overblik over sit CO2aftryk. Det handler om at sætte sig med et excelark og
skrive forbruget ind: Hvor er den største udledning af
CO2? Hvor kan det betale sig at få skåret ned? siger hun
og fortæller, at nogle af de steder, hvor CO2-forbruget
hurtigt kan reduceres, er i forbindelse med for eksempel
maden i kantinen, hvor man blandt andet kan servere
flere grøntsager og mindre kød, eller ved driften af bygningerne, hvor man kan reducere strømforbrug og gøre
bygningerne mere klimavenlige.
Hun fortæller også, at man som arbejdsplads bør
tænkte bredt og ikke kun fokusere på, hvad man selv
udleder af CO2, men også på, hvad for eksempel ens
underleverandører udleder. Altså tænke klima ind hele
vejen rundt om arbejdspladsen. Og det behøver ikke
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"

være så besværligt eller omfattende, som det lyder. Nogle
skridt kan være ret simple.
- Noget, der batter rigtig meget, er at få en arbejdsgiverpensionsordning, der investerer grønt. Og langt de fleste pensionsselskaber har i dag grønne tilbud, så hvis der er stemning
for det på arbejdspladsen, er det noget, man kan vælge med
et enkelt klik, siger hun og påpeger, at det, som det ser ud nu,
også kan betale sig økonomisk.
- De grønne investeringer performer faktisk bedre – de ligger i
hvert fald på niveau, så det er ikke risikofyldt at gøre.
Andre steder, hvor man også forholdsvist nemt kan sætte
ind, er ved at kigge på transport.
- Man kan lade være med at lade medarbejderne flyve til møder og i højere grad fokusere på digitale møder, siger hun.
Det er også, når det kommer til for eksempel transport, at
man som medarbejder selv har mulighed for at gøre ens arbejdsdag mere klimavenlig.
- Man kan jo starte med at overveje, hvordan man selv

”Vi er en institution, der arbejder
for viden og fakta, så der er
ikke nogen, der ikke går ind
for bæredygtighed.”

30 · Perspektiv · August 2021

kommer på arbejde, og for eksempel cykle eller
tage offentlig transport. Ligesom man også
kan tænke over, hvad man spiser i kantinen,
råder hun og påpeger, at selvom en bøf mindre
eller en tur mindre i bilen umiddelbart ikke
batter det store på klimakontoen, så vil det
være med til at skubbe på for en større kulturændring – og dermed kan det have en effekt.
BIBLIOTEKET HAR GOODWILL

Et af de steder, hvor man har arbejdet med
klimaet i det små, er på Svendborg Bibliotek.
Her har man i flere år målrettet forholdt sig til
og taget del i FN’s Verdensmål for bæredygtighed.
- Vi ønsker at tage det med bæredygtighed
alvorligt og har haft særligt fokus på, hvad
vi kan gøre i forhold til formidling og information. Vi vil sætte det på dagsordenen. For
eksempel har vi afholdt en række velbesøgte
lynforedrag med en lokal marinebiolog og lektor under den fælles overskrift Bliv svendborgmester i verdensmålene. Her handlede det om
at gøre borgerne kloge på de grundlæggende

Et af de letteste
steder at starte er
at sige farvel til
engangsservice på
arbejdspladserne,
lyder et af rådene
fra SDU, der allerede
arbejder med
at nedbringe sit
klimaaftryk.

problematikker i forhold til blandt andet klimaforandringer og
biodiversitet og på deres handlemuligheder i en lokal sammenhæng, siger koordinator for kommunikation og formidling på
Svendborg Bibliotek Nanna Ask og fortsætter:
- Derudover vil vi gerne være det sted, man går til, hvis man
er i tvivl om noget, der har med bæredygtighed at gøre, ligesom vi stiller os til rådighed som sparringspartner, men også
som eksperimentarium.
Som offentlig institution er der dog nogle udfordringer i
forhold til, hvor meget de som bibliotek kan stille op på den
bæredygtige front, fortæller hun.
- Vi hører under kommunen, og vi kan derfor ikke bare beslutte for eksempel at skifte alle vinduerne ud for at energioptimere, men vi kan lave lobbyarbejde og bidrage til at sætte en
dagsorden og for eksempel arbejde for, at der bliver fyret op for
det grønne i kantinerne i kommunen, siger Nanna Ask.
- Som institution skal vi følge de kommunale indkøbsordninger, men hvis der er noget, vi undrer os over, for eksempel i forhold til måden, vores materialer er belagt på, eller i forbindelse
med det papir eller elektroniske udstyr, vi bruger, kan vi påvirke
det og undersøge, om der ikke findes et grønnere alternativ,
for eksempel en lokal leverandør, siger hun. Nanna Ask oplever,
at biblioteket har goodwill til netop at foreslå tiltag, der peger
i en mere klimavenlig retning, og at der bliver lyttet til dem fra
kommunens side.
Derudover forsøger de på Svendborg Bibliotek at tænke
klimaet ind som en del af den bæredygtige strategi i hverdagen
– også i det helt små.
- Vi har lavet borgerrettede tiltag som at stille cykelpumper
op, og vi har investeret i el-cykler for at begrænse brugen af
biler, når vi skal fra filial til filial.
På Svendborg Bibliotek er det den nuværende leder, Berit
Sandholdt Jacobsen, der er ansvarlig for, at den bæredygtige
strategi for nogle år siden blev opprioriteret, og der har, ifølge
Nanna Ask, udelukkende været opbakning fra de ansatte.
- Der har ikke været nogen modstand. Vi er en institution,
der arbejder for viden og fakta, så der er ikke nogen, der ikke
går ind for bæredygtighed. Og når der er noget, vi kan gøre for
at gøre verden til et bedre sted, vil vi gerne gøre det. Og jeg
oplever, at alle medarbejderne forholder sig til, hvordan tingene
kan gøres bedre, og at det er et spor i alle de ansattes arbejde
hele vejen i gennem.
LAVTHÆNGENDE FRUGTER

På Syddansk Universitetsbibliotek er bæredygtighed og fokus
på klimaet, ligesom på Svendborg Bibliotek, en del af hverdagen. Fordi Syddansk Universitet, som biblioteket hører ind
under, for et par år siden besluttede at arbejde strategisk med
FN’s Verdensmål for bæredygtighed, så har det arbejde forplantet sig til biblioteket også.
- SDU tager de store tiltag, såsom at sørge for mere grønne
indkøb, en grønnere kantine, affaldssortering, at skifte
benzin- og dieselbiler ud med eldrevne biler og så videre,
altså de ting, der virkelig batter i det samlede klimaregnskab,
fortæller Belinda Nissen, der er chefsekretær på biblioteket,

”Selvfølgelig kan man
sige, at det er lidt
besværligere at fylde en
kaffevogn med glas og
kopper og stille dem i
opvaskemaskinen efter
et møde fremfor bare at
skulle smide tingene ud,
men det er så vores
lille bidrag.”
indkøbskoordinator og medlem af bibliotekets bæredygtighedsudvalg.
Det vil sige, at biblioteket i kraft af at høre ind under universitet allerede agerer mere klimavenligt, men derudover træffes
der også bæredygtige og klimavenlige beslutninger internt.
- Vi plukker de lavthængende frugter, kan man sige. Vi har
blandt andet lavet en mailboks, hvor medarbejderne kan bidrage med gode idéer, og der er kommet en del idéer ind og gør det
stadig. For eksempel var der én, der forslog, at vi afskaffede
engangsservice, som vi har brugt meget, hvis der var forplejning til møder, og det blev vedtaget. Så nu bruger vi almindelig
service. Vi har også droppet de små mælkebrikker til kaffen
og hælder i stedet mælken på glasflasker. Der var også meget
kaffe- og madspild i forbindelse med møder, så nu bestiller vi
ikke så meget, ligesom vi også har besluttet, at vi ikke bestiller
oksekød til intern forplejning, og at frugten i frugtordningen så
vidt mulig er dansk og altid økologisk, fortæller Belinda Nissen.
Af andre tiltag nævner hun, at blomsterbuketten til nye medarbejdere er udskiftet med en plante, ligesom at den flekstidsoversigt, medarbejderne hver især skulle printe ud hver måned,
nu bliver afleveret digitalt.
- Det giver en besparelse på cirka 100 stykker papir om
måneden, og selvom det og de andre tiltag måske ikke batter
så meget, så er de med til at flytte mindsettet, siger hun og
fortæller, at medarbejderne i det store hele har taget godt
imod de nye tiltag.
- Der er da nogle, der har grint lidt af, hvorfor man for eksempel ikke selv må bestemme, om man vil spise oksekød til møderne, men folk vænner sig jo til det. Så det er ikke noget, der
har været til stor debat. Og selvfølgelig kan man sige, at det
er lidt besværligere at fylde en kaffevogn med glas og kopper
og stille dem i opvaskemaskinen efter et møde fremfor bare at
skulle smide tingene ud, men det er så vores lille bidrag.
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AMBASSADØRKORPS

Studenterambassadører gør
fagforeningen
relevant
22-årige Marie Cecilie Lensch er studenterambassadør
for Forbundet Kultur og Information på Bibliotekskundskab
og videnskommunikation på Syddansk Universitet.
Hun mener, de studerende tidligt skal vide,
hvad en fagforening kan bruges til.
TEKST SABRINE MØNSTED FOTO PALLE PETER SKOV

I er fem studenterambassadører på SDU, hvad er jeres
opgave?
- Vi er bindeled mellem fagforeningen og de studerende og
skaber faglige og sociale relationer uden for studiet. Vi afholder
mindst ét arrangement hver måned enten socialt eller fagligt.
For eksempel »KIg forbi« med stort K og stort I for Kultur og
Information. Her spiller vi brætspil og byder på kaffe og kage
sponsoreret af forbundet. Og vi kan som ambassadører fortælle, hvilke arrangementer der er relevante for de studerende
at deltage i, enten som vi selv holder, eller som forbundet
afholder.
Vi holder også faglige arrangementer som workshops i at
bruge LinkedIn, skrive et godt cv og jobansøgninger. Dem afholder vi som regel i efterårssemesteret, da kandidaterne snart
skal ud at søge job, og de bachelorstuderende skal i praktik
og eventuelt søge studiejob. De workshops er de studerende
rigtig glade for. Det er også her, at vi fortæller, at de kan bruge
fagforeningen gennem hele deres studietid, for eksempel til at
få hjælp af en karriererådgiver til studiejobansøgning.
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Hvorfor valgte du at blive
studenterambassadør for Forbundet
Kultur og Information?
- Jeg savnede selv tilstedeværelse fra forbundet i hverdagen på studiet, da jeg var bachelorstuderende. Og jeg havde et ønske om, at
det var noget, der gik begge veje, sådan at vi
som studerende kunne bringe vores ønsker og
idéer tilbage til forbundet, og forbundet kunne
hjælpe os ude på studiet. Da KI’s karriererådgiver holdt introoplæg, da jeg gik på 3. semester,
og sagde, KI manglede ambassadører, meldte
jeg mig. Vi var to til at starte med og gjorde
meget ud af at spørge vores medstuderende,
hvad de godt kunne tænke sig.
I dag er vi fem studenterambassadører. Og
under corona holdt vi fast i at tilbyde sociale
og faglige input. Vi oprettede et forum på den
online platform Discord (et udvidet Zoom),
hvor vi tilbød studiegrupperum, hyggesnak
og afholdt både jule- og sommerbingo (med
præmier sponsoreret af KI).

Hvorfor tror du, at mange studerende vælger ikke at melde
sig ind i en fagforening?
- De mangler viden om, hvad en fagforening laver og kan gøre
for dem. De ved ikke, hvad man overhovedet kan bruge den
til, mens man læser. Så for mange opleves det som at smide
penge ud af vinduet. De skal have information om alt det, der
giver mening for deres hverdag. Alt det, de kan forholde sig til,
såsom arrangementer om cv-skrivning, jobsøgning, LinkedIn,
inspiration til karrieremuligheder, billige forsikringer og så
videre. Og det er vigtigt, at det kommer fra andre studerende.
Vi ambassadører er selv studerende og bruger selv de KI-tilbud,
vi markedsfører eller selv arrangerer. Og informationen skal
komme løbende undervejs i studiet, for alt det, man hører på
introdagene, sveder man hurtigt ud.
Vi har valgt at fremhæve, at Forbundet Kultur og Information er et koncentreret fagligt netværk med specialgrupper
netop indenfor de fag, de studerende på Bibliotekskundskab
og videnskommunikation har interesse for. Og det, at vi er en
specialiseret, lille fagforening, betyder, at KI kan tilbyde meget
individuel faglig hjælp, siger Marie Cecilie Lensch og tilføjer:
- Alle studerende må deltage i vores arrangementer, men er
man ikke medlem af KI, skal man betale et symbolsk beløb. Og
vi holder aldrig et arrangement uden, at der ligger foldere på
bordene med fem gode grunde til at melde sig ind.
Hvorfor har du valgt at læse Bibliotekskundskab
og videnskommunikation?
- Jeg har en stor drøm om at blive børnebibliotekar. Jeg har
valgt at tage en kandidat i cand.it. – Webkommunikation og

Lige nu er de fem studenterambassadører
på SDU ved at planlægge et såkaldt »Murder
Mystery« for de nye studerende, der starter i
september, hvor de skal rundt og lære Kolding
at kende som deres nye studieby og undervejs
også lære, hvad de kan bruge Forbundet
Kultur og Information til. Det er en mere
saftig måde at høre det på end fra en tør
folder, siger Marie Cecilie Lensch.

webformidling og er på 3. semester af den nu. Jeg tænker,
at det vil være godt at have viden om digital formidling i
forhold til børn og unge.
Er du tilfreds med uddannelsens indhold?
- Jeg er faktisk lidt bekymret for fagligheden på uddannelsen fremover. Den eneste lærer med ekspertise i
folkebiblioteker er blevet opsagt med den begrundelse,
at vedkommende er for specialiseret. Det mener jeg, er
ærgerligt, for det kan betyde, at den faglige tyngde indenfor bibliotekskundskabsdelen bliver udvandet, og man
i stedet satser på den generelle informationsvidenskab.
Hvis man fjerner den specialisering fra Fyn og Jylland, skal
man til København for at få den, og det er synd. Desuden
er valgfagene på kandidaten de samme som på bacheloren, så dem, jeg ikke ville vælge dengang, er jeg nu nødt
til at tage på kandidaten, så der måtte godt være et
bredere udbud.
Din egen interesse ligger indenfor folkebiblioteket.
Alligevel har du meldt dig ind som studentermedlem
i Privatgruppen i forbundet, hvorfor?
- Fordi jeg som studenterambassadør for forbundet kan
se, at der mangler fokus på, hvad fagforeningen kan tilbyde de studerende, der ønsker at arbejde i det private. Der
har for eksempel ikke hidtil været oplæg om det private
arbejdsmarked til introdagene. Det skal formidles bedre
til de studerende, hvor mange områder vi dækker i KI.

KARRIEREVEJE

Talent for
design og
forretning
Som arkivansvarlig hos Georg Jensen er Heritage & Archive
Manager Ida Heiberg Bøttiger ansvarlig for at strukturere og
dokumentere samt ikke mindst at bruge virksomhedens
historie som et kommercielt aktiv.
TEKST STEN LØCK FOTO JAKOB BOSERUP

- Jeg har altid haft en stor interesse for dansk design, og hvad
det repræsenterer. At kunne få lov til at arbejde med Georg
Jensens historie, der strækker sig over mere end 100 år, er fantastisk spændende, lyder det fra Ida Heiberg Bøttiger.
En så lang historie med et unikt designaftryk fylder meget,
når det hele skal arkiveres og dokumenteres.
- Jeg er ansvarlig for vores produktarkiv, der rummer alle Georg Jensens designs og dermed også vores historie. Det kræver
akkuratesse og struktur at sikre, at vi altid kan finde et konkret
produkt eller en bestemt periode i historien.

Samtidig spiller arkivet også en vigtig rolle,
når der skal udvikles nyt i virksomheden.
- Organisatorisk er arkivet placeret i vores
afdeling for produktudvikling, det vil sige den
kreative del af virksomheden. Vores produktudviklere bruger ofte arkivet til at finde inspiration og forbindelser til tidligere produkter
og dermed vores historie. Når sølvsmede skal
designe nye produkter – eller relancere gamle
- leverer vi arbejdstegninger fra arkivet, så de
får både inspiration og en referenceramme.

ARKIV TIL UDVIKLING AF NYE PRODUKTER

Arkivet er ikke noget museum. Det er en levende størrelse, der
understøtter virksomheden.
- Arkivet skal som princip være åbent for alle med interesse
for Georg Jensen. Og produkterne er bogstaveligt talt til at
tage og føle på. Når vi har gæster eller siger velkommen til nye
designere, er der ingen bedre introduktion til vores virke end at
vise dem rundt i arkivet. Derudover bruger vi arkivet løbende
i forbindelse med PR, markedsføring og udstillinger, hvor vi
formidler Georg Jensens kultur og historie til omverdenen.
For eksempel havde vi i 2018 en stor udstilling i Chicago, hvor
arkivet leverede en række produkter til at demonstrere vores
historie og designmæssige rækkevidde.
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FRA CBS TIL BIBLIOTEKAR

Alsidigheden i jobbet, herunder kontakten til
forretningsdelen, passer Ida Heiberg Bøttiger
godt.
- Jeg trives ikke med at sidde alene i et arkiv
og registrere produkter. Oprindeligt startede
jeg på en uddannelse på CBS, men fandt ud af,
at jeg mere end alt andet var interesseret i at
finde og strukturere informationer, og derfor
læste jeg i stedet for til bibliotekar med fokus
på det forretningsmæssige perspektiv i at bruge information. Før jeg kom til Georg Jensen,

arbejdede jeg hos Egon Zehnder, et headhunter-firma, hvor det
også netop gælder om at finde de rette data for at opnå det
bedste resultat.
UNIKKE ARKIVKOMPETENCER

Denne alsidighed har ført Ida Heiberg Bøttiger rundt om i
virksomheden, hvor hun også er medarbejderrepræsentant i
bestyrelsen. Fra 2016 til 2019 var hun sideløbende med arkivjobbet også produktchef for afdelingen med sølvprodukter og
derfor ansvarlig for alt fra analyser over markedsføring til salg.
Nu er hun tilbage på fuld tid som Heritage & Archive Manager,
og det er hendes chef, Chief Creative Officer, Nicholas Manville,
glad for.
- Det er ekstremt vigtigt for os at have nogen, der kan organisere vores historie. Arkivet er centralt i vores produktudvikling
og grundlag for mange af vores designbeslutninger. Det ville
ikke kunne lade sig gøre, hvis vi ikke havde nogen som Ida til at

holde styr på de mange informationer og produkter. På den måde er Idas evne til at arkivere og dokumentere unik i vores virksomhed. Desuden har
hun en rigtig god forståelse for, hvordan virksomheden fungerer kommercielt, og hvordan arkivet
kan bruges aktivt i den daglige forretning.
ÉNKVINDES INFORMATIONSSYSTEM

Arkivets – og Idas – succes har nu ført til en
udvidelse af arbejdsområdet, forklarer Nicholas
Manville.
- Vi er begyndt på at arkivere marketingmateriale, primært tekst og foto, på samme professionelle facon som produkter, så det altid er let at
finde, hvad vi tidligere har lavet. Når en marketingansvarlig hvor som helst i verden i dag skal i
gang med en ny kampagne, kan vedkommende
tjekke arkivet og få inspiration eller se, om vi har
materiale, der kan genbruges. Et sådant centralt
og samtidig transparent arkiv sparer os en masse
penge.
Nicholas Manville går så vidt som til at kalde
Ida Georg Jensens »énkvindes PIM-system«.
PIM er en forkortelse for Product Information
Management, et system, der indeholder samtlige
relevante data for at kunne sælge et produkt,
specielt når det foregår gennem forskellige distributionskanaler.
- Georg Jensens historik er grundlæggende et
kæmpeaktiv, og takket være Idas kompetencer er
vi i stand til at få rigtig meget ud af det aktiv.

Ny serie om karriere
Perspektiv bringer løbende interviews med fem profiler ansat
i det private erhvervsliv. Interviewserien viser bredden i
medlemmernes opgaver og kompetencer og kan inspirere til
nye karriereveje og hjælpe dig med at sætte nye ord på din
faglighed. Se flere interviews på vores hjemmeside i vores
univers om karriereveje.
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Det coronaramte bibliotek har gjort det svært at få børn og bøger til
at møde hinanden. I Hillerød er børnebibliotekaren derfor rykket ud
med biblioteket til en parkeringsplads foran daginstitutionen.
Læs børnebibliotekar Pia Nyberg fra Hillerød Bibliotekernes beretning.
Hej, jeg hedder Pia og er børnebibliotekar ved
Hillerød Bibliotekerne. Som børnebibliotekar
banker mit hjerte særlig stærkt for én af brikkerne i bibliotekets strategi, nemlig at biblioteket skal være den primære inspirationskilde
til litteraturoplevelser for store og små.
Men i disse tider er biblioteket hårdt ramt på
besøgstal, og hverken biblioteket som sted eller bibliotekaren som fagperson er det første,
børn og voksne tænker på, når de vil inspireres
til læsning. Nedlukning og begrænsning af
brugen af det offentlige rum har vist sig at
være en stærk modstander over for min ellers
stærke relation til børnefamilierne og til min
kerneopgave, nemlig at få bøger og børn til at
møde hinanden.
Men med stærk opbakning fra bibliotekets
ledelse kunne jeg i onsdags imødekomme min
utålmodighed, forlade bibliotekets rum og bevæge mig derud, hvor familierne befinder sig.
Jeg pakkede den store biblioteksbil med
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Del Din Viden er et forum for videndeling mellem fagfæller, der selv skriver artiklerne, der redigeres af redaktionen.

stakkevis af sprogkufferter, kassevis af nye,
lækre bøger til børnene og deres forældre og
rullede ud med et såkaldt »Pop-up-bibliotek«.
Placeringen var strategisk på parkeringspladsen foran én af kommunens store daginstitutioner lige i det tidsrum, hvor børnene bliver
hentet af deres forældre.
Og det blev der taget RIGTIG GODT imod! Det
var den mest opløftende formidlingsopgave,
jeg længe har oplevet, og forældre og børn
mødte mig med store smil og børnestemmer,
der råbte »mor, se, der er bøger«. Det varmede
mit bibliotekarhjerte.
Jeg snakkede med forældrene om højtlæsning, mens børnene kiggede i sprogkufferter
og bøger. Jeg tilbød figenstænger til børnene
og lyttede til forældrenes begejstring over

den impulsive pop-up-idé. Med en tilsluttet pc
kunne jeg med stor succes udlåne stakkevis
af bøger og sprogkufferter, der helt strategisk
får familierne ned på biblioteket om 31 dage,
når materialerne skal afleveres.
Bøgerne og især biblioteksrummet er efter
min opfattelse savnet i familiernes hverdag,
men der ligger uden tvivl en stor opgave foran
os i forhold til at få familierne tilbage i vanen
med ugentlige biblioteksbesøg.
Dagens højdepunkt var, da en familie satte
sig ned i solen og kiggede i bøgerne. Jeg var
travlt optaget af en anden familie, men stak
hånden ind i biblioteksbilen og smed to tæpper
hen til dem, og der sad de så på biltæpper og
læste højt for deres børn. Hvad mere kan en
bibliotekar ønske sig?

Jeg pakkede den
store biblioteksbil med
stakkevis
af sprogkufferter,
kassevis af
nye, lækre
bøger til
børnene
og deres
forældre
og rullede
ud med
et såkaldt
»Pop-upbibliotek.
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Forbundets hovedbestyrelse afholdt digitale bestyrelsesmøder den 19. maj.
Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs det fulde referat på
kulturoginformation.dk.

Ny overenskomst på DBC
Overenskomsten for medarbejderne ansat i DBC Digital A/S er blevet genforhandlet pr. 1. april
2021 og fornyet for en treårig periode.
Overenskomsten er indgået indenfor en samlet ramme på 6,11 procent over tre år, og udgangspunktet var rammen fra det kommunale område på 5,94 procent. Forhøjelsen skyldes DBC’s
bidrag til sundhedsforsikring. Resultatet blev sendt til vejledende afstemning blandt forbundets
medlemmer ansat på DBC, og her stemte 72 procent ja til resultatet, der også er godkendt af de
øvrige organisationer omfattet af aftalen. Hovedbestyrelsen godkendte overenskomstresultatet.

Digitalt landsmøde gav gode erfaringer
Fagligt Landsmøde 2021 blev på grund af corona afholdt som et digitalt arrangement over tre
dage i april, og den nye form blev drøftet og evalueret af hovedbestyrelsen på mødet i juni.
Sekretariatet havde valgt en brugervenlig platform til det store onlineevent, som også gav mulighed for, at medlemmerne kunne netværke en-til-en i breakout rooms.
I alt havde 254 tilmeldt sig Fagligt Landsmøde Online, og 166 takkede også ja til netværksmuligheden. Ambitionen var at skabe følelsen af at være til en konference, og undervejs i de tre
dage var der høj aktivitet i chatfunktionen, og flere medlemmer har efterfølgende givet positive
tilbagemeldinger. Hovedbestyrelsen roste sekretariatet for at planlægge det digitale arrangement
godt og vurderede, at det lidt lavere deltagerantal end ved tidligere landsmøder sandsynligvis kan
forklares ved, at Fagligt Landsmøde Online faldt sammen med bibliotekernes genåbning i april.

Politisk strategi for 2022-2024
På mødet godkendte hovedbestyrelsen den politiske strategi for perioden 2022-2024, der skal
godkendes af generalforsamlingen i 2021.
Den politiske strategi er bygget op om tre fokusområder med overskrifterne:
• Faglighed: En ven til indflydelse
• Trivsel og udvikling i arbejdslivet
• Brobyggere og faglige fællesskaber

Kontingent
regulering
På generalforsamlingen
i 2018 blev det vedtaget
at regulere kontingentet
med 2 procent årligt i
perioden 2019 – 2021 for
at følge den generelle
prisudvikling. Hovedbestyrelsen drøftede på
mødet, om man skulle
beslutte noget lignende
for den kommende
periode.
Både Tine Segel og Jette
Fugl understregede, at
de mente, at kontingentet burde reguleres, så
det følger den almindelige prisudvikling.
Andre hovedbestyrelsesmedlemmer var mere
tøvende over for en
regulering. Konklusionen blev dog, at hovedbestyrelsen indstiller til
generalforsamlingen, at
kontingentet reguleres
med 2 procent.
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Formand
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@kulturoginformation.dk

Næstformand
Daniel Ackey
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk
2021
38 · Perspektiv · Maj

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

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

Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Mobil: 27 85 15 71
Email:
ben_mao@hotmail.com

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

Tekst Anette Lerche

Vederlaget for Forbundet Kultur og Informations formand ligger væsentligt under gennemsnitsvederlaget for en række formænd
i sammenlignelige organisationer.
På den baggrund indstillede forretningsudvalget, at hovedbestyrelsen nikkede ja til en ændring i forhold til, at formandens
vederlag for nuværende følger lønniveauet for bibliotekschefer, men fremover skal være på niveau med gennemsnitsvederlaget
for formænd i sammenlignelige organisationer, hvilket vil betyde et løft på cirka 100.000 kroner om året. Desuden mente forretningsudvalget, at det årlige vederlagsniveau skal ske med udgangspunkt i resultatet af aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.
Forretningsudvalget indstillede også til, at der udbetales et engangsvederlag på differencen mellem nuværende honorar og
gennemsnitshonoraret for formænd i sammenlignelige organisationer, med begrundelse i, at formandens honorar allerede burde
være hævet, men ikke er blevet det, da man afventer generalforsamlingen i efteråret 2021.
Forretningsudvalget indstillede også, at generalforsamlingen fremover skal tage stilling til aflønning af politisk valgte som fast
punkt på dagsordenen, hvilket arbejdsgruppen omkring vedtægtsændringsforslag har udarbejdet forslag til.
Endeligt indstillede forretningsudvalget, at rammerne for formandens virke – formandscirkulæret – bør moderniseres og forenkles, således at det afspejler, at formanden netop ikke er ansat eller underlagt instruktionsbeføjelser.
I den efterfølgende drøftelse sagde næstformand Daniel Ackey, at det handler om at give formanden det vederlagsløft, som
burde være givet for længst set i lyset af honorering af formænd i andre organisationer.
Jette Fugl var enig. KI skal ikke være lønførende, men skal honorere på et ligeligt niveau.
Hovedbestyrelsen blev enige om at indstille til generalforsamlingen, at formandens vederlag fastsættes som et gennemsnit af
en række sammenlignelige organisationer, at det årlige vederlagsniveau tager udgangspunkt i resultatet af aftalen mellem KL og
Forhandlingsfællesskabet, at der udbetales et engangsvederlag på differencen mellem det nuværende honorar og gennemsnitshonoraret for formænd i sammenlignelige organisationer, at lade generalforsamlingen behandle honorar for politisk valgte hvert
tredje år samt at forenkle det nuværende formandscirkulære jævnfør udkast til nyt formandscirkulære.

HB-NOTER

Aflønning af politisk valgte

Budget med besparelser
Budgettet for de kommende år i KI blev fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet. Sekretariatet havde forud for
mødet indarbejdet en række besparelser på forbundets drift samt udnyttet de digitale muligheder for at minimere
underskuddet på budgettet.
I forhold til det administrative samarbejde har DM meddelt KI, at der pr. 1. juli 2021 pålægges moms på deres ydelser
til forbundet grundet nye momsregler, hvilket er blevet indarbejdet i budgettet.
Der er i budgettet foretaget større besparelser på poster omkring blandt andet generalforsamling og Fagligt Landsmøde, da de påtænkes afholdt digitalt. Ligeledes påtænkes flere TR-aktiviteter at kunne afholdes digitalt. Fra 2023
påtænkes omkostninger til produktion af Perspektiv reduceret med 25 procent, hvilket vil betyde færre fysiske
udgivelser. Bladets kvalitet og indhold skal dog bevares, hvilket betyder, at der skal ses på muligheder for mere online
formidling på hjemmesiden.
Hovedbestyrelsen godkendte det fremlagte budget.

Kristine Sofie Højen
Bibliotek og Borgerservice
Frederikshavn
Mobil: 26 19 65 53
Email:
kristine_hoejen@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

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
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JOB OG KARRIERE

Forbundet
Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag, tirsdag, torsdag: 9-15
fredag: 10-15

Anders Christian Grønbæk
Forhandlingschef
T: 20 67 20 49
agr@kulturoginformation.dk

Tanja Bügel Kruse
Juridisk konsulent
T: 38 38 06 24 (direkte)
tkr@kulturoginformation.dk

Karin V. Madsen
Chefjurist
T: 38 38 06 16
kvm@kulturoginformation.dk

Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@kulturoginformation.dk

Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig
T: 38 38 06 32
nb@kulturoginformation.dk

Ann Sofie Kannegaard
Juridisk konsulent
T: 38 38 0 61 7
ask@kulturoginformation.dk
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Første år med den
nye ferielov
- Her er, hvad du skal være opmærksom på.
Det første år med den nye ferielov lakker mod enden. Siden 1. september 2020 har
vi optjent samtidighedsferie. Vi kalder perioden fra 1. september 2020 til 31. august
2021 ferieoptjeningsperioden, og perioden fra 1. september 2020 til 31. december
2021 ferieafholdelsesperioden.
Den ferie, vi har optjent fra 1. september 2020 til 31. august 2021, skal være brugt
senest 31. december 2021. Der er dog mulighed for at få 5. ferieuge overført efter
aftale med arbejdsgiver. 5. ferieuge kan også udbetales, hvis den ikke har været
afholdt i ferieafholdelsesperioden. Efter aftale kan man allerede få 5. ferieuge
udbetalt efter ferieoptjeningsperiodens udløb. Ellers udbetales 5. ferieuge efter
ferieafholdelsesperiodens udløb.
Særligt om dage fra miniferieåret
I år skal man være opmærksom på, om man har feriedage stående fra »miniferieåret« 1. maj – 31. august 2020, der er blevet overført til ferieafholdelsesperioden.
Ikke alle lønmodtagere nåede at holde de 16,64 dage fra miniferieåret, og man skal
være opmærksom på, at disse dage ikke kan udbetales eller overføres yderligere.
Feriedagene skal være afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december 2021.
Tommelfingerreglen er således i år, at der kan overføres eller udbetales 5. ferieuge
for ferieoptjeningsperioden, mens der ikke kan overføres eller udbetales fra miniferieåret. Har du overført ferie fra tidligere år, for eksempel optjeningsåret 2018,
beholder du dem i din pulje.
En undtagelse fra reglen om, at du skal have afholdt al din ferie fra miniferieåret, er,
hvis du har en feriehindring som sygdom eller barsel op til ferieafholdelsesperiodens
afslutning. Her kan der være mulighed for at overføre flere dage.
Er du i tvivl om, hvorvidt du har dage tilovers fra miniferieåret, anbefales det, at
du spørger din arbejdsgiver – og i så god tid, at du kan nå at holde eventuelle dage
inden årets udgang.
Tanja Kruse

?

Skal jeg til seniorsamtale?
Spørgsmål: Jeg er 63 år og ansat i en kommune og undrer mig over, at jeg aldrig har været indkaldt til en seniorsamtale.
Jeg kender andre bibliotekarer, der årligt har en seniorsamtale med deres chef. Hvordan er reglerne?
Svar:
Der findes en Rammeaftale om seniorpolitik, og her står, at ældre medarbejdere i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal have tilbud om en seniorsamtale. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge de nærmere retningslinjer, herunder hvilken aldersgruppe der skal have tilbuddet. Derfor kan der være forskelle fra kommune til kommune,
for eksempel i forhold til aldersgruppen. Der er tale om et tilbud, som den enkelte kan vælge at sige »nej tak« til, hvis
vedkommende ikke har behov for at tale om særlige senioremner.
Det overordnede formål med seniorsamtalen er at sætte fokus på medarbejderens ønsker og forventninger til arbejdslivet med henblik på at fastholde medarbejderen så længe som muligt.
Du kan eventuelt spørge din tillidsrepræsentant, hvordan retningslinjerne for seniorsamtaler er på din arbejdsplads.
Karin V. Madsen

Nu er de statsansatte også dækket
af PFA Helbredssikring
Forbundet Kultur og Informations statsansatte medlemmer er nu blevet omfattet af PFA
Helbredssikring. Det er en sundhedsforsikring, som giver mulighed for at få behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller behandling med akupunktur. Der er også mulighed for
rådgivning hos diætist ved højt BMI og behandling hos psykolog. Ordningen er trådt i kraft den 1.
juli 2021.
Hidtil har det alene været de kommunalt og regionalt ansatte, der har haft helbredssikring i deres
pensionsaftale i PFA. Det skyldes, at der ikke var mulighed for at etablere sundhedsordninger efter
den statslige overenskomst. Ved den seneste overenskomstforhandling blev der indgået aftale
om, at de statsansatte kunne få etableret sundhedssikring som en del af deres pensionsordning.
Du kan læse mere på Forbundet Kultur og Informations hjemmeside under Løn og
ansættelse/Pensionsforhold.

Vidste du…

Tanja Kruse

at du altid kan finde aktuelle tal for løn- og prisudvikling på forbundets hjemmeside? Under Løn og ansættelse/Lønforhandling og lønstatistik/Privat ansat kan du finde oversigter over tidligere års løn- og prisudvikling samt den forventede fremtidige udvikling. Prognoserne ajourføres løbende af Akademikerne.
Skal du til lønforhandling, kan du på forhånd undersøge, om din løn er fulgt med den generelle lønudvikling på det private arbejdsmarked. Den forventede prisudvikling viser, hvad du skal have i lønstigning det kommende år blot for at opretholde din realløn.
Du kan samme sted på hjemmesiden finde forbundets Lønberegner. Brug den til at sammenligne din løn med andre privatansatte med
samme uddannelse, anciennitet, branche med videre.
Karin V. Madsen
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Når fornuften
fordufter
For meget bureaukrati og systemer for systemernes skyld. Det
præger alt for mange virksomheder i dag, hvis man spørger managementkonsulent Martin Lindstrøm. Resultatet er, at fornuften
forsvinder, og de dumme løsninger fylder, men hvorfor sker det,
og hvordan stopper man det?
TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH
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men sidder med vores telefon ... og forbereder
os til næste møde.
Ifølge Martin Lindstrøm er det, hvad der
sker, når bureaukratiet på arbejdspladsen begynder at leve sit eget liv. Og han mener også,
at det er årsagen til, at høretelefonerne endte
i den indpakning.
- Der har siddet nogen i en afdeling og vurderet, at der er to problemer: At hvis man bare
kan åbne emballagen, bliver det, der er indeni,
stjålet, eller også kan et barn tage kablet og
hænge sig i det inde i butikken, og »det kan
vi ikke ha’, så vi laver en solid emballage«. Og
så bliver det det juridiske og alle mulige andre
faktorer, der bestemmer mere end forbrugervenligheden, og det ender med, at forbrugerne
køber noget andet, og at man mister markedsandele, siger han.
- Bureaukrati er jo opfundet for at kunne
styre ting ovenfra og ned. Det er en måde at
holde øje med en masse mennesker på, men
det, der sker, er, at det får sit eget liv. Så i stedet for at holde øje med, om man leverer det,
man skal levere, begynder man at holde øje
med alt muligt andet. Og i stedet for at kigge
udefra og ind, kigger man indefra og ud, siger
han og uddyber:

"

En dag, da managementkonsulent og brandingekspert Martin
Lindstrøm var i lufthavnen, besluttede han sig for at købe et par
høretelefoner, som han ville tage i brug med det samme. Problemet var bare, at det ikke kunne lade sig gøre.
»Høretelefonerne var sat fast og holdt sikkert på plads i en hård
plasticindpakning, der lignede den ene halvdel af en valkyries bh.
Ledningen var spærret inde i et separat plastic-rektangel. Lige meget hvad jeg forsøgte, og lige meget hvad min angrebsvinkel var,
nægtede plasticindpakningen at bøje sig eller flytte sig på nogen
måde. Jeg prøvede at vride pakken fra hinanden med fingrene,
men stoppede, da mine fingre begyndte at gøre ondt. Jeg gnavede
i pakken med tænderne med det resultat, at jeg fik ondt i tænderne. Jeg begyndte at hamre pakken igen og igen mod siden af min
stol som en piñata. Intet hjalp«.
Sådan skriver han i sin nye bog Afdelingen for sund fornuft.
Og indpakning, der ikke lader sig pakke ud, er bare et af utallige
eksempler i bogen på manglende sund fornuft i virksomheder i
dag. Og eksemplerne gælder heller ikke kun uhensigtsmæssig
produktudvikling, men også mødekultur, procedurer, ukritisk brug
af teknologiske løsninger og så videre og så videre.
Martin Lindstrøm nævner eksempler, som at vi på nettet bliver
bedt om at lave så lange passwords, at vi ikke kan huske dem
og ender med at have dem stående på en post-it, der sidder på
computeren.
At vi får fjernkontroller, der er så komplicerede, at vi ikke kan
finde ud af at bruge dem til at tænde fjernsynet med, i hånden.
At vi går til møder, hvor vi ikke hører efter, hvad der bliver sagt,
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- Det svarer til, at man på et bibliotek, frem for at
fokusere på brugerne og yde fantastisk service til
dem, lader restriktioner og guidelines tage over.
Så man koncentrerer sig mere om systemet og
ens egen overlevelse i det og glemmer, hvorfor
man eksisterer, siger han.
Men hvorfor bliver der ikke sat en stopper for
det? For eksempel må nyansatte på arbejdspladsen, der kommer med friske øjne og en evne til at
se stedet udefra og ind, da kunne gøre en forskel?
Ikke nødvendigvis, mener Martin Lindstrøm
og fortæller, hvad han oplever, der ofte går galt,
når nye, idealistiske medarbejdere starter på en
arbejdsplads.
- Man kommer til en ny arbejdsplads og får kolleger, der har været der i 20 år, og som »ved, hvad
de snakker om«. Man bliver en del af et community og får et tillidsforhold, så man accepterer, at
der er regler, og kører med på dem, og egentlig
går det jo meget godt. Måske foreslår man nogle
ændringer, men møder så undskyldningen: »Det
prøvede vi også for syv år siden, og det virkede
ikke«, men der er meget, der ikke virkede for syv
år siden, som ville virke i dag. Eller også får man
at vide, at »det blev stemt ned til et afdelingsmøde«, men måske er 80 procent af dem, der
stemte det ned, ikke længere ansat. Men undskyldningerne gør alligevel, at man selv begynder
at tro på dem, og til sidst bliver man selv en del af
systemet, fortæller Martin Lindstrøm, der mener,
at ét træk er afgørende for, om den sunde fornuft
ryger i arbejdsrutinerne eller ej: Empatien med
dem, man arbejder for – altså kunderne, klienterne eller brugerne.
- Empati handler om at kunne sætte sig i en

44 · Perspektiv · August 2021

anden persons sted og se tingene ud fra denne persons synsvinkel. Hvis empatien forsvinder, mister virksomhederne eller
organisationen kontakten til brugerne, og så er det, at common
sense bliver til nonsense, siger han.
SE MED BRUGERENS ØJNE

Hvis man har på fornemmelsen, at ens arbejdsplads er præget
af for mange ufornuftige løsninger, er løsningen derfor også
først og fremmest at genfinde empatien for dem, de ufornuftige løsninger går ud over.
- Det første, man skal, er at se verden gennem deres øje. Det
bedste, man kan gøre, er at bruge tid sammen med fem potentielle og fem eksisterende brugere, siger han.
- Hvis du eksempelvis er ansat på et bibliotek, så tag hjem
til brugerne, kig på deres hylder, hvad står der af bøger? Kig på
deres iPad, find ud af, hvad de har på deres skærme, og tal med
dem om, hvad det betyder i deres liv. Hvad læser de om aftenen? Hvornår låner de en bog? Hvornår køber de en bog? Hvad
irriterer dem, når de låner en bog? Og så videre, siger Martin
Lindstrøm, der af erfaring ved, at der som regel vil være masser
af problemer at tage fat på, når man går i gang med sådan en
undersøgelse, men har et bud på at gøre det overskueligt:
- Man går tilbage med alle sine observationer og skriver dem
ned på post-its. Det kan være, brugerne oplever problemer med
åbningstider, bakterier på bøgerne, at der aldrig er de bøger, de
gerne vil låne, og så videre. Og når man har sat alle de her postits op på væggen, inddeler man dem i fem-seks kategorier. Der
kan være en, der handler om tilgængelighed, og en, der handler
om nye services, og så finder man ud af, hvilket tiltag man vil
gøre. Er der for eksempel noget, hvor man ikke skal spørge om
tilladelse, og som ikke koster ret meget, og hvor det vil påvirke
de her kategorier, så vælger man det, siger han. Og fortæller
en historie fra USA, hvor man netop fulgte biblioteksbrugere
under corona for at finde ud af, hvordan biblioteket kunne finde
en ny måde at være bibliotek på, nu når brugerne ikke måtte
komme på biblioteket.
- Lånerne var dybt frustrerede, for de ville gerne låne bøger,
men kunne ikke. Det endte med, at man lod sig inspirere af
McDonald’s og Starbucks og fik sat vinduer med luger op på
biblioteket, så man som låner kunne køre op og få udleveret
sine bøger. En anden idé, man fik, var at anvende automater,
hvor man kunne låne de ti bedst sælgende titler, fortæller han.
Dette blik for kunden havde firmaet bag Martin Lindstrøms
høretelefoner tilsyneladende mistet. Hvilket resulterede i, at
han først efter 45 minutter fik åbnet emballagen. Som han
skriver i bogen:
»Med kort tid til afgang hastede jeg tilbage til den lille kiosk,
hvor jeg havde købt høretelefonerne.
»Kan du hjælpe mig?« spurgte jeg kasseassistenten. Det var
tydeligvis ikke første gang, dette var sket. Han tog en hobbykniv frem fra skuffen og savede sig igennem plasticindpakningen i et minuts tid, hvorefter han endelig rakte mig høretelefoner og ledning. »Vil du have indpakningen med?« spurgte han.
»Nej,« svarede jeg. »Jeg ønsker aldrig at se den igen.««
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litteraturviden
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(eller din kollegas;)
Danmark har fået sit første brætspil om
litteratur LÆST. Perspektiv bringer fremover et
spørgsmålskort fra spillet (og svarene, heldigvis).
I Perspektiv nummer 6, 2021 bragte vi artiklen om,
hvordan spillet kom til verden.
Læs mere på læst.dk

SPØRGSMÅL
173

Forfatterliv Hvem var den
første kvinde til at modtage Nobelprisen
i litteratur?
Rundt om bogen Færdiggør
titlen på Troels Kløvedals rejsebog
Kærligheden, kildevandet ...
Set & hørt “De elsker uniformer”
sang Kliché på nummeret “Militskvinder” i 1980. Hvilken bog indeholdt
sangen citater fra?
LÆST Jeg kom til verden som
en fejlleverance. (Indledningen til en bog:)
1 Lise Nørgaard: Kun en pige
2 Leonora Christina Skov:
Den, der lever stille
3 Nanna Storr-Hansen: Mimosa
Spørgsmålskortet er fra Danmarks første litteraturspil LÆST

Find svarene på side 46.
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Bibliotekar og IT-administrator
Vi søger en kollega med tiltrædelse 1. oktober 2021 eller
efter nærmere aftale.
En vigtig arbejdsfunktion bliver som IT-ansvarlig i hele organisationen. Stillingen indbefatter ligeledes arbejde i børnebiblioteket
og voksenbiblioteket på lige fod med de øvrige bibliotekarer og
deltagelse i øvrige arbejdsfunktioner i Team Service.
Dine arbejdsopgaver:
• Daglige drift og sikring af organisationens IT-systemer
• Cicero systemadministrator
• Sikre funktionaliteten på organisationens 2 hjemmesider,
Inlead-hjemmesiden katak.gl og kulturnat.gl og tilhørende app
• IT-brugersupport
• Vagtdækning og formidling i børne- og i voksenbiblioteket
• Deltagelse i øvrige arbejdsfunktioner i Team Service
Vi forventer, at du:
• har bred IT-erfaring med og nysgerrighed for IT udover
alment brugerniveau
• har erfaring med hjemmesider (HTML, CMS’er)
• har indgående kendskab til bibliotekssystemet Cicero
• har overblik og struktur
• har gode samarbejdsevner og trives i samspillet med kolleger
med andre fagprofiler
• er uddannet som bibliotekar, DB eller cand. scient. bibl. eller lign.
Om os:
Nunatta Atuagaateqarfia er folkebibliotek for Nuuk og centralbibliotek for Grønland. Groenlandica, nationalbiblioteket som organisatorisk hører under Nunatta Atuagaateqarfia, er fysisk placeret i
Ilimmarfik. Biblioteket er beliggende i hjertet af Nuuk og det bliver
hyppigt brugt af byens borgere. Vi arbejder på at skabe berigende
oplevelser, læring og et biblioteksrum, som bygger på 4-rums
modellen.
173

FAGLIG TEAMLEDER TIL
ODENSE HOVEDBIBLIOTEK
Vil du være med til at sætte standarden for formidlingen af faglitteratur, både digitalt og fysisk?
Brænder du for at udvikle og formidle bibliotekets
mange tilbud både lokalt, regionalt og nationalt?
Har du mod på at blive faglig leder for et selvstændig team med mangefacetterede opgaver,
kompetencer og stort fagligt engagement?
Team Viden og Information er Odense Biblioteker
og Borgerservices faglitterære team. Teamlederen
skal lede arbejdet med den faglitterære formidling
og arbejdet med bibliotekets digitale materialer.
Lyder det som noget for dig, så læs mere på
Odense.dk/job

MOD PÅ MULIGHEDER
odense.dk/job

SVAR

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse
til bibliotekschef Elisa Petersen, tlf. +299 34 89 21,
e-mail: elisa@katak.gl.
Se mere om Landsbibliotek på www.katak.gl

SVAR
Forfatterliv
173
Selma Lagerlöf – i 1909

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og
pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Forfatterliv
Selma Lagerlöf – i 1909

Rundt om bogen
... og detRundt
blå ocean
om bogen
... og det blå ocean

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger
allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op
på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Set & hørt Maos lille røde

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser,
samt andre relevante dokumenter på

LÆST LÆST
Lise Nørgaard:
Lise Nørgaard:
Kun en pige
Kun en pige

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/
Ledige-stillinger

(Citeret fra e-bogsudgaven: Gyldendal, 2014)
(Citeret fra e-bogsudgaven:
Gyldendal, 2014)

Ansøgningsfrist: 06.09.2021
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GENOPSLAG

Kerteminde Bibliotekerne søger en leder
– er du et kulturmenneske som brænder for ledelse?
Så er du måske den person vi søger !
Vi søger en ny leder til Kerteminde Bibliotekerne - en
spændende stilling med ansvar for både drift og udvikling
i en veldrevet og udviklingsorienteret organisation. Kerteminde Bibliotekerne er én af flere kulturinstitutioner i
kommunen, som har et rigt og varieret kultur- og fritidsliv.
Bibliotekerne er en vigtig kulturinstitution og Kommunen har
en klar holdning til, at bibliotekerne skal være en synlig del
af kulturlivet og det levende lokalsamfund.
Vi har mange spændende opgaver, der venter på dig
Kan du sætte den udviklingsmæssige retning, som sikrer et
tidssvarende og moderne bibliotekstilbud, der lever op til
brugernes behov? Og vil du være med til at sørge for, at vi
får udnyttet fremtidens digitale muligheder bedst muligt ?
Så er det måske lige præcis dig vi leder efter. Du vil helt fra
starten få mulighed for at sætte dit aftryk på biblioteket, idet
en af dine første opgaver bliver at implementere kommunens
nye biblioteksstrategi, der er bygget op omkring tre temaspor: Læselyst, Børn & Unge samt kulturelle fællesskaber.
Stillingen indebærer også at have ansvaret for driften, den
samlede økonomi samt ledelse af personalegruppen.
Du vil blive leder for en personalegruppe , som har en
uformel humoristisk omgangstone, er meget dedikerede og
meget fleksible. Personalegruppen går gerne den ekstra
mil, der ind i mellem kræves, for at komme i mål med arbejdsopgaverne. Personalegruppen ønsker en nærværende
leder, der prioriterer at skabe en god arbejdsplads med høj
trivsel, godt arbejdsmiljø og de rette udfordringer for den
enkelte medarbejder.
Dine kompetencer og ledelsesstil
Vi er åbne overfor din uddannelsesbaggrund, men vi forventer, at du er et kulturmenneske, og brænder for ledelse med
en ledelsesstil præget af tydelighed og åbenhed. Du kan uddelegere opgaver, med ved også, hvornår du selv har bolden.
Du kan træffe beslutninger og eksekvere samt gøre det ved
at inddrage og involvere.
Din ledelsesstil og dine personlige kompetencer betyder, at
du møder os med tillid, godt humør og masser af energi og
hurtigt får skabt gode samarbejdsrelationer. På den måde
får du følgeskab af dine medarbejdere, også i svære forandringsprocesser. Du kan gå forrest, når det er nødvendigt.
Du har forståelse for og ved, hvordan man leder i en politisk styret organisation, hvor du også skal implementere
politiske beslutninger. Din kontaktflade bliver stor og

samskabelse er en central del af opgaveløsningen, når du
indgår i tværgående samarbejder med både interne og
eksterne aktører.
Kerteminde Bibliotekerne
Kerteminde Bibliotekerne består af tre afdelinger: Munkebo
Bibliotek (hovedbibliotek), Kerteminde Bibliotek og Langeskov
Bibliotek. Langeskov Bibliotek er integreret bibliotek, dvs.
skole og folkebibliotek i ét under ledelse af bibliotekslederen.
Bibliotekerne befinder sig lige nu i en rivende udvikling og har
i løbet af 2019/2020 flyttet og genåbnet to ud af tre biblioteker i
flotte nye moderne rammer i hhv. Langeskov og Munkebo.
Det er også planen at biblioteket i Kerteminde skal flyttes til
en anden lokation indenfor de næste år.
Alle tre biblioteker er ”åbne biblioteker” med åbent fra 7-22
alle ugens dage. Kerteminde Bibliotekerne er et mindre
biblioteksvæsen med ca. 13 faste medarbejdere.
Kerteminde Bibliotekerne er dybt forankret i lokalsamfundene,
hvilket bl.a. betyder, at vi i dagligdagen er tæt på rigtig mange af
vores lånere og kan yde en dedikeret professionel og personlig
service, hvilket vi som biblioteksansatte sætter en stor ære i.
Praktiske informationer
Du ansættes ved Kerteminde Bibliotekerne efter gældende
overenskomst. Din fysiske lokation vil primært være på
biblioteket i Munkebo, Lindøalleen 49, 5330 Munkebo, men du
skal også være en synlig leder på de øvrige to biblioteker i
Kerteminde og Langeskov. Stillingen er på 37 timer pr. uge
med tiltrædelse pr. 1. november 2021
Organisatorisk hører Kerteminde Bibliotekerne under
Kultur- og Fritidsområdet. Bibliotekslederen refererer til
Chef for Kultur, Fritid & Faciliteter Christian Barding.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe
til Chef for Kultur, Fritid & Faciliteter Christian Barding på
tlf. 24821300 eller biblioteksfaglig koordinator Maria
Granstrøm tlf. 26185769.
Ansøgningsfristen er onsdag den 15. september 2021 kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler mandag d. 20. september og
torsdag d. 23. september i mødelokale på Munkebo Bibliotek.

August 2021 · Perspektiv · 47

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

KURSER OM PENSION

GENERALFORSAMLING
Seniorgruppens
Generalforsamling 2021
9. september 2021 i Søborg
Forbundet Kultur og
Informations
Generalforsamling 2021
30. oktober 2021 i Odense

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Webinar: Agil projektledelse
Agile metoder inddrager læring, 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 bogbustræf i samarbejde med
Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig.
Den 11. september 2021 i
Flensborg
Bogbustræf 2021
FILIBUSSEN arrangerer bogbustræf 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 handlingernes årti for FN’s 17 Verdensmål. Steen Hildebrandt giver
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os et knivskarpt indblik i
verdensmålene, og hvad de
betyder for os.
16. september 2021
i København
Morgenmøde for ledere:
Rekruttering og fastholdelse
af SoMe-generationen
Hvordan motiverer vi en
krævende, selviscenesat, zappende, følsom SoMe-generation, der måske indimellem
bliver blæst omkuld af alle de
valg, de skal forholde sig til?
17. september 2021 i Aarhus
BØFA Konference 2021:
Børnekultur på Bornholm
og Verdensmålene
Hvad er FN’s Verdensmål,
hvordan kan vi formidle det
til børn på biblioteket? Konference med besøg rundt på
Bornholm.
22. til 24. september 2021
i Rønne
Webinar for ledere:
Lederens strategiske
perspektiv på økonomi
At omsætte strategi til
konkrete mål og succesfulde
resultater omfatter også
en strategisk forståelse af
økonomi og budgetter. Kom
tættere på, hvordan økonomi
styres, og hvilke krav og kompetencer der stilles.
22. september 2021 online
Records Management
Netværket
Ny gruppe starter op i netværket for dig, som arbejder
med Records- og Document
management. Netværk på
tværs med fokus på udvikling og sparring i en fortrolig
ramme styret af en facilitator.

11. oktober 2021 til 9. juni
2022 i Østdanmark
Workshop for nye ledere:
Navigér sikkert i de
forskellige roller
Det kan være lidt af en
mundfuld at få sit første
lederjob til at spille. Få redskaber til at tage ejerskab
over dit eget lederskab, og
zoom ind på de vigtigste
roller og opgaver på denne
workshop.
4. oktober 2021 i
København
Gå-hjem-møde:
Relationskompetencer:
Styrk dine relationer
Hvordan kan vi blive bedre
til at gå i kontakt med os
selv og med andre mennesker? Styrk dine relationer,
både på arbejdspladsen, i
familien og med dig selv.
14. oktober 2021 i
København
Webinar: Introduktion til
Python-programmering
Kom i gang med et af de
mest udbredte programmeringssprog, 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
forandring til et grønnere
hverdagsliv? 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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
Records Manager
(Webbaseret 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
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 webbaseret
undervisning.
15. september til 13. oktober
2021 online
Styrk relationerne i det
brugercentrerede bibliotek
Online kursusforløb, hvor vi
sætter fokus på den faglige
værktøjskasse, der kan styrke
dialogen og relation mellem
bruger og folkebibliotek. 9
timers webbaseret undervisning, individuel forberedelse og
opfølgende webinarer. Gratis
for alle ansatte på folkebibliotekerne.
5. oktober til 30. november
2021 online
12. oktober til 7. december
2021 online
26. oktober til 14. december
2021 online
Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en
tidsalder, hvor digitalisering og
internet sætter nye ophavsretslige problemstillinger på
bibliotekernes dagsorden.
8. oktober 2021 i Aarhus

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

Kursus for ledere: Sådan
griber du forandringer an
Vi stiller skarpt på, hvordan
du kan se dine medarbejdere
på en ny og anerkendende
måde, og arbejder praktisk
med, hvordan du gør kringlede og svære forandringsprocesser på arbejdspladsen
mere simple.
14. oktober 2021 i København
Digital Manager 2.0
(Webbaseret
mini-uddannelse)
Lær grundlæggende værktøjer til og principper for
udvikling, design og strukturering af digitale løsninger
og websites. Seks dages live
webbaseret undervisning.
27. oktober til 24. november
2021 online
Onlinekursus: Records
Manager – videregående
Bliv opdateret på de sidste
nye tiltag, ny praksis og
trends inden for records
management.
18. november 2021 online

JOB OG KARRIERE

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

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

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

TR-ARRANGEMENTER

Netværksmøde for
arbejdsmiljørepræsentanter
24. august 2021
online (vest)
26. august 2021 online (øst)
TR-uddannelse Modul C,
Del 2
31. august til 2. september
2021 i Middelfart
TR-uddannelse Modul D
2020
22.-23. november 2021 i
Middelfart

PENSION

Gå-hjem-møde: PFA
Pension Live 2021 - spring
den kedelige læsning over!
Få et hurtigt overblik over,
hvad det er vigtigt at være
opmærksom på, og hvad det
egentlig er, en pensionsordning indeholder.
15. september 2021
i København
Find rækken af PFA's 55+
kurser og webinarer i
kalenderen på
kulturoginformation.dk.

Som studentermedlem kan du
deltage gratis i
mange af vores
gå-hjem-møder,
webinarer og
værktøjskurser.
Følg med i kalenderen. læs mere
på kulturog
information.dk
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JAKOB BOSERUP

NYT JOB

Jeg brænder for at støtte forskning
Navn: Lejla Vugdalic
Stilling: Delt stilling som informationsspecialist
i Region Hovedstadens enhed for Sundhedsforskning og innovation og Herlev og Gentofte
Hospital i sekretariat og kommunikation fra 1.
juni 2021
Uddannelse: Cand.scient.bibl. fra Informationsvidenskab på Københavns Universitet 2020
Studiejob: Har blandt andet været studentermedhjælper på Hørsholm Bibliotek, Region
Hovedstaden og Ørsted
Alder: 25 år
Hvad er dine opgaver?
- Jeg skal stå for forskningsregistrering i
databasen Pure for hospitalets ansatte, og jeg
skal formidle det virtuelle biblioteks adgange
til databaser og tidsskrifter ud til forskerne på
afdelingerne, så de har kendskab til alle vores
elektroniske ressourcer. Jeg er også med til at
lave publiceringsstrategier og formidle, hvordan
forskerne bedst kan publicere inden for deres
felt og synliggøre deres forskning.
Er der forskel på opgaverne de to steder,
du skal dele din tid imellem?
- Det er mange af de samme opgaver, men i Region Hovedstaden er det også mere overordnede
udviklingsopgaver for hele regionens hospitaler.
Her skal jeg også sikre, at aftaler og licenser er
opdateret, og at Pure kører uden problemer.
På Herlev og Gentofte Hospital er der flere
traditionelle biblioteksopgaver, såsom hjælp til
litteratursøgning, guidelines til at bruge databaserne og pligtaflevering af ph.d.er. På Herlev
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og Gentofte Hospital er der heller ikke et
fysisk bibliotek, men et virtuelt, og alle
ressourcer er digitale, så man kan sige, at
jeg er biblioteket. Det er mig, der opdaterer
det og formidler det.
Hvad er udfordringen i kun at have et
virtuelt bibliotek?
- Det er at komme i kontakt med dem, så
de ved, at jeg er her og kan hjælpe dem. For
de har supertravlt, men når det så lykkes,
er de så glade. Jeg havde en ph.d.-studerende, der blev meget glad og overrasket
over, hvad det betød for hendes arbejde, at
jeg kunne lære hende basale informationssøgestrategier, fordi hun fik meget mere
relevant frem ved at bruge nogle nye greb
i søgningen.
Medicinske databaser er generelt meget
besværlige, men det er dér, min faglighed
er, og dér, jeg stråler, fordi jeg præcist ved,
hvordan man søger det relevante frem, for
eksempel gennem blogsøgning, citationssøgning og kædesøgning. Og fordi jeg kender til databaserne på en anden måde ved
at vide, hvordan de indekserer metadata.
Er det kompetencer, du har med fra
studiet?
- Ja, jeg bruger alt, hvad jeg har lært om
informationssøgning. Jeg havde dog ikke
kendskab til den sundhedsvidenskabelige
database PubMed, men min viden fra
studiet i at søge i andre databaser har gjort
mig klar til selv at lære den at kende. Jeg

har også indsigt i videnproduktion og
ved, hvordan man opstarter nye forskningsprojekter, og jeg kender de forskellige trin fra manuskript til publicering.
Mit kendskab til bibliometri kommer
mig også til gode. Det handler blandt
andet om at kunne regne på, hvor meget
forskning der produceres og kvaliteten
af den.
Vidste du på studiet, at du ville
arbejde med forskning?
- I starten drømte jeg om at blive
børnebibliotekar, men forskningsbiblioteksområdet fik min interesse, fordi
det er her, man kan være nørd. Jeg er
stadig vild med folkebibliotekerne, så
der er ikke noget, der er udelukket. Men
jeg brænder for forskning, og det er et
spændende felt, som kun bliver bedre,
fordi der kommer mere og bedre data
hele tiden. Og det sundhedsvidenskabelige område er godt dækket ind, det
meste af verdens forskning er i databaserne, fordi det altid udgives på engelsk
modsat nogle humanistiske fagområder.
Hvor mange kollegaer har du, og har
de samme baggrund som dig?
- På Herlev og Gentofte Hospital er vi
et team på tre, hvor jeg er den eneste
informationsspecialist, de andre arbejder
blandt andet med hjælp til bevillinger og
koordinering af ph.d.-projekter. I Region
Hovedstaden er vi tre informationsspecialister.

Forsidefoto Studerende ved en protestmarch over, at algoritmerne skulle afgøre deres eksamenskarakter under coronanedlukningen
i stedet for lærerne. London, august 2020. Foto: Scanpix/Ritzau

SK
”Ingen datasystemer
er neutrale. Derfor
må systemerne ikke
overtage vores
menneskelige og
etiske dømmekraft.”
Forsker og dataetikekspert Gry Hasselbalch
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om
nudging, børn og unges digitale dannelse,
GDPR for informationsspecialister og gode
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit
gennemføre onlinekurser om præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.
Se mere på www.kulturoginformation.dk
under webinarer og onlinekurser

2021

Tema:

Algoritmer kan ikke
erstatte menneskelige
(etiske) beslutninger

07
Algoritmer kan ikke erstatte menneskelige (etiske) beslutninger

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer.

AUGUST
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Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS FAGMAGASIN PERSPEKTIV

Bliv
klogere
hjemmefra

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS
FAGMAGASIN

SoMe:
Nå 22.000
på ét enkelt
opslag

Karriereveje:
Information
styrker forretningen
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

