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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

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

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 præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

Se mere på www.kulturoginformation.dk 
under webinarer og onlinekurser



”I sidste ende er det et 
spørgsmål om, hvordan man 
som institution gerne vil 
have, at ens brugere kan
se sig selv repræsenteret i 
litteraturen, og at man tager 
et samfundsansvar på sig. 
Hvis der var uanede mæng-
der litteratur på folkebibliote-
ket om emnet, så var en
enkelt bog ikke så vigtig.”
Tobias Raun, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk 
Videnskab og Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde 
Universitet, om bogen Fucking Trans, der har skabt debat.

Læs tema side 12 www.bci.dk

Vi har skabt et nyt og mere afdæmpet miljø med de nye klassiske krybber i skønne pastelfarver.
På et børnebibliotek hvor der ofte kan være mere larm og uro, er de rolige og bløde nuancer med 
til at sætte fokus på bøger og børn.

Det nye soft udtryk står i flot kontrast til det eksisterende rå new yorker miljø.

NY FARVEPALETTE GIVER NYT LIV PÅ BØRNEBIBLIOTEKET I HERNING
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24 Document management var en åbenbaring
 Uddannelsen informationsvidenskab giver redskaber, 
 der er afgørende for en virksomhed, mener kandidatstuderende.
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Tema om balancen mellem at være 
neutral og aktivt tage stilling til, hvilket 
verdenssyn biblioteket formidler.

Christina Jønby bruger sine kompetencer fra uddannelsen bibliotekar DB i advokatbranchen.

Forskning viser stigning i mistrivsel blandt 
unge nyuddannede. Men den rette indsats 
fra medarbejdere og ledere kan hjælpe 
dem godt på vej.

12
MÅ »SKADELIGE« BØGER STÅ 
PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER?

Debat: 

TAG HÅND OM NYUDDANNEDE 
MEDARBEJDERE

30
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Roskilde Universitetsbibliotek

På årsmødet i september 2021
blev valgt en ny bestyrelse
for Danske Fag-, Forsknings-
og Uddannelsesbiblioteker: 

Formand Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek,
AU Library 

Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek 

Karen Buus, UCL Erhvervsakademi
og Professionshøjskole

Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek,
AU Library 

Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, 
Københavns Universitetsbibliotek 

Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek

Henrik Wium Senfer, Københavns 
Professionshøjskoles Bibliotek

Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek 
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Hvorfor? Det er det første, vi skal gøre os klart, sagde Anja 
Reinwald, seniorforsker på Digitaliseringsinstituttet.
   - Hvorfor skal vi lave digital transformation? Hvad vil det sige 
at være et forsknings- og uddannelsesbibliotek i den udvikling? 
Hvilke forandringer ser vi lige nu, og hvilke kan vi forestille os? 
Vi har ofte talt om digitalisering som effektivisering og et mid-
del til at spare penge og ressourcer, og det giver god mening 
i en vis udstrækning, men det skal handle om at flytte res-
sourcerne og skabe plads til at gøre nye ting, ellers er der ikke 
vundet noget, siger hun. 

Hvilke krav stiller det til ledere og organisationer? 
- I er nødt til at være digitale visionære og forsøge at forestille 
jer, hvad der kommer, og hvilke forventninger der vil være hos 
studerende, undervisere og forskere. Det kræver, at vi skal 
udføre daglige driftsopgaver og innovere og udforske sam-
tidig. Det er en udfordring at finde den balance, og det er en 
ledelsesopgave at skabe rammerne og plads og tid til det nye.   
Digital transformation er ikke en afsluttet ting, det er en måde 
at arbejde på, sagde Anja Reinwald. Hun mener, transformati-
onsledelse kræver, at ledelsen sætter retning, skaber en bred 
involvering og tænker den digitale dagsorden ind i det, man 
allerede gør, så tingene bliver bedre og nemmere og ikke til 
ekstra opgaver.
   - Det gælder om ikke at lade sig rive med, når vi bliver bom-
barderet med nye teknologier. Man kan nemt få følelsen af, 
at tingene ruller stærkt, og vi skal gøre noget nu og her. Men 
teknologierne skal være midlet til målet og ikke målet i sig selv. 
Det er vigtigt at have fokus på, hvor teknologien kan hjælpe os 
fagligt, så vi leverer en bedre service til studerende og forskere, 
siger Anja Reinwald.

Samspil med brugerne
- Der er dilemmaer i den digitale transformation. Når vi eksem-
pelvis automatiserer bestilling og afhentning af materialer, 
mister vi det personlige møde med de studerende, så tag den 
faglige viden med ind i udviklingen af digitale løsninger, så det 

Det er en udfordring i den digitale transformation både at være digitale 
visionære og løse driftsopgaver, siger seniorforsker fra Digitaliserings-
instituttet Anja Reinwald, der holdt oplæg på Danske Fag-, Forsknings- 
og Uddannelsesbibliotekers (DFFU) årsmøde i september.

Digital transformation 
kræver prioritering 

ikke bliver en fjern it-afdeling, der beslutter tingene. For der 
er også ting, man ikke skal gøre, selvom det er muligt. 
   Et andet dilemma er brugernes forventninger til, at alt skal 
være enkelt og nemt at bruge, hvilket ofte kræver stor kom-
pleksitet i systemet. Ligesom forventningen om at levere 
personlige og skræddersyede løsninger, der også er fortrolige, 
er en stor opgave. 
   - En god idé er at tænke i moduler og byggeklodser i syste-
merne, fordi man ikke ved, hvad man skal bruge om fem år, 
siger Anja Reinwald, der ser gode eksempler på, at det fysiske 
og digitale kobles, som for eksempel afhentning og aflevering 
for længst er blevet med chip. Det kunne også være en app på 
telefonen, som kunne guide dig hen til den bog, du ledte efter 
i biblioteket. 

Fem generationer 
Anja Reinwald taler om fem generationer mod den digitale 
transformation: 

Generation 1: Hvordan får vi understøttet eksisterende 
praksis med digitale løsninger og får automatiseret simple 
manuelle opgaver? 

Generation 2: Hvordan kan vi gøre tingene endnu bedre og få 
implementeret nye standardiserede processer og systemer?  
 
Generation 3: Hvordan sikrer vi, at det, vi tilbyder brugerne, 
er det rigtige, kan vi forbedre produkterne eller levere dem på 
nye måder?   

Generation 4: Hvordan kan vi i samarbejde med andre tilbyde 
sammenhængende produkter og udvikle nye forretningsmo-
deller?   

Generation 5: Hvordan kan vi skabe personaliserede services, 
skabe attraktive arbejdsmiljøer og bidrage til mere bæredyg-
tighed?     
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Øremærket barsel – er 
det frie valg virkelig frit?
Vi taler i denne tid meget om debatkulturen 
i Danmark. Fakta, følelser og misinformation 
snubler over hinanden, og derfor er sandheds-
værdien udfordret. Sådan har det til dels altid 
været, men fra tid til anden er det, som om det 
blusser voldsomt op, og det bliver svært at mødes 
på tværs og indgå kompromiser. Debatten om 
øremærket barsel er i min optik en af den slags 
debatter, som fik ekstra ild, efter at Fagbevægel-
sens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejds-
giverforening (DA) i starten af september indgik 
en aftale på baggrund af det EU-direktiv, som 
på en række områder fastsætter ændringer på 
arbejdsmarkedet. Aktører og læsere bliver taget 
som gidsler i en debat, der roder rundt i følelser, 
fakta, myter, fordomme, polarisering og stigma-
tisering. Det er ærgerligt, fordi det gør det svært 
at skabe et klart overblik over, hvad der er op og 
ned, og ikke mindst skygger for, at øremærket 
barsel på mange måder er en landvinding, som jeg 
tror, vi om ti år vil se tilbage på som den største 
selvfølge. 
   Fagbevægelsen har historisk kæmpet for 
ligestilling, og i FN’s Verdensmål erklærer mål-
sætning 5, at der skal være ligestilling mellem 
kønnene. Jeg er med på, at der er forskel på, om 
der tales ligestilling i et udviklingsland eller i et 
land som Danmark. Ikke desto mindre er den 
verserende debat et tegn på, at vi i Danmark har 
lullet os i søvn i en forestilling om, hvor lige vi er, 
og hvor reelt frie valg vi træffer.  
   For hvor frit er det frie valg, når det kommer til 
stykket? Det, som slår mig igen og igen i debat-
ten er det, den ene fløj konkluderer på basis af 
klassiske familiestrukturer, nemlig at moderen 
er den primære omsorgsperson for barnet. Den 

konklusion køber jeg ikke, for jeg tror på, at kilden til 
omsorg grundlæggende findes hos begge forældre.    
Jeg forstår ikke, hvordan vi er landet dér, hvor en 
normativ forestilling om moderskabet, kønsstruktu-
rer og familielivet får lov at fylde så meget. Den del, 
som er båret af vaner og kulturer, udgør i min optik 
ikke et frit valg. På den anden fløj er konklusionen 
også skarp, nemlig at deling af barslen kan være 
med til at sætte skub i en reel ligestilling indenfor 
løn, karriere og pensionsopsparing. Jeg tror ikke på, 
at det behøver at være så polariseret. I min optik 
er der ingen tvivl om, at vi må og skal gå denne vej 
i både ligestillingens og familielivets navn. Det skal 
være slut med, at der henover en ansøgning fra en 
kvinde i den fødedygtige alder, implicit står skrevet 
»barsel« (uden at nogen spørger, for det må man jo 
ikke). Og det skal være slut med, at mænd får sået 
tvivl om, hvorvidt det er karrierefremmende for 
dem at tage barsel. 
   Det er ærgerligt, at der ikke kan findes politisk 
vilje til, at den øremærkede barsel bruges som en 
forlængelse af den nuværende barselsmodel. Men 
da det ikke er virkeligheden, er udgangspunktet for 
min støtte til den øremærkede barsel, at barnet får 
både en mor og en far, der yder omsorg, deler ansva-
ret og opnår samhørighed i opgaven som forældre.    
Fra Akademikernes (AC) side er der et ønske om 14 
ugers øremærket barsel til far, og det bakker vi op 
om fra forbundets side. Det er ikke sikkert, det er 
dér, det lander, men uanset tager vi et vigtigt skridt 
med skitsen på 11 ugers øremærket barsel til far. Vi 
kæmper fortsat for, at der stadig er hensyn at tage 
i forhold til den fysiske påvirkning af graviditet og 
fødsel for moderen samt nuancerne af familiefor-
mer (solo-forældre, regnbuefamilier med mere). Og 
så er det vigtigt, at der evalueres på indførslen af 
øremærket barsel indenfor en 3-årig periode. 
   Vi må se, hvor vi ender henne i forhold til lov-
givningen. Sikkert og vist er det, at EU-direktivet 
skal indføres, og uanset hvordan det falder ud, så 
lad os lytte til hinandens argumenter og huske, at 
udgangspunktet må være, at børnene møder den 
omsorg, de har krav på.  

Nu vi er ved emnet: Forbundet Kultur og Information 
har netop lanceret en barselsberegner - den vil natur-
ligvis blive opdateret, når de nye regler indføres, men 
kan allerede nu være en hjælp i planlægningen. 
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Få en valgfri alarm fra Verisure eller en cykellås fra Abus
Som medlem af Forbundet Kultur og Information har du som noget helt 
nyt nu mulighed for at købe en indboforsikring med tilhørende alarm fra 
Verisure eller cykelfordel fra Abus. Produkterne består bl.a. af en indbruds-
alarm med bevægelsesdetektor eller vibrationsdetekter, en bagrefleks med 
GPS-tracker eller en af de smarte foldelåse fra Abus med alarm. 

Har du allerede en indboforsikring hos Tryg gennem Forbundet Kultur  
og Information?
Ring til os på 70 21 64 44, så sørger vi for, at du også får mulighed for at 
vælge mellem produkterne.

Nu bliver dine forsikringer billigere
Som medlem af Forbundet Kultur og Information sparer du nu yderligere 10 % på dine forsikringer, 
hvis du har samlet din indboforsikring samt minimum tre andre forsikringer hos Tryg. 
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Børnenes egen bogpris Orlaprisen blev
ikke uddelt i 2020, da DR meddelte, at
de ikke længere ønskede at stå for prisen. 
Nu overtager Aarhus Bibliotekerne projekt-
ledelsen.

I en analyse af pensionssektorens afkast
fra september 2020-2021 fra en uafhængig
investeringsekspert kommer PFA på en 
sidsteplads af de 17 selskaber i analysen.

- Orlaprisen er en alt for vigtig pris til, at vi skal acceptere, at den 
løber ud i sandet, siger chef for Aarhus Bibliotekerne Marie Øster-
gård. Derfor har Aarhus Bibliotekerne nu overtaget projektledelsen 
af Orlaprisen efter, at DR i 2020 meddelte, at man ikke ønskede at 
stå for prisen længere.
   - Orlaprisen er børnenes egen bogpris, og derfor er den så vigtig 
for os. Det handler om børns involvering i litteraturen, og at det 
sker i børnehøjde. Den tanke ligger allerede i prisen, men det vil vi 
gerne skrue endnu mere op for, siger Marie Østergård.
   - Men det er vigtigt at understrege, at det ikke skal være en Aar-
huspris. Jeg ser store muligheder i bibliotekernes stærke digitale 
samarbejde, og Orlaprisen vil fortsat være en national pris, hvor 
børnene bestemmer. 

PFA forvalter medlemmerne af Forbundet Kultur og Informations pensi-
onsmidler, og forbundets hovedbestyrelse skal i løbet af det kommende 
halve år tage stilling til, om medlemmernes pension skal sendes i udbud, 
da aftalen med PFA udløber i 2022. Sidst aftalen blev genforhandlet, var 
i 2017, og her genvalgte hovedbestyrelsen PFA, der tidligere har klaret sig 
bedre.

Kan analysen betyde, at KI’s hovedbestyrelse nu vil sende medlemmernes 
pension i udbud?
- I overvejelsen om, hvordan vi sikrer vores medlemmer den bedst mulige 
aftale, er udbud altid en mulighed, vi drøfter, når aftalen står til at løbe 
ud. Den bedst mulige aftale baserer sig på en række pensionsmålsæt-
ninger, hvor afkast naturligvis indgår som væsentligt parameter, siger 
formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel.

Hvilke målsætninger udover afkast spiller ind på jeres beslutning?
- Det handler om, at der skal være en etisk og bæredygtig tilgang i valget 
af investeringer, en solidarisk tankegang – både i forhold til, at fælles-
skabet løfter solidarisk i forsikringsdækninger, og at vi kan rumme alle 
uanset baggrund, således at privatansatte og ledige uden pensionsaftale 
kan blive en del af forbundets aftale. Så er det også vigtigt, at pensions-
aftalen understøtter, at flest mulige kan blive i deres job, for eksempel 
ved sygdom. Samtidig med, at en åben, proaktiv og løbende dialog fra 
leverandøren skal sikre, at pensionsaftalen ikke taber i værdi.

Aftalen med PFA udløber i 2022, hvad sker der konkret herfra?
- Vi skal inden for det næste halve år tage stilling til, om vi sender med-
lemmernes pension i udbud. Hovedbestyrelsen trækker både på kompe-
tencer i sekretariatet, en ekstern pensionsrådgiver og er i løbende dialog 
med PFA om vores aftale. Da vi sidst fornyede aftalen med PFA, aftalte 
vi at holde to årlige partnerpanelmøder. Næste gang er i oktober, og her 
har vi dagsordensat undersøgelsen om afkast, siger Tine Segel.

Orlaprisen
”går til” Aarhus 
Bibliotekerne 

Ringe pensions-
afkast hos PFA  
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Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens 
Hovedorganisation har præsenteret en ny aftale, 
der giver 11 ugers øremærket barsel til faderen. 
KI's formand kalder det et vigtigt skridt for lige-
stillingen, men understreger, at man skal huske 
andre familiemønstre.
   11 af familiens 48 ugers barsel vil fremover være 
øremærket faderen mod kun to uger i dag. Det 
betyder, at mødrene maksimalt kan få 37 ugers 
barsel efter fødslen mod 46 uger i dag. Begge 
forældre får i den nye aftale 13 ugers barsel, som 
de frit kan fordele mellem sig.
   Aftalen mellem arbejdsmarkedsparter er sat i 
gang af et EU-direktiv fra 2019, der pålagde med-
lemslandene at sikre minimum ni ugers øremær-
ket barsel til begge forældre senest i 2022, hvor 
EU-direktivet skal være implementeret. Parterne 
har så valgt at øremærke 11 til faren.
   Aftalen er et oplæg til Beskæftigelsesmini-
steriet, der nu skal udarbejde et lovforslag, som 
skal vedtages i Folketinget, inden det kan træde 
i kraft.
   De øremærkede barselsuger kan ikke overføres 
mellem forældrene, og det betyder, at de 11 uger 
går tabt, hvis de ikke bruges af faderen.

Oktober 2021 · Perspektiv ·

11 ugers 
øremærket 
barsel

Husk
biblioteket under 
kommunalvalget
Kulturpolitik og biblioteker får sjældent lov at fylde under et kommunalvalg. 
Men det er vigtigt at minde både politikere og vælgere om, hvor vigtig kultu-
ren - og heriblandt biblioteker – er for et velfungerende samfund.

»Ved kommunalvalget i 2017 var de vigtigste temaer for danskerne ifølge 
en måling foretaget for Altinget først ældreplejen, så folkeskolen og på en 
tredjeplads miljø og klima. På en 11. plads kom kultur og fritidstilbud. Måske 
fordi borgere og politikere overser, at den største kulturinstitution i kommunen 
– biblioteket – også bidrager til trivslen hos ældre, elevers evner til at læse og 
navigere i informationer, og at bibliotekerne er med til at oplyse og skabe akti-
viteter om miljø, klima og FN’s Verdensmål. Derfor bør biblioteket fylde mere i 
det kommunalpolitiske arbejde.«
KI’s formand Tine Segel i et debatindlæg i Horsens Folkeblad.

Læs hele indlægget på side 46

Læs mere om kommunalvalget side 26
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Du kan læse mere på www.kulturoginformation.dk

De unge bruger sociale medier som indgang til nyheder 
på internettet i langt højere grad end andre aldersgrup-
per, viser en ny rapport fra Kulturministeriet.

Ifølge rapporten Internetbrug og sociale medier er sociale medier den kilde til nyheder, 
der bliver nævnt oftest af den gruppe blandt 15-24-årige, der bruger internettet til at 
finde nyheder. 69 % af denne gruppe benyttede i 2020 sociale medier som nyheds-
kilde. Det er en stigning på 10 % i forhold til 2019. Den næstvigtigste kilde til nyheder 
på internettet for de unge er tv-stationernes hjemmesider, som 44 % bruger.
   Ser man på det samlede tal for nyhedsbrugere på internettet i aldersgruppen 15-75 
år, så er andelen af nyhedsbrugere, der bruger de sociale medier som primær nyheds-
kilde, på 42 %.
   Rapporten viser også, at de unge bruger meget tid på de sociale medier. Både de 
12-18-årige og 19-34-årige har på en tilfældig dag et samlet brug af sociale medier på 
over 5 timer. Det er væsentligt mere end i de øvrige aldersgrupper. YouTube er den 
største tidssluger for begge de unge aldersgrupper, fulgt af TikTok og Snapchat for 
de 12-18-årige, og Facebook og Instagram for de 19-34-årige.
   Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, det maner til refleksion:
   »Det er kanaler, der underlagt meget lidt regulering, og som vi har meget ringe 
demokratisk indflydelse på. Men de er blevet infrastrukturen i mange danskeres ny-
hedsforbrug. Derfor er vi nødt til at regulere de sociale medier bedre fra politisk hold. 
Regeringen har med det udspil om sociale medier, der blev fremlagt 15. august, taget 
første skridt mod at beskytte børn og unge, når de færdes på de sociale medier, og vi 
skal have de sociale medier til at tage mere ansvar. Og så er det vigtigt, at vi styrker 
public service, så vi som borgere har adgang til troværdige nyhedskilder,« siger hun.
   Formand i Forbundet Kultur og Information Tine Segel hilser velkomment, at man 
vil se på en større regulering af sociale medier.
   - Men vi skal samtidig klæde danskerne på til at navigere mere trygt på de sociale 
medier. Der er til stadighed brug for at skærpe befolkningens evne til at forholde sig 
kritisk til kilder samt skabe en forståelse blandt danskerne af, hvad algoritmer er, og 
hvad data og privacy betyder. Desuden ser vi jo desværre også, at mange danskere 
undgår at deltage i den demokratiske samtale på nettet, fordi tonen ofte bliver me-
get barsk. Det er ikke en opgave, som Forbundet Kultur og Informations medlemmer 
kan løse alene. Her er brug for tværfaglige løsninger, men bibliotekerne bør tænkes 
ind som en del af løsningen, når det handler om at klæde danskerne på til at begå 
sig på nettet. Det gælder både for skoleelever, unge under uddannelse og hele den 
voksne befolkning, siger Tine Segel.

Unge læser primært
nyheder på sociale medier



Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Tilmeld dig vores webinarer om for eksempel
 

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling
 

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

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

 
Så kan vi være sammen online

og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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Perspektiv ser i dette tema på balancen mellem at være 
neutral og aktivt at tage stilling til, hvilket verdenssyn man 
formidler. En meget kritisk anmeldelse af ungdomsromanen 

Fucking Trans gav debat i børnebibliotekarernes
facebookgruppe om, hvorvidt bogen overhovedet skal

stå på bibliotekernes hylder.

Må »skadelige«
bøger stå på

bibliotekernes hylder?

Debat: 

»Jeg må minde om, at bibliote-
kerne ikke skal indkøbe efter 
politik, religion eller følelser 
omkring kønsidentitet. Kvalitet, 
aktualitet og alsidighed er nøgle-
ordene, og hvis den passer under 
et eller flere af de begreber, skal 
vi ikke gøre os til dommere. Vi 
har mange ubehagelige og mulig-
vis skadelige bøger stående, og 
det skal vi blive ved med«.
   Sådan lød en af – i skrivende 
stund – 75 kommentarer til et 
opslag i BØFA’s facebookgruppe, 
hvor en børnebibliotekar gjorde 
opmærksom på ungdomsbogen 
Fucking Trans, som hun vurde-
rede som skadelig. 

�
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Bogen beskriver, hvordan 16-årige Vivi – født i en 
drengekrop – bliver kvinde og herefter udsættes 
for overgreb. Bogen er skrevet af en ciskønnet 
forfatter, og en anmelder fra LGBT+-miljøet kri-
tiserede den for blandt andet at give et fejlagtigt 
billede af livet som transperson. Han skriver 
blandt andet i sin anmeldelse, at bogen er mere 
traumatiserende, end forfatteren og forlaget 
siger, ligesom han konstaterer, at bogen aldrig 
burde være udkommet.
   Netop den kritik skal man lytte til, mente flere 
børnebibliotekarer.
   »Biblioteker har et ansvar. Vi er ikke neutrale. 
Hvis biblioteker reelt er for alle så sørger vi for at 
minoriserede mennesker føler sig velkomne og 
beskyttede i vores rum, og det kan jeg love dig 
for - på baggrund af debatten i kommentarerne 
- at vi ikke sørger for ved rigeligt indkøb af bøger 
som den her. Vi har et ansvar overfor alle«, lød en 
kommentar på Facebook mod indkøb af bogen. 

INDKØB ELLER EJ

Tobias Raun, ph.d. og lektor ved Institut for Kom-
munikation og Humanistisk Videnskab og Center 
for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde 
Universitet, har skrevet bogen Out Online: Trans 
Self-Representation and Community Building on 
YouTube om transkønnede. Han har ikke selv læst 
ungdomsromanen Fucking Trans, men har fulgt 
den massive kritik, den har modtaget fra især 
trans- og nonbinære personer. 

   Han mener, at debatten er vigtig, fordi folkebiblioteket 
grundlæggende har en oplysende rolle og en pligt til at repræ-
sentere diversitet. 
   - Og når det handler om minoritetsgrupper, hvor folkebiblio-
teket har en meget begrænset mængde indkøbt litteratur, så 
er det vigtigt, at der indkøbes litteratur, der har en vis kvalitet 
og ikke mindst validitet i forhold til portrætteringen, siger han 
og peger på, at det netop er kvaliteten af portrætteringen, der 
sættes spørgsmålstegn ved omkring den pågældende bog. 
   Tobias Raun kan godt forstå, at bibliotekslovens meget brede 
formuleringer giver plads til tolkning.
    - Lovteksten er for diffus til, at der entydigt kan argumente-
res for det ene eller det andet. Lovteksten kan jo netop bruges 
til det modsatte argument, nemlig at bogen ikke i tilstrækkelig 
grad har »kvalitet og alsidighed«, om end den har »aktualitet«.   
Men der er jo mange andre bøger, som netop er udkommet, 
som ikke indkøbes. I sidste ende er det et spørgsmål om, hvor-
dan man som institution gerne vil have, at ens brugere kan se 
sig selv repræsenteret i litteraturen, og at man tager et sam-
fundsansvar på sig. Hvis der var uanede mængder litteratur på 
folkebiblioteket om emnet, så var en enkelt bog ikke så vigtig, 
men når der ikke er det, så er det vigtigt. Ergo skulle man må-
ske kigge efter andre udgivelser på området, siger Tobias Raun.

GIV PLADS TIL MANGE STEMMER

Tobias Raun oplever, at debatten i medierne om kønsidentitet 
er meget polariseret, og understreger, at han ikke ønsker at 
fremstå som én, der kun synes, at én ting er rigtig, og at det 
kun er forfattere fra samme miljø, der må sige noget om et 
emne. Men der er historiske ting, der spiller ind.
   - Det er vigtigt at forstå i forhold til netop denne debat, at 
der er et historisk bagtæppe i forhold til repræsentationen af 
transkønnede, hvor de altid er blevet set udefra. Basalt har det 
ikke handlet om, hvordan det er at være transkønnet. Det har 
altid handlet om noget andet, eksempelvis identitetsforstyr-
relse eller de pårørendes vanskeligheder.
   Samtidig peger han på, at det har været meget sparsomt 
med repræsentation i litteraturen i det hele taget, hvilket gør 

Det går altså ikke, at der er selvudnævnte 
paneler bestående af de mest højtråbende, der 

bestemmer, hvad vi har på hylderne, eller at 
vi begynder at kræve, forfattere selv er, hvad 
de skriver om. Tolkien var ikke hobbit, og H.C. 
Andersen var ikke en ælling. Forlaget har efter 

eget udsagn fået mange positive tilsagn fra 
transseksuelle, der ikke tør blande sig i debatten, 

fordi den føres i en vanvittigt skinger tone. 
Kommentar fra Facebook

BIBLIOTEKSLOVEN   

§2 Folkebibliotekernes 
formål opfyldes gennem 
kvalitet, alsidighed 
og aktualitet ved 
udvælgelse af det 
materiale, der stilles 
til rådighed. Ved 
udvælgelsen må alene 
disse kriterier, ikke de 
i materialet indeholdte 
religiøse, moralske eller 
politiske synspunkter, 
være afgørende.
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FUCKING TRANS   

Fucking Trans (udgivet på forlaget Tellerup) handler om den 16-årige Vivi, der er født i en 
drengekrop og med navnet Marius, men som springer ud som transkvinde i begyndelsen af 
romanen, og som oplever flere overgreb af forskellig karakter, som resten af romanen centrerer 
sig om at bearbejde. Ungdomsromanen har fået kritik for at skræmme og give indtryk af, at 
transliv bare er ren smerte og nedværdigelse. Debatten er sparket i gang af en anmelder for 
QueerLittDK, der mener, at bogen aldrig burde være udgivet. Blandt andet kritiseres bogens 
bagsidetekst for brugen af »Marius« frem for »Vivi« (det, der kaldes »deadnaming« i  LGBTQ+-
miljøet). Forfatteren, der i researchfasen til bogen har inddraget transpersoner, er selv 
ciskønnet, hvilket også kritiseres. 
Ingen af de to interviewede forskere har læst bogen Fucking Trans, og de forholder sig derfor 
ikke til kvaliteten af romanen.

det endnu vigtigere at tage stilling til det, der indkø-
bes til bibliotekshylderne om emnet.  
   - Transkønnede er blevet spændt for en vogn meget 
længe, men nu stiller de krav til, hvordan de repræ-
senteres som gruppe. Det kan så godt være, at nogle 
oplever, at debatten bliver polariseret og lidt skinger 
med argumenter om, at det kun er transkønnede, der 
må fortælle deres egne historier. Min bekymring er, 
at det kan skabe afstand og generationskløfter, og 
derfor er min opfordring, at vi som samfund forstår, 
at baggrunden er en historisk underrepræsentation 
kombineret med stigmatiserende repræsentation, 
siger Tobias Raun.
   Formidlingsinstitutioner som biblioteket og univer-
sitetet har, ifølge Tobias Raun, et særligt ansvar for, 
hvilke verdensbilleder og syn på bestemte men-
neskegrupper de er med til at videreføre. Ansvaret 
er ikke nødvendigvis skrevet ind i lovgivninger eller 
studieplaner, men er ikke desto mindre vigtigt i for-
midlingen af viden. 
   - Min holdning er, at man skal yde ret til mange for-
skellige stemmer og repræsentationer. Den eneste 
måde, man kan forsøge at være neutral på – selvom 
man aldrig kan være det helt - er ved at give plads til 
mange stemmer, siger Tobias Raun.

EN VANSKELIG DEBAT

Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommuni-
kation ved Københavns Universitet, der blandt andet 
forsker i biblioteksudvikling, kalder debatten for både 
vanskelig og en hvepserede. Han understreger, at 

Bibliotekar-rollen er ret meget smagsdommeri, 
og her er der så en anden smagsdommer i form 

af en anmelder med kendskab til emnet, som 
fraråder folk at læse bogen. Det bør vi respektere 

og lytte til, især når det umiddelbart virker til, at de 
fleste, der er for at have den stående på hylden, er 
ciskønnede personer uden særlig meget kendskab 

til emnet. Så kunne I f.eks. læse nogle af de 
anbefalinger fra anmeldelsen, i stedet for at bruge 

tid på en bog, I har fået at vide ikke er særlig 
repræsentativ for det emne, den behandler.

Kommentar fra Facebook

Der er så mange red 
flags ved den her 

udgivelse, at jeg virkelig 
ikke kan forstå, at 

nogen kan synes, at den 
hører hjemme i deres 

samlinger. 
Fra Facebook

�
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han ikke har læst bogen og derfor kun forholder 
sig overordnet og principielt til debatten ud fra et 
biblioteksvidenskabeligt perspektiv.
   - Debatten er uhyre interessant, fordi den 
sætter spørgsmålstegn ved bibliotekets rolle og 
legitimitet som demokratisk arena og mødeplads, 
hvis materialevalget skal foregå ud fra ideologi-
ske udvalgsprincipper, en politisk korrekt agenda 
eller censur. Bibliotekets kerneværdi er jo, at ma-
terialevalget ikke skal styres af politiske, religiøse 
eller moralske hensyn, siger han og tilføjer, at han 
mener, at det desuden er en umulig opgave for 
den enkelte bibliotekar at være inde i alle de syn 
og identitetspolitiske konflikter, der kan herske 
inden for forskellige minoritetsgrupper. 

Læs selv den kritiske anmeldelse fra queerlitt.com
queerlitt.com/2021/07/16/fucking-trans-af-carina-evytt/

Jeg forstår fuldt ud, at minoriteter er 
klemt. Og ofte virkelig meget klemt. Og 

det er ikke okay. Og jeg forstår også 
godt, at tonen alene af den årsag, kan 
blive skarp. Men ja, jeg har tænkt det 

samme, at det ofte bliver meget meget 
skingert. Og at det bliver en råbekamp 

i stedet for en dialog - og råbekamp 
flytter i min optik ikke en skid. Det er 

så ærgerligt, når vi allesammen kunne 
blive klogere i stedet. 

Kommentar fra Facebook

   - Dilemmaet om den identitetspolitiske styring af indkøb, 
hvor man vil det gode og undgå det onde og det dårlige, er jo, 
at det ikke er entydigt. Det er afhængigt af tid og rum. Derfor 
er det et farligt udgangspunkt, fordi det kan føre til formynderi 
i forhold til, hvad bibliotekerne beslutter, at du og jeg kan tåle 
at læse og se for ikke at få en forkert opfattelse af virkelighe-
den. Det er jo en underkendelse af borgerne som selvstændige 
individer, siger han. 
   Henrik Jochumsen trækker paralleller til 1970’erne, hvor der 
på bibliotekerne herskede en marxistisk aktivisme, hvor man 
ville undgå, at bibliotekerne indkøbte populær litteratur, fordi 
man mente, at det førte til en bevarelse af det kapitalistiske 
samfund. 
   - I forhold til 70’ernes aktivisme, så kom der en økonomisk 
krise, muren faldt, og new public management holdt sit indtog. 
Min pointe er, at vi ikke ved, hvordan tingene udvikler sig, og 
derfor skal man være varsom med at lade tidstypiske strøm-
ninger og tendenser ændre i de grundlæggende udvalgskrite-
rier, siger Henrik Jochumsen.

VI HAR BLINDE VINKLER

Henrik Jochumsen mener, at den igangværende debat om ind-
køb af Fucking Trans er vigtig.
   - Fordi den tydeliggør, at vi alle har vores eget blik og ser ting 
i et særligt perspektiv. Derfor er vi aldrig neutrale, selvom vi 
forsøger at være det. Og når man har et særligt blik, så har man 
også blinde vinkler, hvilket også er vigtigt at være bevidst om. 
For mig er det dog en glidebane, hvis man vælger materialer ud 
fra et politisk korrekt perspektiv. Det kan undergrave bibliote-
kets legitimitet og rolle som demokratisk mødeplads og arena.
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- Biblioteket er hverken objektivt eller neutralt. Alt er valg og 
fravalg. Ikke at blande sig i en samfundsdebat er lige så meget et 
valg som at bidrage til den. Men det er ikke en konstruktiv debat 
at have, så tag i stedet stilling til, hvilket biblioteket I vil lave – og 
ud fra hvilke værdier, i stedet for at blive ved diskussionen om 
neutral eller ej, siger Anne-Sofie Elbrønd Bollerup, der blev cand.
scient.bibl. i sommeren 2021 og i sit speciale undersøgte den vok-
sende aktivisme på danske folkebiblioteker. Hun ville gerne finde 
ud af, hvorfor nogle medarbejdere vælger at arbejde aktivistisk? 
Hvad gør de? Og hvordan modtages det? Hun blev ret overrasket 
over den modstand, medarbejdere kan møde fra deres kolleger 
og ledelse, når de arbejder aktivt for, at biblioteket skal påvirke 
samfundet i en bestemt retning. 

Men det er ikke det, diskussionen 
skal handle om. »Biblioteksansatte 
skal i stedet tale værdier og tage 
stilling til, hvilket bibliotek de gerne 
vil skabe«, siger cand.scient.bibl. 
Anne-Sofie Elbrønd Bollerup, der har 
skrevet speciale om »aktivisme og 
bibliotekets neutralitetsideal«.    

Biblioteket er ikke neutralt 
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� - Det kan være en medarbejder, der brænder for klima, for mere 
mangfoldighed, for mindre racisme, for køn og seksualitet og 
så videre. Modstanden kommer ofte til udtryk i en herskende 
traditionel tankegang om, at biblioteket som institution skal 
være et neutralt sted, der ikke fremhæver noget frem for an-
det eller blander sig i, hvad folk gør eller læser, siger hun. 
   »Vores opgaver er at stille til rådighed og formidle«, kan det 
eksempelvis lyde fra kolleger eller ledelse, når de informanter, 
hun har talt med, er kommet med idéer til at gøre tingene på 
nye måder i biblioteket.  
   - Men det er ikke neutralt at »stille til rådighed«, for biblio-
tekets indhold er kurateret. Det er valgt ud fra nogle kriterier, 
mens andet er fravalgt. »Formidling« er også valg – hvad væl-
ger bibliotekarerne at udstille, hvilke forsider vendes ud, hvad 
sættes på »14-dages hylden« og så videre, siger hun. 
   Et eksempel fra hendes speciale var en bibliotekar, Anne-
Sofie Elbrønd Bollerup interviewede, som fortalte, at hun gerne 
ville arrangere en pride-parade i byen i forbindelse med Pride-
ugen. Samtidig skulle der være forskellige arrangementer og 
litteraturformidling om emnet på biblioteket. Men biblioteket 
måtte ikke stå som afsender af paraden – de måtte godt lave 
formidling og udstillinger på biblioteket – men ikke arrangere 
en pride-parade. Det måtte det lokale kulturhus dog godt. Det 
endte med en stor og flot parade med mange deltagere gen-
nem byen, og biblioteket deltog – men stod ikke som arrangør. 
   - Men det er en uproduktiv diskussion at tale om, hvad 
biblioteket skal eller må. Vi skal hellere tale om, hvilke værdier 
vi vil skabe biblioteket ud fra, hvad vi vil have på hylderne, og 
hvordan det skal formidles, hvilke arrangementer vi skal lave 
og så videre, siger Anne-Sofie Elbrønd Bollerup, der efter sin 
kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling er blevet 
ansat som videnskabelig assistent på Institut for Kommu-
nikation og underviser i faget Problemløsning og design på 
Informationsstudier. 

KALD RUMMET NOGET ANDET

Hun mener, det mest konstruktive vil være helt at droppe orde-
ne »neutral« og »objektiv« om biblioteksrummet og blive enige 
om at kalde det noget andet gennem en snak om, hvad rum-
met skal være. Det kunne være »demokratisk«, »mangfoldigt« 

eller »solidarisk«. 
   Det er i tråd med, at mange biblioteker er 
begyndt at arbejde mere med målgrupper i 
erkendelse af, at er man for alle, risikerer man 
at være for ingen. Så hellere lave et godt ar-
rangement, der rammer unge med anden etisk 
baggrund én dag og et for ældre en anden 
aften. Bibliotekets grundidé om at være for 
alle hele tiden er smuk, men hvis man virkelig 
vil være relevant for alle, er man nødt til at 
prioritere, mener hun.

RYST KASSERNE

Historisk er biblioteket indbegrebet af at 
»putte ting i kasser«, hvilket er nødvendigt for 
at systematisere og kunne genfinde materia-
ler. Men de faste kasser er svære at rokke ved, 
og man er nødt til at se på, om eksempelvis de 
kategorier, man lavede for længe siden, er for-
ældede, mener Anne-Sofie Elbrønd Bollerup.  
   - For eksempel var »homoseksualitet« kate-
goriseret under »seksuel afvigelse« i Dewey 
Decimal Systemet indtil 1972. Det er jo med til 
at sende et signal til brugerne om, at hete-
roseksualitet anses som normen. Det er ikke 
nemt at ændre så grundlæggende et system, 
men vi skal debattere, hvilke signaler bibliote-
kets kategorier, materialer og arrangementer 
sender til publikum, og hvad det siger om 
biblioteket, siger hun. 

DELTAG I SAMFUNDSDEBATTEN 

I den løbende debat om, hvordan museer og 
biblioteker skal forholde sig til indhold og 
genstande, der ikke har et tidssvarende syn på 
for eksempel race og køn, altså indhold, som 
man i dag vil kalde racistisk eller kønsdiskrimi-
nerende, mener Anne-Sofie Elbrønd Bollerup, 
at biblioteket skal tage stilling. 
   - Forsøger man at tage diskussionen om 
eksempelvis Lille sorte Sambo i børnebibliote-
ket, bliver informationsfrihedskortet hurtigt 
smidt: »Folk må jo selv om, hvad de læser«. I 
stedet for at diskutere den enkelte bog kan vi 
måske diskutere børnebiblioteket som helhed: 
Hvad vil vi gerne have, at vores børnebibliotek 
skal formidle? Hvilke værdier skal børnebiblio-
teket afspejle? 
   I august 2021 vakte det opsigt i medier og 
på sociale medier, at Vejle Bibliotekerne gav 
deres besyv med i debatten om et forbud mod 
at bære croptops i skoletiden på en folkeskole 

”Drop diskussionen om 
neutral eller ikke neutral,

og tal værdier i stedet.
Hvilket bibliotek vil

I gerne lave?”
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”Vi er enige om, at 
biblioteket er for alle 

– men kan vi blive 
bedre til at udleve 

det i praksis?”

i kommunen. Biblioteket udstillede en hel 
reol med bøger med forsider med bare maver, 
fordi biblioteket, ifølge afdelingsleder Morten 
Rønnelund, skal gribe aktuelle debatter.
   - Vi valgte ikke side i debatten, men vi kom 
med vores bidrag som bibliotek og viste, at 
maver er mangfoldige og kan handle om alt 
fra mavemuskler og træning til gravide, tarm-
flora og så videre, sagde han. 

BIBLIOTEKET SKAL GÅ LIDT LÆNGERE  

Anne-Sofie Elbrønd Bollerup mener nu fak-
tisk, at Vejle Bibliotek netop tog stilling ved 
at bidrage til debatten, og at de skal stå ved 
det, fordi biblioteket som offentlig kulturel 
institution faktisk er forpligtet til at bruge 
deres platform. 
   - Der er en tendens til, at når biblioteket gør 
noget, bliver det meget pænt og måske lidt 
for pænt. De arbejder for eksempel med FN’s 
Verdensmål, og det er natuligt, at de formid-
ler dem, men ifølge de »aktivistiske medar-
bejdere«, jeg har talt med i min undersøgelse, 
burde biblioteket også »leve dem«. Ver-
densmål nummer 10 er for eksempel mindre 
ulighed, så hvordan skaber vi det lokalt? Og 
verdensmål nummer 13 er bæredygtighed, så 
det burde gennemsyre hele arbejdspladsen 
og de valg, der træffes, mener de. Det er ikke 
nok at droppe plastikposerne, siger hun.
   Anne-Sofie Elbrønd Bollerup fremhæver 
biblioteket og bibliotekarers store troværdig-
hed. I den årlige troværdighedsundersøgelse 
fra bureauet Radius kåres bibliotekarer som 
det femte mest troværdige erhverv (2020). 
   - Folk har tillid til det, der kommer fra biblio-
teket, derfor har biblioteket stor indflydelse, 
og det forpligter, siger hun. 

25-årige Anne-Sofie 
Elbrønd Bollerup 
blev cand.scient.
bibl. i sommeren 
2021 og er nu ansat 
som videnskabelige 
assistent på Institut 
for Kommunikation, 
hun underviser i 
faget Problem-
løsning og design 
og skal også vejlede 
bachelorstuderende.
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- Det handler om processer, beslutningsparadigmer samt selv-
følgelig strategi, og her kommer vores kompetencer virkelig 
i spil. Lene Kirk Schad er en af 10 bibliotekarer ansat hos it-
konsulenthuset Devoteam. Vi har talt med to af dem. 
   Lene Kirk Schad er Project Director og ansvarlig for området 
Information Management. 
   Et af de største arbejdsområder for hendes afdeling er of-
fentlige organisationer og deres informationssystemer, også 
kaldet ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering). Det 
offentlige har en lang tradition for at journalisere dokumenter 
af hensyn til lovkrav om transparens og sporbarhed, og med 
digitaliseringen opstod ESDH, som i dag anvendes i kommuner, 
styrelser, departementer med videre. 

FRA STRATEGI TIL IMPLEMENTERING

- En typisk opgave kan være at assistere en styrelse med 
anskaffelsen af et nyt ESDH-system, fra strategi til behovsaf-
dækning til implementering, forklarer Lene Kirk Schad. 
   - Vi hjælper kunden med at identificere, hvad løsningen 
skal kunne i dag og i fremtiden. Hvilken form for governance 
ønsker man? Hvem skal have adgang til hvad i systemet? Skal 
implementeringen for eksempel understøttes af superbrugere 
og floorwalkere (medarbejdere, der tilkaldes for at løse tekniske 

Bibliotekarer er en af de største enkeltfaggrupper hos
it-konsulenthuset Devoteam, der er et af de hurtigst
voksende i Danmark. Bibliotekarer bibringer noget særligt, 
når det gælder data - det 21. århundredes olie. 

It-konsulenthus 
sværger til
bibliotekarer
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problemer, red.)? Det er typiske spørgsmål 
for at finde frem til den bedst mulige løsning 
for kunden. Derefter hjælper vi med at få det 
testet og data migreret fra det gamle system 
plus implementering af løsningen i organisa-
tionen.
   Det offentlige er som sagt et stort marked 
for Lene Kirk Schads team, men samtidig vok-
ser behovet for datastyring også i det private 
erhvervsliv. 
   - Vi får stadig flere opgaver hos private virk-
somheder, der ønsker hjælp med for eksempel 
data governance, hvor vi også kan anvende 
vores kompetencer.

STRUKTURER, PROCESSER

OG KOMMUNIKATION

Og hvad går disse kompetencer så ud på? Det 
starter med data, siger Lene Kirk Schad. 
- Vi ved noget om data. Hvordan data skal 
struktureres i tråd med kundens strategi. Men 
det handler også om processer, det vil sige 
at analysere arbejdsgange for at få etableret 
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de mest effektive processer for kunden, 
herunder identificere digitaliseringspo-
tentiale. I løbet af et projekt arbejder vi 
sammen med mange forskellige fagligheder 
og niveauer i kundens organisation, og vi 
skal være i stand til at identificere behov 
og kommunikere effektivt, for eksempel i 
form af workshops.
   Lene Kirk Schad er ikke kommet sovende 
til disse kompetencer. 
   - Jeg er uddannet bibliotekar og har derfor 
fagligheden til at tænke i information og 
strukturer. Dertil kommer to andre faglig-
heder, jeg har dyrket i de sidste cirka 20 år, 
teknisk forståelse og projektledelse. Især 
projektledelse er afgørende for, at jeg kan 
udføre mit job på rette niveau. Det er kob-
lingen, der bringer mine andre færdigheder i 
spil og gør dem stærkere.

DET MEST SEXEDE JOB

Tine Marcher arbejder også med data hos 
Devoteam, nærmere bestemt dattersel-
skabet Inviso, hvor hun er ansvarlig for 
Data Science, en disciplin, Harvard Business 
Review har kaldt »det mest sexede job i 
det 21. århundrede«. Det vil tiden vise, men 
Tine Marcher er ikke i tvivl om den faglige 
attraktion. 
   - Det er et fascinerende felt, fordi det 
spænder så bredt rent fagligt, og fordi 
tingene hele tiden udvikler sig.
   Data Science er opstået i kølvandet på 
digitaliseringen, der har skabt enorme �

Serie om
karriereveje 
Er du gået glip af vores

tidligere artikler om medlemmernes 
karriereveje, kan du genfinde dem på 
kulturoginformation.dk/karriereveje

Lene Kirk Schad 
er ansvarlig for 
området Information 
Management i 
Devoteam og hjælper 
kunderne med at  
strukturere data og 
etablere arbejdsgange, 
der skaber effektive 
processer.
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Virksomheder kan bruge disse data til at blive 
klogere på både sig selv om omverdenen. Det 
kan for eksempel handle om at skabe mere 
effektive interne processer eller udvikle nye 
digitale produkter. Data bliver også kaldt det 
21. århundredes olie, og Data Science handler 
om at udvinde samt raffinere dette råstof. 
   Eller, som Tine Marcher udtrykker det, at 
samle, organisere og udnytte data.
   - Data Science er et vidtfavnende område, 
men grundlæggende arbejder vi med fire 
hovedkomponenter. Først er der den teknolo-
giske infrastruktur, der skal være sat op til at 
indhente og strukturere data. Det er ofte en 
kompleks øvelse, da data befinder sig mange 
steder i virksomheden og typisk i forskellige 
kvaliteter. Dernæst er der analysen, hvor vi 
behandler data og finder ud af, hvad de kan 
fortælle os. Der kan for eksempel være visua-
liseringer, hvor data bliver sammenkørt og vist 
på dashboards eller lignende.

MÅLET ER AT BLIVE DATADREVET

Disse to områder er de mest tekniske, men 
Data Science handler også om et markant 
skifte i måden at arbejde på, og det er, hvad 
de to andre hovedkomponenter handler om. 
   - Vi arbejder med organisatoriske processer 
samt strategi. Målet er at blive en datadrevet 
organisation. Mange virksomheder har været 
vant til at træffe beslutninger på en bestemt 
måde, måske baseret på personlige erfaringer 
eller vane. Det er en stor omstilling at skulle 
basere det meste på data. Det kræver nye pro-
cesser og kompetencer, og det kræver en ny 
strategisk tilgang og et nyt mindset. Det er en 
kontinuerlig proces, en rejse, der aldrig rigtig 
ender, fordi teknologien konstant ændrer sig, 
og datamængden hele tiden stiger.

MEDARBEJDERE VÆLGER LEDER

Uddannelsen som bibliotekar har været det 
helt rigtige afsæt for Tine Marcher. 
   - Der er ikke noget, der virker, hvis ikke dine 
data har kvalitet og struktur, og det har jeg 
haft med i bagagen fra starten. Desuden har 
jeg nu arbejdet som konsulent i ni år, hvor jeg 
har lært meget om teknologi og selve konsu-
lentfaget.

   Og konsulentfaget kan være en krævende affære, 
hvor man arbejder til høje timepriser, hvorfor der 
konstant skal leveres. Men det er også et givende og 
inspirerende arbejdsliv, siger Lene Kirk Schad, der har 
været hos Devoteam siden 2009. 
   - Det er et utroligt afvekslende job, hvor jeg konstant 
møder nye verdener og lærer om mennesker og tekno-
logi. Og så har vi en god kultur hos Devoteam med en 
høj grad af selvstændighed. Vi vælger for eksempel selv 
vores ledere.

FRA ANTIKKENS ALEXANDRIA TIL IT-SYSTEMER

Den øverste leder hos Devoteam er Managing Partner 
Per Gulløv Lundh Eeg, og han er ikke i tvivl om bibliote-
karers værdi. 

� - Jeg vil ikke have 
to medarbejdere, 
der er ens. Det 
er vigtigt at se 
organisationen 
som et landskab. 
Vi har brug for bier 
og vandforsyning 
og træer og falke. 
Man skal bruge 
det, folk er gode 
til, og ikke prøve at 
få dem til at gøre 
noget andet. 
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Tine Marcher er ansvarlig for 
området Data Science, hvor 
hun blandt andet hjælper 
virksomheder til at træffe 
beslutninger på grund af data.

- Bibliotekaruddannede er en af de største enkelt-
faggrupper hos os, og det er først og fremmest, 
fordi de skaber værdi ved at bibringe data struk-
tur. Meget af det, vi laver i dag for vores kunder, 
handler om data og at skabe værdi af data. Det er 
en digital transformation for virksomheden, hvor 
data er grundlaget for virksomhedens beslutnin-
ger og strategi. Problemet er imidlertid ofte, hvad 
vi i it-verdenen kalder garbage in, garbage out. 
Hvis ikke datainput har tilstrækkelig kvalitet, bli-
ver output tilsvarende ringe, og det er her, biblio-
tekarer med deres baggrund kan gøre en forskel. 
De kan strukturere data, så de bliver anvendelige 
og dermed giver organisationen værdi. Hvilket 
egentlig ikke er så underligt. Helt tilbage fra bib-
lioteket i Alexandria har det været bibliotekarens 
mission at omdanne information til viden, og det 
er præcis, hvad de gør i dag, hvor der skabes flere 
data end nogensinde før. 90 % af verdens data er 
blevet skabt i de sidste to år.
   Bibliotekarernes bidrag begrænser sig imidlertid 
ikke kun til struktur, siger Per Gulløv Lundh Eeg. 
   - Ét er at få struktureret data, men den struktur 
skal løbende vedligeholdes, og det kræver disci-
plin. Det vil sige, at der skal etableres processer, så 
brugerne behandler og kategoriserer rigtigt. Her 
er bibliotekarer gode til at etablere disse proces-
ser samt at holde øje med, at de bliver fulgt. Der 
er også det anvendelsesorienterede, hvor bib-
liotekarers kompetencer har stor værdi. Når en 
virksomhed skal trække data til for eksempel et 
projekt eller et tilbud, er det vigtigt at kunne iden-
tificere de rette data til formålet, altså analysere 
informationsbehovet, så man ikke får trukket for 
mange eller de forkerte data. Samlet set handler 
det om at skabe informationsarkitekturer og data 
governance, og her kan bibliotekarers faglighed 
gøre en forskel ved at bygge bro mellem bruger-
nes behov og it-systemet.
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Hvordan blev du inspireret til at vælge studiet informations-
videnskab og kulturformidling? 
- Jeg har altid godt kunnet lide it og programmering og interes-
seret mig for, hvordan man strukturerer og formidler infor-
mation generelt. Da jeg var færdig med gymnasiet, var jeg 
meget åben overfor, hvad jeg skulle. Jeg søgte på Københavns 
Universitets (KU) hjemmeside og læste om fagene dansk, 
kommunikation og it og informationsvidenskab og kulturfor-
midling. Jeg vidste ikke, hvad det sidste var, navnet var lidt 
forvirrende, men jeg læste videre og syntes, det lød spæn-
dende og udfordrende. Jeg kunne godt lide, at det var muligt at 
tone sin uddannelse ret unikt gennem sine valgfag. Hvis man 
for eksempel ville have mere hands on-fag om programmering, 
var det muligt. Og jeg kunne supplere min uddannelse med 
kurser andre steder fra, som CBS og IT-Universitetet. Jeg fandt 
hurtigt ud af, at det var det at holde styr på dokumenter, der 
var interessant, og fravalgte derfor kulturformidling, som ikke 
var mig.

Hvorfor har du valgt at tage din uddannelse på engelsk (Infor-
mation Science)? Det er samme undervisning som på dansk? 
- Jeg er selv bedre til at udtrykke mig på engelsk, og der er langt 
mere opdateret materiale indenfor faget på engelsk. Jeg var 
på udveksling i Singapore på min bacheloruddannelse, hvilket 
gav mig blod på tanden til at tro på, at jeg godt kan studere på 
engelsk. Jeg kan også godt lide det internationale miljø med 

Sofie Homnual er på sit sidste år af kandidatstudiet på 
informationsvidenskab. Under sit studiejob på Femern 
A/S er det gået op for hende, at mange af de redskaber, 
hun har med fra studiet, er afgørende for en virksomhed.

Document
management
var en åbenbaring
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flere internationale studerende på studiet. Jeg 
er selv tosproget og er flydende i dansk, thai 
og engelsk.

Hvilke opgaver kunne du tænke dig i et
kommende job? 
- Jeg lærte rigtig meget om søgning og det 
tekniske bag systemer og organisering på min 
bacheloruddannelse, for eksempel gennem 
et document management-kursus. I starten 
af min kandidatuddannelse tog jeg records 
management-kurset hos Forbundet Kultur og 
Information, og efterfølgende fik jeg job som 
Student Assistant på Femern A/S. Der bruger 
jeg både elementer fra søgning og klassifice-
ring fra bacheloruddannelsen samt elementer 
fra kurset records management.
   Jeg er ansat i en afdeling, der hedder Project 
coordination, og mine primære opgaver er at 
opretholde dokumenter i et system, der hed-
der DMS (Document Management System), 
som er Femern A/S’ primære system til at 
gemme dokumenter. De dokumenter, jeg 
håndterer, er for det meste indenfor områ-
derne CSR (Corporate Social Responsibility) 
og HSE (Health, Safety and Environment).  
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Derudover er jeg også ansvarlig for at undervise de nye medar-
bejdere i DMS og i, hvilken folderstruktur vi benytter. Jeg kan 
også give adgang til dokumenter og foldere til for eksempel 
eksterne konsulenter, der skal arbejde i et bestemt område. Og 
jeg har ansvar for at opdatere og vedligeholde dokumenter på 
området HSE, så de nyeste dokumenter kommer frem, og de 
gamle slettes, og at al korrespondance på området gemmes 
korrekt. Et så stort projekt er helt afhængigt af gode systemer 
for at gemme og genfinde dokumenter.

Hvordan er stemningen på studiet i forhold til at kunne få 
job efter endt studie? 
- Stemningen er, at det er et fag, vi kan bruge. Og til KI’s 
(Forbundet Kultur og Information) arrangementer bliver der 
også talt om, hvor mange steder faget kan bruges. Jeg har jo 
gennem mit studie også fået indblik i kultursektoren, selvom 
jeg har valgt en anden retning.

Sofie Homnual har 
læst en bachelor i 
informationsvidenskab 
og kulturformidling 
og tager nu en 
kandidat i Information 
Science på Institut 
for Kommunikation 
på Københavns 
Universitet. Efter planen 
er hun færdig med sit 
speciale til sommer 
2022.

Er der noget, der kunne forbedre uddannelsen? 
- Jeg kunne måske godt tænke mig en bedre kobling fra de teo-
retiske fag på KU til arbejdsmarkedet. Man får ikke så tydeligt 
at vide, hvad man kan blive efter endt studie. Mange stude-
rende på studiet har forskellige drømme. På CBS, hvor jeg tog 
nogle fag, sagde de direkte: »Det her fag kan I bruge konkret 
til det og det og til de og de stillinger«. Det taler man ikke om 
på KU, hvor det teoretiske er i højsædet. Det er gennem mit 
studiejob, at jeg selv har oplevet koblingen til arbejdsmarkedet.
Jeg kender tidligere studerende, der er blevet konsulenter, 
research specialister, projektledere, kuratorer og så videre. Det 
viser studiets store rækkevidde. Al den inspiration og interesse 
i forskellige områder, der opstår gennem studiet, giver gode 
muligheder til at finde ud af, hvad man vil bagefter. Det kunne 
være godt at tale mere tydeligt om det undervejs.

Sofie Homnual har deltaget i 
Forbundet Kultur og Informations 
minikursus i Records Management, 
som KI tilbød de studerende, da 
valgfaget på KU blev aflyst i 2020. 
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Til kommunalvalget i 2017 lå kultur- og fritids-
tilbud på en 11. plads på listen over de vigtigste 
temaer for danskerne. De temaer, som den 
danske befolkning var mest optaget af, var alle 
velfærdsemner, nemlig ældre, skoler og daginsti-
tutioner. Det samme mønster gælder for tidligere 
kommunalvalg. Og det ser ikke ud til at ændre sig 
synderligt i år, selvom det er svært at tegne et 
præcist billede, da der er lokale forskelle, fortæl-
ler Ulrik Kjær, der er ekspert i kommunalpolitik og 
professor ved Institut for Statskundskab, Syd-
dansk Universitet. 
   Blandt andet kan klima og miljø komme til at 
spille en vigtigere rolle, når krydserne sættes, 
ligesom det var tilfældet ved folketingsvalget i 
2019. Lokale enkeltsager kan også påvirke valget 
i den enkelte kommune, men udover det, vi selv 
er påvirket af i vores hverdag, er der en anden 
faktor, der er helt afgørende for, hvad der optager 
os. Nemlig kandidaterne og deres holdninger, 
fortæller Ulrik Kjær:

Får kulturen
plads i

kommunalvalget?
Hvad er afgørende for, hvilke emner der kommer 

på dagsordenen til et kommunalvalg? Og kan loka-
le kulturtilbud og heriblandt biblioteker gøre noget 

for at rykke højere op på listen over temaer, der 
optager danskerne?
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   - Der er emner, som vælgerne gerne vil høre om, men te-
maerne er også i høj grad præget af, hvad kandidaterne har 
planlagt, at de vil gøre til emner. Langt hen ad vejen er det det, 
kandidaterne og partierne melder ud, der bliver diskuteret.
Og er der ikke nogen lokale kandidater, der har kulturpolitik 
som mærkesag, daler det i indbyggernes bevidsthed.
   - Hvis et kulturtilbud som for eksempel biblioteker gerne 
vil vægte tungere i kommunalvalgsdebatten, er det svært at 
forestille sig en nemmere vej end at få nogle af de lokale kan-
didater til at bruge det som tema, for man er oppe imod nogle 
sværvægtere, når der er tale om klassiske velfærdsemner. Der 
kan være lokale medier eller interesseorganisationer, der kan 
præge retningen lidt, men som udgangspunkt er det kandi-
daterne, man skal påvirke, hvis man vil på dagsordenen, siger 
Ulrik Kjær.

SKAB EN RELEVANT OG NÆRVÆRENDE FORTÆLLING

Når det kommer til velfærdsemner, er der mange penge i spil. 
Det modsatte er tilfældet med kulturpolitik, og det er en af 
grundene til, at den ikke får mere opmærksomhed, siger Ulrik 
Kjær. 



   - Kultur er som oftest en forholdsvis lille budgetpost, og det 
er ikke der, der kommunale budget kan reddes eller ødelægges. 
Det står i modsætning til, hvilke direkte konsekvenser det har, 
hvis man op- eller nedjusterer på for eksempel normeringer i 
daginstitutioner eller rengøring til ældre, siger han.
   Udover at sørge for, at kandidaterne får øjnene op for vig-
tigheden af kommunens kulturpolitik, er det centralt at skabe 
en interessant, nærværende og relevant fortælling om sin 
eksistens, hvis man for eksempel vil pege på vigtigheden af et 
bibliotek. 
   - Når det kommer til ældrepleje og daginstitutioner, er det 
lykkedes at skabe en fortælling om varme hænder. Det er 
noget, vi alle sammen forstår og kan genkende, så hvis en 
kulturinstitution som biblioteket skal lykkes med at komme 
på dagsordenen, skal man skabe en fortælling om det, der kan 
lagre sig hos politikere og vælgere. Og det er en svær balan-
cegang, fordi det giver god mening at berette om, hvordan 
biblioteket spiller ind i mange andre områder – for eksempel 
velfærdstemaer. Men samtidig skal det ikke drysses ud over 
det hele, siger Ulrik Kjær.

Det er politiske forskelle 
og uenigheder, der skaber 
opmærksomhed under et 
kommunalvalg, mener 
ekspert i kommunalpolitik 
Ulrik Kjær.  

ET DÅRLIGT VALGKAMPSTEMA

Derudover handler det om, hvordan vi italesætter og 
diskuterer kulturpolitik, mener Ulrik Kjær og peger 
på, at de fleste kan blive enige om, at de gerne vil 
have mere kultur. 
   - Men der skal være noget, man kan diskutere poli-
tisk, for ellers bliver det kedeligt. At få nye emner ind 
på dagsordenen kræver, at der er uenighed. Vælgerne 
er primært på jagt efter, hvad får de får fremfor no-
get andet, hvis de stemmer på en kandidat frem for 
en anden. Det dur ikke med en dyne af enighed, siger 
han og fortsætter:
   - I det store hele kræver det, at der er nogen, der vil 
kulturpolitikken anderledes end i forvejen, for ellers 
er det et dårligt valgtema, selvom der selvfølgelig 
kan være forskel fra kommune til kommune. For er 
der pludselig blæst om børneteater et sted, kan det 
sagtens føre til debat, siger han.
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Hvad bør være på dagsordenen til det kommende 
kommunalvalg?
- Jeg synes bestemt, vi skal have kultur på 
dagsordenen. Albertslund er en kommune med 
ret markante kulturinstitutioner, og byen har 
tidligere navngivet sig selv som den lille kulturho-
vedstad, men det har vi ikke mærket så meget til 
den seneste tid. Jeg har stor forståelse for, at der 
er andre udfordringer, for eksempel på uddannel-
sesområdet, i plejesektoren, i forhold til byplan-
lægning med videre. Men politikerne må meget 
gerne få øjnene op for, hvordan kulturen kan 
understøtte alt det andet. Hvis man prioriterede 
for eksempel biblioteket økonomisk, ville man 
kunne støtte de fleste andre initiativer. 

Hvad vil I gøre for at få det til at ske?
- Lige nu arbejder vi med kultur og sundhed og 
gør alt, hvad vi kan, for at få vores kompetencer, 
vores viden og vores åbne hus i spil. Vi vil blandt 
andet gerne samarbejde med skolerne, og vi by-
der ind strategisk mange steder. Vi arbejder også 
på at bringe kulturen med til bords i det politiske 
rum og for at få politikerne ud og opleve, hvad vi 
kan.

Det har tre ledere
på dagsordenen til 
kommunalvalget

Der er kommunalvalg den 16. november, og Forbundet 
Kultur og Information har talt med tre ledere om, hvad 

de gerne ser vægte tungt i de kommunalpolitiske 
drøftelser og prioriteringer.  

Marie-Louise Fischer Hoffmann, 
bibliotekschef på
Albertslund Bibliotek
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Hvilke udfordringer står I overfor i den forbindelse?
- Kultur er ikke løsningen på alt, men når man ser på de udfor-
dringer, en lille by på Vestegnen som Albertlund har, er der en 
integrationsopgave, en dannelsesopgave, en uddannelsesopga-
ve og en fællesskabsopgave, som vores kulturinstitutioner kan 
bidrage til i langt højere grad end nu. Vi kan sagtens mærke, at 
vi er påskønnede, men vi kan bruges meget mere. 

Hvordan håber du, udviklingen vil blive fremadrettet?
Jeg ser gerne, at kommunalpolitikerne bliver mere visionære på 
kulturområdet. Der er blevet skåret cirka 1/5 af vores budget, 
og borgerservice æder en del af vores kulturtilbud, men det 
handler langt fra kun om penge. Vores rum kan bruges til en 
løbende demokratisk samtale, for her er højt til loftet, og ån-
den er mere fri end mange andre steder. Det vil jeg gerne mere i 
dialog med kommunalpolitikerne om. 
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Hvad bør være på dagsordenen til det kommende
kommunalvalg?
- Vi vil gøre en stor indsats for at bringe kulturen på dagsorde-
nen. Der har været et stort fokus på velfærd, som har skubbet 
kulturen lidt i baggrunden, men vi vil diskutere kultur igen, 
fordi vi mener, den er en vigtig del af et velfærdssamfund.

Hvad vil I gøre for at få det til at ske?
- Vi påtænker at holde et vælgermøde, hvor politikere fra 
forskellige partier fortæller om deres holdning til kultur i kom-
munen. Vi vil gerne have, at kulturen bliver opfattet som en 
vigtig spiller i lokalsamfundet. Dog er der grænser for, hvad vi 
kan lave af tiltag, idet vi er valgsted. Vi bruger blandt andet 
KL’s debatoplæg »Udnyt folkebibliotekernes potentiale«, når vi 
arbejder med at fremme bibliotekssagen i politiske udvalg og i 
vores strategi. 

Hvilke udfordringer står I overfor i den forbindelse?
- Økonomien er presset, og for politikere kan det måske være 
sværere at skære ned på decideret kernevelfærdsydelser end 
på ting, der er kulturelt betingede. Men vi mener også, at det er 
en velfærdsydelse at have et ordentligt kulturtilbud, fordi det 
er med til at gøre os til dannede samfundsborgere. Derudover 
skaber biblioteket stor værdi, når vi arbejder sammen på tværs 
af områder, og kan spille ind i en velfærdsdagsorden på områ-
der såsom uddannelse, sundhed og integration.

Hvordan håber du, at udviklingen vil blive fremadrettet?
- Vi ser gerne, at der bliver tilført ressourcer, men det handler 
om meget mere end penge. Vi vil gerne have værdien af biblio-
teket frem og fokus på, hvad det er for en samfundsopgave, 
bibliotekerne kan være med til at løfte.

Hvad bør være på dagsordenen til det kommende
kommunalvalg?
- I Lemvig er den store udfordring demografi. Der bliver 
færre borgere år for år, så vi har for få økonomiske res-
sourcer at gøre godt med, og det er den virkelighed, jeg 
står i. For at gøre sig attraktiv skal kommunen have 
gode skoler, erhvervsmuligheder og pasningsmuligheder, 
men hvad skal borgerne lave i fritiden? Jeg synes, at vi 
som kommune og som bibliotek bliver nødt til at gøre os 
unikke, så der flytter borgere til, som bliver boende, og 
der mener jeg, vi bør prioritere kulturen. 

Hvad vil I gøre for at få det til at ske?
 - Det er 1000 kroner-spørgsmålet. Men biblioteket skal 
blive ved med at gøre sig relevant og uomgængeligt. 
Borgerne skal tænke, at det er her, de skal hen, så der skal 
være relevante arrangementer, og vi skal være synlige - 
også i politikernes bevidsthed. Den bedste reklame er den 
positive omtale, som går fra mund til mund. Hver eneste 
gang vi møder en borger, skal de have en god oplevelse og 
lidt mere til. Vi skal også gøre opmærksom på os selv, når 
det kommer til samarbejder på tværs i kommunen.

Hvilke udfordringer står I overfor i den forbindelse?
- Det er en vanskelig situation, vi befinder os i, for man 
kan sagtens sidde og mele sin egen kage, men det hand-
ler om at se på helheden. Samtidig skal vi ikke blive så 
usynlige og så meget en del af systemet, at vi accepte-
rer alle nedskæringer uden at kny. Så det er en meget 
fin balancegang. Vi ønsker os blandt andet at flytte, da 
biblioteket ligger i en meget gammel bygning, og fordi vi 
gerne vil ligge mere centralt. Samtidig kan jeg godt se, at 
det bliver svært at finde de penge, for jeg er jo en del af 
systemet på godt og ondt. 

Hvordan håber du, at udviklingen vil blive fremadret-
tet?- Det kan godt føles lidt op ad bakke, men det er ikke 
det samme som mismod. Hvis ikke man kan få den, man 
elsker, må man elske den, man kan få. Vi synes selv, vi gør 
det godt inden for de økonomiske rammer, vi har, og vi er 
stolte af vores bibliotek. 

Jens Winther Bang Petersen, leder af 
Hovedbiblioteket og publikumsområdet, 
Odense Biblioteker og Borgerservice

Lone Krøgh,
bibliotekschef på Lemvig Bibliotek 
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Efter 13 år i advokatfirmaet Kromann Reumert rykkede 
Christina Jønby i april 2021 til det internationale advokat-
firma DLA Piper. 
   - Alt er stadig nyt, siger hun, for selvom hun har 20 års 
erfaring fra advokatbranchen, så er rollen som leder af 
Legal Tech & Knowledge Management ny. 
   - Jeg skal drive og facilitere legal tech-løsninger og 
udstikke retningen for den digitale rejse, og den rolle har 
jeg ikke haft før. Jeg agerer bindeled mellem it og forret-
ning og skal vurdere, hvilke digitale services vi skal have, 
og hvordan vi får de løsninger, vi indkøber, til at leve i 
forretningen. Samtidig skal jeg opbygge en ny afdeling og 
definere rammerne for området i samråd med forretnin-
gen, siger hun. 
   Netop det, at Christina Jønby selv skal komme med sit 
bud på, hvordan DLA Piper flytter forretningen i en mere 
digital retning, har været en af motivationerne for hendes 
jobskifte. Rollen som chef er dog ikke ny. I Kromann 
Reumert var Christina Jønby chef for hele videnområdet og 
havde otte medarbejdere, der blandt andet arbejdede med 
videndeling og udvikling af værktøjer, der understøttede 
værdiskabende rådgivning   
   - Men den nye afdeling, jeg skal opbygge, skal ikke være 
en særskilt enhed, men én, der rækker på tværs, hvor for-
målet er at effektivisere og digitalisere arbejdsprocesser 
på den bedste måde. De første projekter omhandler auto-
matisering og implementering af et nyt visuelt layout, 
dernæst kommer en lang række andre digitale projekter, 
siger hun.

Christina Jønby er med sine 20 års 
erfaring fra advokatbranchen nu Head of 
Legal Tech & Knowledge Management 
i DLA Piper. Her har hun ansvaret for at 
digitalisere og effektivisere forretningen.  
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”Netop at kunne kombinere medarbejdere, der er 
supergode teknisk, med bibliotekarer, der strukturerer 
data og viden, kan skabe noget virkelig spændende. 
Som fag kan vi noget forskelligt, og når vi sætter det 

sammen, skaber det helt andre muligheder.”
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DIGITAL REJSE OG KUNSTIG INTELLIGENS

I advokatbranchen er det afgørende at være kon-
kurrencedygtig både på pris og kvalitet. 
   - Det handler om at omstille processer, så man 
kan konkurrere både på pris og rådgivning. Så det 
handler om at gøre arbejdsprocesser smartere, så 
man frigiver tid. Og så handler det om at standar-
disere og sætte i system, så der er tid til det mere 
komplekse, siger hun.
   Ifølge Christina Jønby er der mange mulighe-
der i at bruge kunstig intelligens (AI) på det her 
område. 
   - Der er mange brancher, hvor der sker noget på 
det område. Men inden for advokatbranchen sker 
der rigtig meget, og jeg skal være med til at defi-
nere, hvordan vi træffer de valg, der giver værdi. 
For der er unikke muligheder med AI, hvis man 
arbejder med dataene på den rigtige måde. Der 
er mange små firmaer på markedet, der arbejder 
med algoritmer, så man skal have blik for, hvad 
det kan være smart at bruge algoritmerne til. 
I forhold til at effektivisere arbejdsgange og 
sikre høj kvalitet er der flere af Christina Jønbys 
kompetencer fra uddannelsen som bibliotekar DB, 
der kommer i spil.
   - Vi har millionvis af dokumenter, så det handler 
om at sikre, at man kan søge smart i en stor data-
sum. Advokaterne skal kunne lave deres arbejde 
hurtigst muligt på det mest valide grundlag.
   Grundkompetencerne fra studiet gør hende i 
stand til at forstå en datastrøm, hvordan man 
registrerer data og hele dens cyklus.
   - Det gør, at jeg kan lægge en systematik ned 
over det. Datamanagement og -governance hand-
ler jo om, hvor længe dokumenterne skal leve, og 
at kunne se værdien i at sætte det i system og 
definere rettighederne. Det er den struktur, der 
gør, at man kan sætte strøm til arbejdsproces-
serne.  

   Og Christina Jønby har for længst lært, at hun skal kunne 
forklare værdien af det arbejde, hun laver, for at få tid og 
ressourcer til at sikre ordentlige data i en forretning, der er så 
fokuseret på bundlinjen, som et advokatfirma er. 
   - Man skal jo kunne forklare, hvorfor det kan skabe værdi at 
slette data, eller hvorfor metadata er så vigtigt for at kunne 
afgøre, hvilken datakilde der skal peges på i et system og så 
videre. Det kan være hele forudsætningen for at flytte for-
retningen fra et udgangspunkt til et andet. Derfor er det så 
afgørende, at man er stringent i det, man laver, for hvis data-
strømmene er alt for forskellige, så kan man ikke automatisere 
eller indføre ny teknologi. 

20 ÅRS ERFARING I JURAENS VERDEN

Christina Jønby har 20 års erfaring inden for arbejdet med jura. 
- Meget af det, jeg laver, handler om at lytte og forstå de 
konkrete behov. Hvad irriterer advokaterne, eller hvornår tager 
en arbejdsopgave for lang tid? For sådan kan jeg identificere 
de arbejdsprocesser, der gør det smartere for dem. Jeg er rigtig 
meget ude i forretningen, så jeg kan koble mine kompetencer 
indenfor struktur og viden med it- og forretningsforståelse. 
   Hendes viden kan eksempelvis udmønte sig i en skabe-
lon indenfor for eksempel transaktionsprocesser eller andre 
arbejdsprocesser, som gerne skal være den samme standard 
på tværs af forretningen. Det sikrer, at der arbejdes ensartet 
og samtidig fungerer som en oplæringsmodel for nyansatte 
jurister. Desuden undersøger hun, hvordan nye it-systemer eller 
legal tech-løsninger skal bruges, og hvordan det passer ind i 
forretningen. 
   - Det at kunne automatisere processer er vigtigt, fordi det gør 
det let at lave den samme rådgivning på tværs af hele firmaet.  
Men jeg kan også have opgaver, som indebærer træning i at 
arbejde anderledes, hvor vi skal sikre, at der er ny læring i den 
digitale transformation, og at vi forankrer de teknologier, vi 
indfører, siger Christina Jønby.
   For Christina Jønby er det sjovest at arbejde i spændingsfeltet 
mellem viden, it og brugerne.
   - Det handler om at kunne navigere i et felt med mange in-
teresser og stakeholders, at forstå, hvad der foregår, og holde 
fast i, hvad det er, vi skal opnå. Derfor kan det også være, at 
man skal rette i et system eller lige tilføje nogle knapper eller 
arbejdsprocesser, før det giver mening at implementere det. 
Her kommer jeg med de forretningsmæssige input, og så er det 
it-afdelingen, der laver det tekniske. Netop at kunne kombinere 
medarbejdere, der er supergode teknisk, med bibliotekarer, der 
strukturerer data og viden, kan skabe noget virkelig spæn-
dende. Som fag kan vi noget forskelligt, og når vi sætter det 
sammen, skaber det helt andre muligheder.

INTERNATIONAL VIRKSOMHED

DLA Piper er et internationalt advokatfirma og har en viden-
organisation, der går på tværs af landegrænserne. Derfor kan 
den ansvarlige for et forandringsprojekt sidde i eksempelvis 
Australien og være en vigtig samarbejdspartner for Christina 
Jønby. 

”Generelt mener jeg, at 
informationsspecialisters 

kompetencer kan bruges mange 
steder uden for biblioteket, 

eksempelvis i videnprojekter og 
i brugen af data, og de områder 
har jeg altid gerne villet arbejde 

mere med.”



   - At være en del af et stort firma betyder også, at vi mod-
tager et koncept, som vi så skal tilpasse lokalt, fordi der jo 
er forskel på kontorerne. Her skal jeg have fat i de danske 
stakeholders og finde ud af, hvem der skal trænes, og hvem der 
har nyttig viden, som skal bruges i implementeringen. Jeg skal 
både definere retning og skabe lydhørhed til forandringsprojek-
ter, og jeg skal have folk med ombord, for jeg kan jo ikke skabe 
forandringen alene. 
Netop behovet for løbende dialog og forståelse for forretnin-
gen betyder også, at Christina Jønby i sin opbygning af den nye 
enhed er meget bevidst om, at den skal have mange arme ud i 
organisationen. 
   - Jeg har været i branchen længe, så jeg ved, hvad der skal til, 
hvis man vil lykkes. Omvendt vender de nye teknologier op og 
ned på, hvad der skal til for, at digitale forandringer lykkes både 
teknisk og kulturelt, hvor man skal kunne turde afprøve meto-
der og justere undervejs. Lige nu tegner jeg de store streger og 
scenarier, der skal være med til at definere, hvor vi vil være på 
sigt, og hvor ambitiøse vi skal være. 

IKKE BIBLIOTEK, MEN VIDEN

Ambitiøs er et nøgleord for Christina Jønby, og det forklarer 
også, hvorfor hun er skiftet fra rollen som specialist til leder. 
   - Det centrale for min karriere har været skiftet fra traditio-
nelt bibliotek til et videncenter, hvor jeg er blevet involveret i 

projekter udenfor biblioteket. Generelt mener jeg, at informa-
tionsspecialisters kompetencer kan bruges mange steder uden 
for biblioteket, eksempelvis i videnprojekter og i brugen af 
data, og de områder har jeg altid gerne villet arbejde mere med.   
Derfor har jeg også taget en master i it, fordi jeg gerne ville 
have mere teoretisk viden og et større netværk, og fordi jeg 
vurderede, at de kompetencer ville bringe mig et spændende 
sted hen. Man kan jo også sige, at det med data og struktur 
er noget, der ligger i mit bibliotekargen, mens det at spotte 
potentialerne inden for ny teknologi og bringe dem ind i for-
retningen er noget, jeg har tillært mig. 
   En anden vigtig egenskab er nysgerrighed. 
   - Jeg har fået en ny rolle, der gør, at jeg ikke nødvendigvis 
skal gå til mange møder eller har ansvaret for meget drift. Jeg 
skal selv vurdere, hvor det giver mening, at jeg byder ind med 
noget, og det kræver, at jeg er nysgerrig og åben over for, at vi 
prøver ting af. Og også kan gå tilbage og sige, at jeg er blevet 
klogere hen ad vejen, fordi jeg har fået en dybere forståelse 
for den kultur, jeg arbejder i, og at jeg derfor mener, at vi skal 
gøre noget anderledes. I forhold til det her område, så skal man 
nogle gange kaste sin systematik og struktur til side og bruge 
sin mavefornemmelse og prøve sig frem. Rigtig meget af tek-
nologien er jo uprøvet, og her skal vi turde lade tingene flyde 
mere frit og se, hvad der sker. Det er faktisk hverken særligt 
bibliotekar- eller advokatagtigt at have den tilgang.

- Jeg har altid vidst, 
at jeg ville arbejde 

i et firma- eller 
forskningsbibliotek. 

Men at det blev 
jura, er nok mere 
en tilfældighed. 

Da jeg blev 
færdiguddannet, 

søgte jeg kun 
stillinger, jeg syntes, 

var spændende.

- Jeg startede som informations- 
specialist på det juridiske 
forskningsbibliotek i København. 
Senere rykkede jeg til Aarhus på et 
medicinsk fagbibliotek, men blev 
lånt ud til juraområdet, og derfra 
rykkede jeg til advokatbranchen som 
informationsspecialist hos Kromann 
Reumert, hvor jeg gjorde karriere 
og gik fra at være specialist til at 
blive leder, først som afdelingschef 
og senere for hele videnafdelingen 
og en sprogsektion. Jeg trives i en 
performancekultur med højt tempo.

Typisk er lignende stillinger besat 
af jurister eller kandidater fra 
Handelshøjskolen/CBS.

Christina Jønbys 
karriere 
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Folk nyder den lune sensommersol og kolde 
fadøl på den livlige plads foran Maltfabrikken i 
Ebeltoft. Den historiske fabrik genåbnede i 2020 
i ombygget version som byens nye kulturhus og 
samlingspunkt, og den vellykkede transformation 
har allerede kastet flere designpriser af sig. 
   I dag er øldrikning blot én af mange aktiviteter, 
man kan give sig i kast med på fabrikken, der i 
mere end 100 år forsynede de danske bryggerier 
med malt. Maltfabrikken rummer både spisested, 
spillested, butik, atelier, værksteder, iværksæt-
terkontorer, naturcenter og udsigtsterrasse. Og 
sidst - men ikke mindst - BMA. En bogstavkombi-
nation, der står for Bibliotek, Museum, Arkiv. 

HVOR SKAL SKABET STÅ? 

- Nu går vi ind på de kommunale kvadratmeter, 
lyder det fra biblioteksleder Claus Gustav Petters-
son, der peger på en næsten usynlig linje i det rå 
betongulv.
   Og det er selvfølgelig helt bevidst, at der ikke er 
nogen dør eller andre synlige grænsemarkører. For 
gæster og brugere af Maltfabrikken skal mærke, 
at bibliotek, museum og arkiv er en levende del af 
helhedsoplevelsen. 
   Når det er sagt, så har BMA sit eget kongerige 
på tre etager at råde over. 
   - Vi har skabt et nyt fælles rum, hvor bibliotek, 
museum og arkiv løser opgaverne sammen og 
formidler i fællesskab. Vi tror på, at det gør os alle 

Maltfabrikken i Ebeltoft rummer et nytænkt kulturtilbud, hvor bibliotek, 
museum og arkiv er slået sammen i en sømløs organisation med udgangs-

punkt i stærk fælles formidling. Tag med Perspektiv på besøg i de
rustikke rammer, der også giver en overraskende brugeroplevelse. 
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Litteratur og
lokalhistorie i

forening 

sammen stærkere og giver brugerne en bedre oplevelse, siger 
Claus Gustav Pettersson.
   Op til åbningen i sommeren 2020 har de tre aktører derfor 
arbejdet tæt sammen i tværfaglige teams med at skabe fælles 
markedsføring, arrangementer og formidling.
   Der har været naturlige bekymringer over faggrænser og 
opgavefordeling, men også en stor nysgerrighed og åbenhed 
fra medarbejdernes side.
   - Selvfølgelig er det en udfordring at flytte sammen. Man 
skal kort sagt blive enige om, hvor skabet skal stå. Heldig-
vis havde vi en følelse af allerede at være kollegaer, inden vi 

1 Maltfabrikkens borglignende bygning har været en genkendelig 
del af bybilledet i Ebeltoft gennem generationer. Blandt de lokale 
er bygningen kendt som Den Røde Dame. 

2 Siden sommeren 2020 har den transformerede maltfabrik i 
hjertet af Ebeltoft summet af liv. Det årlige rykind af turister i 
den gamle købstad har også fået øjnene op for stedets kvaliteter. 

3 Biblioteksleder Claus Gustav Pettersson ved den herlige 
udlånsmaskine Maltazar, der er tiltænkt børn og barnlige sjæle. 

4 Arkivar Martin Mauritzen og biblioteksleder Claus Gustav 
Pettersson ved en af de fælles formidlingsskærme, der både 
præsenterer lokalhistorie og kommer med litteraturforslag. 

5 Maltfabrikken er et paradis for små, nysgerrige pilfingre. Børn 
kan blandt andet teste finurlige maskiner og gå på jagt efter 
maltmus. 

6 Originalt inventar fra fabrikkens fortid er en del af indretningen. 
Det er både råt og flere steder nærmest skulpturelt. 
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åbnede i juni 2020, lyder det fra bibliotekslederen, 
der roser medarbejderne for at have taget ejer-
skab over projektet: 
   - Det, vi går rundt i nu, det har de simpelthen 
skabt. 

MALTMUS OG MAGISKE MASKINER 

Resultatet er en hybrid mellem bibliotek, mu-
seum og arkiv, hvor naturlige overlap i tematik 
og brugergrupper tegner linjerne i indretningen. I 
stueetagen er det for eksempel børnefamilierne, 
personalet har haft i tankerne, da de udformede 
Maskinrummet.
   Her er der børnebøger og finurlige maskiner, 
der trækker tråde til stedets historie. Og her kan 
børnene begynde jagten på de små maltmus, der 
gemmer sig på alle etager i BMA og på deres egen 
musede måde formidler historien om byen og 
fabrikken. 
   Samtidig kan man få viden om børns liv i gamle 
dage på digitale skærme i rummet. Et helt enkelt 
greb, der forbinder kulturarv og kulturformidling. 
   Det største blikfang i rummet er dog Maltazar, 
der nok må være landets mest specielle udlåns-
maskine. Den er ikke ligefrem effektiv, for det 
tager flere minutter at låne en bog på maskinen, 
hvor man selv skal trykke på knapper og dreje på 
håndtag undervejs for at komme i mål. 
   Maskinen er blandt andet bygget på originale 
maskindele fra fabrikkens fortid, og på den måde 
bliver historien forbundet med en helt central 
biblioteksfunktion. 
   - Målet er selvfølgelig, at det skal være en 
fed oplevelse for børn at låne bøger, så de får 
lyst til at låne flere, lyder det fra Claus Gustav 

Pettersson, der demonstrerer maskinen til ære for Perspektiv.
   Maskinen blinker lystigt, mens en bog begynder rejsen gen-
nem det snirklede system. Og for de knapt så barnlige sjæle 
er der selvfølgelig også helt almindelige udlånsautomater på 
første sal, som vi nu begiver os op til. 

ARKIVET FREM I LYSET 

Lundbergs Kontor er opkaldt efter Maltfabrikkens grundlæg-
ger, og etagen byder på fordybelse i lokalhistorie og faglitte-
ratur. Her kan man et par gange om ugen møde arkivar Martin 
Mauritzen fra Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, der har fået helt nye 
rammer at udfolde lokalhistorien i: 
   - Før holdt arkivet til under brandstationen, så der kom 
folk ikke bare sådan lige forbi. Her får jeg kontakt til helt nye 
brugergrupper. Bibliotekarerne kan jo for eksempel henvise 
direkte til mig, hvis der kommer en bruger med et lokalhistorisk 
spørgsmål. 
   Martin Mauritzen oplever også, at det tætte tværfaglige 
samarbejde i BMA har styrket hans kompetencer inden for 
formidling og udstilling. 
   - Vi står helt sikkert stærkere ved at bo i samme hus, og 
jeg tror, brugerne får en endnu bedre oplevelse, lyder det fra 
arkivaren.
   På en hylde står dagens dugfriske aviser side om side med 
store brune mapper med hundrede år gamle udgaver af Ebel-
toft Avis. Og i en montre har Martin Mauritzen udstillet en 
mængde gamle postkort og fotografier, der illustrerer turistby-
ens udvikling. 
   Samtidig er Lundbergs Kontor måske det rum i BMA, hvor 
fabriksfortiden skinner allermest igennem. Her er rør og graffiti 
i loftet, slidte murstensvægge og en stor maltbeholder, hvis 
top er omdannet til en huleagtig sofagruppe. 
   - Det har ikke været nemt at indrette. Rummenes råhed og 
æstetik har tvunget os til at tænke anderledes, og bare sådan 
en ting som at placere reoler har været en udfordring. Til 

7 8
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Bibliotek, Museum, Arkiv 

•  BMA i Maltfabrikken er en tværfaglig institution for 
kulturformidling skabt i forening af Syddjurs Bibliotek, 
Museum Østjylland og Ebeltoft Byhistoriske Arkiv. 

•  Den nye kulturinstitution holder til på tre etager i de 
gamle spiresale på Maltfabrikken i Ebeltoft. 

•  maltfabrikken.dk/aktoer/bibliotek-museum-arkiv 

Tidslinje: Fra maltfabrik til kulturfabrik  

1857: Den første maltproduktion startes af 
S. B. Lundberg. 

1998: Fabrikken lukker efter en længere 
afviklingsperiode.

2006: Maltfabrikken købes af et privat firma, som vil 
rive fabrikken ned og skabe et nyt centermiljø med 
boliger. 

2013: Lokale ildsjæle kæmper for at bevare fabrikken. 
Fonden Den Ny Maltfabrik stiftes. Folkeaktier og private 
donationer gør det muligt at erhverve bygningerne.

2015: Praksis Arkitekterne vinder sammen med 
landskabsarkitekterne ved Kristine Jensens Tegnestue 
og bevaringsarkitektfirmaet VMB konkurrencen om 
planen for en genfødt fabrik.  

2020: Officiel indvielse i sommeren 2020. 

2022: Maltfabrikken er nomineret til EU’s prestigefyldte 
arkitekturpris Mies van der Rohe Award, der uddeles i 
foråret 2022. 

Kilde: www.maltfabrikken.dk 

37

gengæld har vi grebet muligheden for at overraske 
brugerne, og det at være en del af Maltfabrikkens 
brand og fortælling giver os en masse synlighed, 
forklarer biblioteksleder Claus Gustav Pettersson. 

DEMOKRATISK UDSIGT 

Manglen på reoler i traditionelle opstillinger har dog 
også affødt kommentarer fra de vante biblioteksbru-
gere. 
   - Det er dog mest et spørgsmål om, hvordan folk 
læser rummet, fordi reolerne står mere spredt og 
fordelt på etager, hvor der også er mange andre ele-
menter, vurderer Claus Gustav Pettersson. 
   Med 100.000 besøgende de første tre måneder 
med adresse på Maltfabrikken tegner sig dog kon-
turerne af en massiv succes. Men ingen roser uden 
torne.
   - Vi har folk, der savner rytmen og roen fra det 
gamle bibliotek, og nogle har sågar sagt, at de ikke 
vil komme her. Men jeg tror på, at de finder tilbage 
til os igen. Biblioteket er for alle, men nogle gange er 
man nødt til at være forkert for nogle. Som kultur-
institution skal vi kunne genfortælle os selv og hele 
tiden arbejde på at være relevante i borgernes nye 
hverdag, lyder det fra bibliotekslederen. 
   Turen op gennem sammensmeltningen af bibliotek, 
museum og arkiv ender i Havestuen. Her er der udsigt 
til skønlitteratur, sofagrupper og Mols Bjerges runde 
former på den anden side af Ebeltoft Vig. 
   Netop udsigten har givet inspiration til en fortæl-
lende landskabsmodel, der er blevet til i et samar-
bejde med Nationalpark Mols Bjerge og den lokale 
forfatter Eva Egeskjold. Ved modellen kan man slå 
sig ned og blive klogere på for eksempel istidsland-
skabets dannelse og Ebeltofts søfartsfortid. 
   - Her har vi demokratiseret udsigten, siger Claus 
Gustav Pettersson og peger ud gennem de meterhøje 
vinduespartier på virkelighedens maleriske pano-
rama, hvor Fregatten Jylland har blå bølger og grønne 
»bjerge« som bagtæppe. 
   Og det er jo netop, hvad biblioteker, museer og ar-
kiver gør - også set i et bredere perspektiv. Kulturen, 
historien og litteraturen løfter blikket, udvider vores 
synsfelt og gør verden større. Og på Maltfabrik-
ken gør man det så nu i en helt ny og forfriskende 
konstellation. 

7 Øverste etage i BMA byder blandt andet på 
sofamiljø med udsigt, skønlitteratur og en fortællende 
landskabsmodel. 

8 Udsigt over Ebeltoft Vig til Mols Bjerge. Vil man 
endnu højere op, kan man tage de 108 trin op til 
udsigtsterrassen på Maltfabrikkens tag. 
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Tekst Lise Falck Hansen, litteraturformidler, Team Oplevelse og Kultur, Allerød Bibliotek

Kan man formidle læseglæde, 
samvær og natur, når man 
ikke må ses i virkeligheden?
Ligesom for alle andre læsere blev efteråret og vinteren 
2020/2021 et meget anderledes læseår for Allerød Biblioteks 
læseklub »Skovbadning og noveller«. Læseklubben mødes 
normalt én gang om ugen for at gå i skoven sammen og få 
læst god litteratur højt. Men hvad gør en klog, når samfundet 
pludselig lukkes ned, og man ikke længere kan mødes omkring 
litteraturen? 
   Den udfordring kunne Allerød Bibliotek og litteraturformid-
ler Lise Falck Hansen ikke stå for, og det blev startskuddet 
på en anderledes sæson med online natur- og højtlæsning 
for deltagerne i læseklubben. Forløbet blev evalueret med et 
lille spørgeskema, Lise Falck Hansen fortæller om forløbet og 
erfaringerne her.

DET STARTEDE MED »HOLD HJERNEN FRISK«

Læseklubben »Skovbadning og noveller« er et koncept udviklet 
som en udløber af »Hold Hjernen Frisk«. Allerød Bibliotek har 
været med i »Hold Hjernen Frisk« af flere omgange og har altså 
valgt at fortsætte dette koncept. Holdet består af 16 deltagere 
af begge køn i alderen 63 år til cirka 80 år. »Skovbadning og 
noveller« mødes fast en gang om ugen efterår, vinter og forår. 
Holdet har tidligere læst hele værker sammen, for eksempel 
Herman Bangs Tine og Virginia Woolfs Mrs. Dalloway. Hver tur 
byder på ophold i naturen med små øvelser, for eksempel »Cut 
out poetry«, naturbingo og samtaler. Efter halvanden time i 
naturen er turen gået retur til biblioteket, hvor Lise Falck Han-
sen har læst højt af det værk, gruppen er i gang med.

ALLE DELTOG

- Vi blev i fællesskab enige om, at forløbet var en prøveklud, 
fortæller litteraturformidler Lise Falck Hansen. 
- Med prøveklud skal forstås, at holdet og jeg aftalte, at vi 

tog en uge ad gangen og så, hvordan det gik. Selvom flere af 
deltagere på forhånd udtrykte, at de ikke var interesserede i et 
onlineforløb, endte alle 16 deltagere på holdet med at melde sig 
til det.
   »Det har været godt at deltage i onlineforløbet. Det fungerede 
bedre end forventet.«
Denne udtalelse er enslydende for alle 16 deltagere.

FORMEN SKULLE LIGNE DEN NORMALE MEST MULIGT

- Det har været vigtigt for mig som ansvarlig formidler, at 
formen skulle ligne den normale mest muligt. Med en verden, 
der var lukket ned og unormal, tænkte jeg, at det gav mening 
at holde fast i det normale. Formen for formidlingerne tog der-
med afsæt i en fysisk tur præ-covid-19. Vi prøvede forskellige 
modeller af undervejs for sammen at finde frem til den bedste 
form. De første gange blev der indtalt en lydfil til deltagerne 
med instruktioner til opvarmning, gåturen, små øvelser i sko-
ven og oplæsning af første del af den novelle, vi skulle læse. 
   »For mig var indtalte forløb bedst. Overraskende og lette at 
følge. Der er noget særligt ved at lytte frem for selv at læse. Kom-
mer dog an på oplæseren.«

FORMIDLINGEN VAR SOM LYD, TEKST OG KORT

De næste gange fik deltagerne en skriftlig beskrivelse af deres 
skovtur. Nogle gange fik deltagerne et kort over en bestemt 
rute, de skulle følge. Modtagelsen af instruktion på lydfil og 
skriftligt delte vandene. Halvdelen syntes bedst om det ene, 
den anden halvdel om det andet. 
   »De skrevne ture i skoven fungerer bedst for mig. Men her 
savner jeg især det sociale fællesskab. Men det har været sjovt at 
opdage cypresserne og Svinesti mose.«
   Nogle ture havde en præcis destination, for eksempel 
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Svinesti mose. På andre ture blev deltagerne bedt om at gå 
efter vand - det være sig en å, sø eller hav. Det betød, at på 
disse ture kunne deltagerne selv bestemme destinationen. I 
citatet siger deltageren, at det skrevne fungerer bedst, men at 
især her savnes det sociale. Det kan indikere, at det at have en 
(kendt?) formidler i ørerne, giver oplevelsen af et socialt fælles-
skab. Dette underbygges af en anden deltager: 
   »Det er ekstra personligt, når du har tilsendt noget, vi har lyttet 
til, det har været mere vedkommende på grund af corona.«

AT FØLE SIG LIGESTILLET

»Noget af det bedste i onlineforløbet har været, at jeg har følt 
mig »ligestillet« med mine fællesbadere, forstået på den måde, 
at jeg ikke altid kan gå lange ture i skoven på grund af alder og 
sygdomsforløb. Nu har jeg kunnet tage turene og opgaverne i det 
tempo, jeg magter, men jeg har nydt opgaverne og glædet mig til 
turen.«
   En onlinelæseklub kan altså tilbyde et andet rum end vores 
vante. Måske ligger der et potentiale i at nå borgere med lav 
mobilitet på denne måde? 
   Skal vi lukke alle fysiske læseklubber og gå online i stedet?
Nej. Vi kan læse ud af deltagernes svar, at det sociale udgør et 
meget væsentligt element for deltagerne. Det at mødes i et 
fællesskab, i en ramme sat af biblioteket, omkring litteratur 
og natur, giver deltagerne et tredje fælles at tale ud fra. Dertil 
kommer, at selvom forløbet er blevet meget positivt modtaget 
af deltagerne, har det ikke været uden udfordringer. 
   »Synes, det er godt, at online kan fungere, især i sådanne pe-
rioder, vi lige nu er i. Samtalerne blev mere formelle, så savnede 
helt klart det fysiske samvær, de mere personlige samtaler, som 
udspandt sig i det fysiske rum, latteren. Dette er mit 3. år med 
denne ramme, og det bliver tydeligt, hvad samvær betyder, de 
små snakke i skoven, øvelserne i skoven.« 
   En stor del af oplevelsen ligger altså også i det her fælles 
rum, der opstår, når vi er sammen i skoven. Så man kan ikke 
bare erstatte det fysiske nærvær med et digitalt. 
   »Men kunne det kun fungere, fordi vi kendte hinanden i forve-
jen?« - Spørger nogle af deltagerne.
 
FORRINGET LYD OG DISTANCE

Dertil kommer, at teknikken kan drille: »Lyden var ind imellem 
forringet, så vi ikke hørte det hele, og ansigterne frøs indimel-
lem.« 
   Deltagernes tålmodighed med hinanden kom også på 
prøve: »Underligt, men jeg synes ikke, jeg har problemer med 

tålmodigheden, når vi alle er samlede, men det har jeg, når det 
foregår online, mærkeligt, men sådan er det åbenbart.« 
   Og ikke mindst skete der noget med oplevelsen af nærvær:
»... noget af den umiddelbare spontanitet ved kommentarerne 
til det læste gik tabt. Der kom en vis distance. Den intimitet, vi 
havde opnået i den foregående tid, blev mindre. De personlige 
kommentarer, der blev delt ud fra det læste, blev meget mindre.«

HVAD HAR VI LÆRT?

Det har været en berigende og spændende læreproces denne 
sæson. Vi har testet forskellige formater på formidlingen, og 
forløbet har givet nogle øjenåbnere i forhold til, hvad deltager-
ne får ud af at være med i »Skovbadning og noveller«. Det står 
meget klart, at det sociale element vægter højt. Samtidigt har 
spørgeskemaet åbnet for nye måder at arbejde med onlinefor-
midling, for eksempel for mennesker med lav mobilitet eller 
for dem, der ikke har tid til at deltage på faste dage. Hvorvidt 
gruppen kun virkede, fordi deltagerne kendte hinanden, står 
endnu uvist hen, men det er da helt klart noget, der bør arbej-
des videre med. 
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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

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

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

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

Lønstigninger
1. oktober 

Tillidsrepræsentant – 
er det noget for dig?

Lønnen stiger for alle offentligt ansatte pr. 1. oktober 2021. Hvor meget din løn 
stiger, afhænger af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune:

• Kommune: 0,98 % 
• Stat: 0,30 % 
• Region: 0,32 % 

Når lønstigningerne er forskellige, skyldes det især to forhold. For det første er der 
forskel på, hvor store de ved OK21 aftalte lønstigninger er på forskellige tidspunkter. 
Mens de største aftalte lønstigninger således i kommuner og regioner falder først i 
overenskomstperioden, falder de sidst i staten.
   For det andet påvirker reguleringsordningen lønstigningerne. Her har regulerings-
ordningen udmøntet markant negativt i regionerne pr. 1. oktober 2021.
 

Tanja Kruse

Interesserer du dig for din organisation, dine kolleger, udvikling og trivsel, det at 
blive inddraget og få medindflydelse og se ting ske? Så skal du måske overveje at 
stille op som tillidsrepræsentant (TR) til efteråret, hvor der er ordinært valg på det 
statslige område. 
   Det er den siddende TR, der skal sørge for, at valget bliver afholdt. Er der ikke en 
TR på din arbejdsplads, så kontakt forbundet, så vi kan hjælpe jer med at få sat et 
valg i gang. 
   Valghandlingen skal være foretaget og meddelt til forbundet senest onsdag den 
2. december 2021. Dato for valget skal offentliggøres af den siddende TR mindst 
tre uger før valgdato, og navne på de TR-kandidater, som ønsker at stille op til 
valget, skal være offentliggjort af TR senest én uge før valgdato. 

For at kunne nå at afslutte TR-valget inden den 2. december 2021, skal valghandlin-
gen derfor være i gang senest den 11. november 2021. 

Lone RosendalX
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De nye
kommunale
og regionale
kompetencefonde
Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev det aftalt 
med KL og Danske Regioner, at akademikergrupperne bliver 
omfattet af kompetencefonde med mulighed for at søge første 
gang den 1. april 2022.
   Informations- og vejledningsmateriale om, hvad der gives 
støtte til, oplysninger om, hvordan man søger, samt ansøg-
ningsskema og så videre forventes at blive tilgængeligt i begyn-
delsen af januar 2022.
   Vi vil på disse sider samt på hjemmeside og i nyhedsbreve 
formidle materialet, så snart vi har det til rådighed.

På statens område har akademikergruppen været omfattet af 
en kompetencefond i en længere periode, her er ikke foretaget 
ændringer i forbindelse med forhandlingerne i foråret. 

Anders Christian Grønbæk

At du har ret til at tale om din løn? Især på private 
arbejdspladser kan der være en virksomhedskultur, 
hvor man ikke taler med kollegerne om sin løn. Der 
findes sandsynligvis også stadig kontrakter, der har 
indskrevet, at lønnen er fortrolig, selv om disse for-
trolighedsklausuler har været ugyldige siden 2001.

Siden 2001 har det stået klart i ligelønslovens § 2a, 
at en lønmodtager har ret til at videregive oplysnin-
ger om egne lønforhold, og at disse oplysninger kan 
videregives til enhver.

Karin V. Madsen

Spørgsmål: Må jeg sige nej til at deltage i et socialt arrangement?
På min arbejdsplads er alle medarbejdere indkaldt til et arrangement, der ikke har noget fagligt indhold – men alene 
handler om, at vi skal rundt på vores forskellige matrikler og lære lidt mere om de forskellige opgaver og hinanden.

Svar: 
Det lyder, som om arrangementet har til formål at skabe relationer mellem medarbejderne og lære hinanden og områ-
derne at kende med det formål at forbedre samarbejdet og få større viden om, hvordan organisationen hænger sammen 
med videre. 
   Der kan være forskellige syn på, hvordan man bruger sin arbejdstid bedst muligt, men hvis arrangementet ligger inden 
for det, man kan kalde normal arbejdstid, så ligger det inden for ledelsesretten at fastsætte, om der er mødepligt. Derfor 
skal du aftale det med din leder, hvis du ikke ønsker at deltage. 
   Sociale arrangementer uden for arbejdstid, såsom julefrokost med videre, er du ikke forpligtet til at deltage i.

Ann Sofie Kannegaard

?
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Forskning viser, at der er en markant stigning i
mistrivsel blandt unge nyuddannede i starten af deres 

arbejdsliv. Heldigvis kan en indsats fra medarbejdere og 
ledere hjælpe dem godt på vej.

Tag hånd om 
nyuddannede 
medarbejdere

Arbejdsrelateret stress, angst og depression kan ramme alle uan-
set alder. Men særligt én gruppe stikker ud, nemlig de nyuddan-
nede under 30 år, der træder ind i deres første job. For ser man på 
statistikkerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(NFA), der årligt laver en undersøgelse af, hvordan beskæftigede 
i Danmark opfatter deres arbejdsmiljø og helbred, ses der en mar-
kant stigning i forskellige former for mistrivsel hos netop denne 
gruppe. Og det er et problem, der bør undersøges, mener Mette 
Lykke Nielsen, lektor ved Center for Ungdomsforskning, Institut 
for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Hun står i spidsen for 
et forskningsprojekt, hvor man vil undersøge den stigende ten-
dens til mental mistrivsel hos unge nyuddannede. Det er vigtigt 
både på et individuelt og et samfundsmæssigt plan, mener hun.
   - Hvis vi skal forebygge psykosocial mistrivsel hos nyuddannede 
unge på arbejdsmarkedet, skal vi kende grunden til den manglende 
trivsel, vide, hvilke behov de unge har, og hvad man kan gøre ved 
det. Sker det ikke, kan det have store konsekvenser, og det er et 
samfundsmæssigt ansvar at løse problemet siger Mette Lykke 
Nielsen.

SUCCES BLIVER ET PEJLEMÆRKE

Hvorfor det netop er blandt de nyuddannede, man ser en stigende 

tendens til mental mistrivsel, vides ikke med 
sikkerhed. Men under alle omstændigheder er 
svaret komplekst, forklarer Mette Lykke Niel-
sen, og det er noget af det, forskerne forsøger 
at få mere viden om med forskningsprojektet 
Unges mentale trivsel i første job. Betydningen 
af præstation, arbejdsmiljø og midlertidighed. 
Projektet består både af analyser af data fra 
eksisterende spørgeskema- og registerdata og 
af interviews med unge i alderen 18-30 år, som 
er i deres første job i det private erhvervsliv. 
På den måde håber forskerne at komme hele 
vejen rundt om problematikken, og de kan da 
også allerede nu se nogle fællestræk ved de 
emner, de unge bringer op.
   - Der er en række mulige forklaringer, men 
noget, vi ser i vores materiale, er de mange 
tvivlsspørgsmål hos de unge. De spørger for 
eksempel sig selv, om de er gode nok til at løse 
det, arbejdsgiverne efterspørger. 
   - En anden følelse, der ofte går igen, er følel-
sen af præstationspres. Det er en generation 

"
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af unge, hvor mange allerede under deres 
uddannelse har oplevet et pres for at komme 
hurtigere gennem uddannelsessystemet og ud 
i job. Det betyder også, at nogle allerede under 
uddannelsen oplever stress og pres, og for 
nogen opstår det igen i deres første job, siger 
Mette Lykke Nielsen.
   - De unge har høje forventninger til, hvad 
de skal præstere, og for mange bliver det at 
få succes i deres første job et pejlemærke på, 
om de har mulighed for at blive succesfulde 
senere hen. Succesen på arbejdsmarkedet 
kommer til at fylde ekstremt meget - også i 
det øvrige liv, siger Mette Lykke Nielsen.

GENERATIONSBESTEMT ELLER

ORGANISATORISK PROBLEM?

Det er også kendetegnende for mange voksne, 
at arbejdslivet er identitetsbærende, men det 
er ofte i endnu højere grad tilfældet i star-
ten af arbejdslivet. Samtidig er mange unge 
meget passionerede omkring deres arbejde, 
og det er som udgangspunkt positivt, men det 
kan også få en negativ indvirkning på trivslen i 
arbejdslivet, forklarer Mette Lykke Nielsen.
   - For mange unge har arbejdet så stor betyd-
ning, at de kan føle sig værdiløse som menne-
sker, hvis de ikke synes, at de præsterer godt 
nok i arbejdslivet. Så der er ekstremt meget 
på spil for dem, også i forhold til det øvrige liv. 
Derfor rammer det mange unge hårdt, hvis de 
ikke føler, de er succesfulde i arbejdet.  
   De årsager, der fører til mistrivsel, kan altså 
være generationsbestemte og individuelle. 
Men samtidig skal arbejdsrelateret mistrivsel 
altid ses i forhold til den enkelte arbejdsplads, 
mener Mette Lykke Nielsen:

"

   - Det kan være, man ikke bliver taget godt imod eller 
ikke føler, man lever op til arbejdsgiverens forventninger. 
Måske fordi de forventninger til den unge er skæve. Det 
kan også være mangel på kollegial støtte, dårlig ledelse, 
eller at man er ansat i en midlertidig ansættelse.
   Og netop de midlertidige ansættelser er et kæmpe 
problem:
   - Her føler nogle unge, at alt, hvad de gør eller ikke gør, 
kan blive adgangsbilletten til videreansættelse. Det giver 
et enormt pres for at præstere, og det kan blive en kon-
kurrence, hvor den kollegiale støtte kan blive udfordret. 

PLADS TIL AT VÆRE NY

Når de unge ikke oplever at blive taget godt imod, mang-
ler faglig og social støtte fra ledelse og kolleger eller ikke 
bliver introduceret ordentligt til arbejdet, opstår følelsen 
af, at der ikke er plads til at være ny og uerfaren.  
   - Det er næsten ikke en mulig position og bliver en form 
for tabu, siger Mette Lykke Nielsen. 
   Spørgsmålet er så, om ledere og medarbejdere kan blive 
trætte af de hensyn, der skal tages til de nyuddannede. 
Men ifølge Mette Lykke Nielsen er det ikke en løsning at 
holde igen med at ansatte de unge.
   - Om arbejdsgiverne tænker på den måde, handler ofte 
om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Hvis der 
produceres mange nyuddannede inden for en bestemt 
branche, er der meget hård konkurrence, og arbejdsgivere 
kan bare tage en ny i rækken, siger hun.
   Men det er ikke en langtidsholdbar løsning, hverken for 
de enkelte arbejdspladser eller på et samfundsmæssigt 
plan.
   - Det er et samfundsmæssigt ansvar, at de unge bliver 
integreret på arbejdsmarkedet, og at de befinder sig i et 
sundt arbejdsmiljø. Deres arbejdsliv bliver meget længere 
end tidligere generationers, så det er vigtigt, at de trives. 

- De unge har høje forventninger til, hvad de skal
præstere, og for mange bliver det at få succes i deres
første job et pejlemærke på, om de har mulighed for at

blive succesfulde senere hen.
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Spørgsmålskortet er fra Danmarks første litteraturspil LÆST

SPØRGSMÅL
 074

 Forfatterliv På hvilken dansk ø 
er Helene Strange født og opvokset?

 Rundt om bogen Hvilken  
roman fra 1957 er blevet kaldt for  
“beatgenerationens bibel”?

 Set & hørt Hvem spiller Allen 
Ginsberg i filmen Howl fra 2010?

 LÆST Det er en lille tablet, hvid, 
oval og delelig. 

�1 Jakob Ejersbo: Nordkraft 
2 Sylvia Plath: Glasklokken 
3 Michel Houellebecq: Serotonin

Test din
litteraturviden

 (eller din kollegas;)

45

Vær en god rollemodel
Unge nyansatte gør typisk som deres kollegaer og 
ledere, når de løser en opgave, så tal om, hvordan I 
kan være gode rollemodeller fagligt og socialt. Vælg 
en eller flere medarbejdere, der kan videreformidle 
de gode erfaringer på en forståelig måde.

Planlæg den første tid
Sørg for, at den unge får en grundig introduktion til 
arbejdsfællesskabet, og brug en plan til at sikre, at 
den unge bliver klædt på til at løse opgaverne og 
får den nødvendige instruktion og løbende opfølg-
ning. 

Invitér til dialog
Den unge nyansatte kan bidrage til at styrke jeres 
arbejdsmiljøindsats og se på arbejdspladsen med 
friske øjne. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen 
tager initiativ til dialog om arbejdet og arbejdsmil-
jøet, så sæt tid af i kalenderen til drøftelser om det 
med den unge. 

Opstil krav og forventninger
Det er vigtigt, at den unge kender de konkrete krav 
og forventninger til arbejdsindsats og arbejdsopga-
ver fra starten, og at der er løbende forventnings-
afstemning. Dosér informationer, så den unge lærer 
arbejdsgangene at kende ét skridt ad gangen - og 
giv plads til at stille spørgsmål.

Giv konstruktiv feedback
Giv løbende instruktion og feedback på konkrete 
arbejdsopgaver, og fokusér på positiv feedback, 
på det, der er realistisk at ændre på – og hvad den 
unge kan gøre fremadrettet.
Lad også den unge nyansatte give feedback til 
arbejdspladsen.

Kilde: Arbejdsmiljørådet

Guide: 
Sådan tager du
godt imod de nyuddannede 
medarbejdere
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Selvom vi under coronanedlukningen har mærket, hvor
fattigt vores samfund bliver, når biblioteker, teatre og
museer lukkes, så vil kulturen næppe fylde meget i de 
politiske debatter op til kommunalvalget den 16. november. 

biblioteket under
kommunalvalget

Debatindlæg af Tine Segel, 
bragt i en række dagblade.

Husk

Ved kommunalvalget i 2017 var de vigtig-
ste temaer for danskerne, ifølge en måling 
foretaget for Altinget, først ældreplejen, 
så folkeskolen og på en tredjeplads miljø og 
klima. På en 11. plads kom kultur og fritidstil-
bud. Måske fordi borgere og politikere overser, 
at den største kulturinstitution i kommunen 
– biblioteket – også bidrager til trivslen hos 
ældre, elevers evner til at læse og navigere i 
informationer, og at bibliotekerne er med til at 
oplyse og skabe aktiviteter om miljø, klima og 
FN’s Verdensmål. 

Derfor bør biblioteket fylde mere i det kom-
munalpolitiske arbejde. Det mener jeg som 
formand for bibliotekarerne, og det mener KL, 
der tidligere i år sendte et bibliotekspolitisk 
debatoplæg til alle kommuner. Og som borger 
kan du også stille krav til, at politikerne fører 
en ambitiøs bibliotekspolitik, så biblioteket 
fortsat kan forebygge ensomhed blandt ældre 
med læseklubber, foredrag, hjernegymnastik 
eller Bogen kommer-ordningen. Ifølge Ældre-
sagen er der 55.000 ensomme ældre over 65 
år i Danmark, så opgaven er yderst væsentlig, 
for ensomme ældre er i større risiko for at blive 
ramt af sygdom end ældre, der trives. 

Også i forhold til danskernes næstvigtigste 
emne i kommunerne, folkeskolen, bidrager 
biblioteket aktivt. For det er en væsentlig 
forudsætning for læring, at elever er stærke 

læsere. Det bliver de kun, hvis de læser af 
lyst, og det understøtter børnebibliotekaren, 
som kan hjælpe med at finde læseglæden i så 
forskellige tilbud som en jumbobog, en fagbog 
om fodbold eller en fantasyroman. Desuden 
lærer bibliotekarer skoleelever at søge i infor-
mationer og at skelne mellem fup og fakta. 

Endelig har bibliotekerne taget på sig at samle 
borgerne om FN’s Verdensmål.  Netop at 
hjælpe borgerne til i fællesskab at gøre en for-
skel er blandt det mest håbefulde, vi kan gøre 
for de kommende generationer. Biblioteket er 
demokrati, deltagelse og fællesskab. Bibliote-
ket er dit bibliotek. Godt kommunalvalg. 
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Bibliotekar til
Allerød Biblioteker

Faglitterær
formidler til
Allerød Biblioteker

Kan du skabe ivrige læsere? Kan du udvikle og
afholde kulturelle arrangementer og events?
Holder du af at være vært i biblioteksrummet?

Søges: Bibliotekar 37 t/uge fra 01. januar 2022

Allerød Biblioteker arbejder for at skabe ivrige
læsere. Du kan gøre litteratur levende og inspirere 
og begejstre både lånere og kolleger. Du vil indgå i 
Område Oplevelse og arbejde med alle dele af biblio-
tekets tilbud for voksne. Blandt opgaverne er daglig 
biblioteksdrift som fx udlånsvagter, læsekredse og 
arrangementer.  Blandt arbejdsopgaverne er at være 
kontaktpersonen for vores filial i Lynge og du skal 
derfor også have interesse for det nære og lokal 
forankring.

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

Trives du med værtskab, formidling og udvikling og 
afholdelse af events? Kan du skabe ivrige læsere 
af faglitteratur? Kan du lide at prøve nyt? Så er du 
måske vores nye kollega. 

Søges: Bibliotekar 30 t/uge fra 01. februar 2022  

Vores ambition er at styrke den faglitterære læsning i 
Allerød. Du vil skulle løse opgaver inden for indkøb og 
formidling af faglitteratur, udvikle og afholde videns- 
arrangementer, drifte vores hjemmeside på redak-
tørniveau, samt deltage i projekter og tværgående 
opgaver sammen med dine kolleger. 

Læs mere om stillingen på
Allerød Kommunes hjemmeside:
www.alleroed.dk/kommunen/ledige-stillinger 
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Forbundet Kultur og
Informations
Generalforsamling 2021
30. oktober 2021 i Odense

Kunstfaggruppens
Generalforsamling
2. december 2021 i
København

GENERALFORSAMLING

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

Hvordan formidler, skaber 
og inspirerer bibliotekerne
til læselyst på digitale
platforme?
Hvordan kan man formidle 
litteraturen digitalt, så folk 
får lyst til at læse? KI arran-
gerer paneldebat på standen 
»Danmarks Biblioteker« på 
BogForum 2021.
5. november 2021 i Køben-
havn

Temamøde i KI's Lederkolle-
gie: Biblioteker i forandring 
og Ledelsesudfordringerne
Forandringer afføder nye for-
ventninger og krav fra omver-
denen. Marie Østergaard og 
Kira Stine Hansen fortæller 
om ledelse i en brydningstid.
10. november 2021 i Kolding

Omvisning på
Københavns Museum
Kunstfaggruppens besty-
relse inviterer medlemmer af 
faggruppen på Københavns 
Museum med efterfølgende 
spisning.
18. november 2021 i
København

Gå-hjem-møde:
Hvad gør vi med klimaet? 
Hvordan kan vi skabe foran-
dring til et grønnere hver-
dagsliv? Vi har et af verdens 
højeste CO2-aftryk fra vores 
forbrug. Det skal vi gøre 
noget ved, og det kan vi gøre 
noget ved.
22. november 2021 i Køben-
havn

Morgenmøde for ledere: 
Rekruttering og fastholdelse 
af SoMe-generationen 
Hvordan motiverer vi en 
krævende, selviscenesat, zap-
pende, følsom SoMe-gene-
ration, der måske indimellem 
bliver blæst omkuld af alle de 
valg, de skal forholde sig til?
13. januar 2022 i Aarhus

Records Management
Netværket 
Kom med 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.
25. januar til 5. oktober 2022
i Østdan-mark

Records Management 
Netværket 
Kom med i netværket for 
dig, som arstyret af en 
facilitator.
25. januar til 5. oktober 2022 
i Østdanmark

Gå-hjem-møde: Bæredyg-
tig produktion og forbrug: 
Cirkulær økonomi og
partnerskaber 
Den grønne omstilling 
koster penge, så en gen-
nemgribende omstilling af 
vores produktion og forbrug 
er nødvendig. Hør om de 
indre cirkler i den cirkulære 
økonomi: Holdbarhed, dele-
økonomi, genbrug og meget 
mere.
23. februar 2022
i København

Gå-hjem-møde:
Kompleksitet i ledelse
Hvad er »the Arrow of 
Time«, hvordan dannes 
mening, og hvordan handler 
vi ind i uforudsigelighed? Og 
hvad har det alt sammen 
med organisation og ledelse 
at gøre?
29. marts 2022 i København

Gå-hjem-møde:
Sandhedsministeriet 
Hvordan administrerer de 
sociale platforme tidens 
fakta, følelser og fortæl-
linger, og hvordan kan de 
i praksis styre, hvad vi 
opfatter som sandt og falsk, 
rigtigt og forkert, grimt og 
smukt – online såvel som 
offline?
7. april 2022 i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem 
af Forbundet Kultur og Information kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel 
oversigt over arrangementstilbud på www.kulturoginformation.dk/arrangementer

JOB OG KARRIERE
 

TR-ARRANGEMENTER

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

Onlinekursus: Revolutionér 
din jobsøg-ning!
Find datoerne for kursusstart 
på kulturoginformation.dk/
kalender

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

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

TR-tirsdag: Bisidderrollen
Mange tillidsvalgte oplever, 
at rollen som bisidder rum-
mer flere dilemmaer. Work-
shop med fokus på TR's 
udfordringer og muligheder 
i bisidderrollen.
23. november 2021 i
København
7. december 2021 i Aarhus

TR-uddannelse Modul A 
2022
1. til 3. marts 2022 i
Middelfart

TR-uddannelse Modul C 
2022
7. juni 2022 i Middelfart

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

PENSION

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

Som studenter-
medlem kan du 
deltage gratis i 
mange af  vores 
gå-hjem-møder, 
webinarer og 
værktøjskurser. 
Følg med i kalen-
deren. læs mere 
på kulturog
information.dk

Styrk relationerne i det
brugercentrerede bibliotek
Online kursusforløb, hvor 
vi sætter fokus på den fag-
lige værktøjskasse, der kan 
styrke dialogen og relation 
mellem bruger og folkebib-
liotek. 9 timers webbaseret 
undervisning, individuel 
forberedelse og opfølgende 
webinarer. Gratis for alle an-
satte på folkebibliotekerne.
18. november til 8. februar 
2022 online

Onlinekursus: Records
Manager – videregående
Bliv opdateret på de sidste 
nye tiltag, ny praksis og 
trends inden for records 
management. 
18. november 2021 online

SoMe Manager (Web-
baseret miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale medi-
er med fokus på den prakti-
ske del og produktion af det 
gode indhold. Fire dages live 
webbaseret undervisning.
9. marts til 4. april 2022 
online

Records Manager (Web-
baseret miniuddannelse)
Miniuddannelse som gør dig 
i stand til at arbejde som 
Records Manager i private 
og offentlige virksomheder. 
Fem dages live webbaseret 
undervisning.
27. april til 24. maj 2022 
online

SVAR
 074

 Forfatterliv Falster

 Rundt om bogen Vejene af 
  Jack Kerouac (On the Road)

 Set & hørt James Franco

 LÆST Michel Houellebecq: 
  Serotonin 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Rosinante, 2019)

SVAR

 Forfatterliv 
  Selma Lagerlöf – i 1909

 Rundt om bogen  
  ... og det blå ocean

 Set & hørt Maos lille røde

 LÆST Lise Nørgaard: 
  Kun en pige 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Gyldendal, 2014)

173

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
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Navn: Kirstine Hybertz Termark                            
Stilling: Dokumentationsspecialist hos DSB, 
afdelingen Strategi og togmateriel, 1. oktober 
2021        
Uddannelse: Cand.scient.bibl. 2009
Tidligere: Bibliotekar UCC Bibliotek, Document 
Controller/Documentation Specialist hos
virksomheden NOV Flexibles siden 2011   
Alder: 42 år                  
 
Hvad var grunden til, at du valgte at søge 
jobbet som dokumentationsspecialist hos 
DSB?                         
- Jeg var klar til at prøve noget nyt og udvide 
min horisont. Det er en stilling, hvor jeg kan 
lære nyt og samtidig bidrage med mine erfa-
ringer. Det er også en mere udadvendt stilling, 
hvor jeg skal have større kontaktflade med 
mine kollegaer, fordi jeg skal træne dem i og 
hjælpe dem med et nyt system.       

Hvilke nye opgaver får du?                      
- Her må jeg svare med udgangspunkt i stil-
lingsopslaget, da jeg netop er startet i stillin-
gen. De opgaver, som jeg skal varetage, er som 
sådan ikke alle helt nye, da jeg har erfaring fra 
min tidligere stilling, men da det er en anden 
branche og virksomhed, er der andre måder 
og procedurer for, hvordan opgaverne skal 
løses. Det kommer til udtryk, når jeg skal være 
med til at foretage review af dokumentation 
ud fra et dokumentationsmæssigt fagligt 
synspunkt.

Derudover skal jeg være superbruger af 
et nyt system. Og jeg glæder mig til den 
udadvendte del med at vejlede og hjælpe 
mine kollegaer. I mit tidligere arbejde var 
jeg mere generalist i brugen af syste-
merne.      
      
Hvilke af dine tidligere erfaringer bruger 
du i jobbet?                            
- Min erfaring med at arbejde med do-
kumentation samt håndtering af denne 
på forskellige måder. Jeg har også viden 
om projektarbejde og at samarbejde med 
forskellige faggrupper. Fra uddannelsen 
har jeg stor forståelse for strukturering, 
katalogisering, brug af emneord og så 
videre, som jeg også sætter i spil.          
      
Du har tidligere arbejdet som Document 
Controller og er nu Documentation
Specialist, hvad er forskellen?                        
- Som Document Controller strukturerer 
og registrerer du dokumenterne, lægger 
dem ind i systemet, sender dem de rette 
steder hen og styrer, hvem der har adgang 
til dem. Som Documentation Specialist 
skal du gå lidt mere ind i indholdet – altså 
med et dokumentationsfagligt blik. I min 
tidligere stilling kunne det for eksempel 
være en »slutdokumentation«, der skulle 
sendes til en kunde, hvor jeg skulle sikre, 
at de rigtige dokumenter og certifikater 

var med, og at alle dokumenterne 
levede op til de krav, der var stillet i 
projektet, om dokumentation.
 
Det er tre dage siden, du startede 
på dit nye arbejde. Hvordan er det 
at være helt ny?                          
- Jeg vil gerne gøre det godt og gøre 
et godt indtryk. På nogle områder 
starter jeg helt fra bunden, mens 
jeg på andre har noget erfaring. Men 
bare de forkortelser, de bruger, er 
anderledes, end jeg er vant til, så jeg 
skal være god til at spørge: »Hvad 
taler I om?«, så jeg ikke sidder til et 
møde og misser noget. Det kræver 
også en indsat at skabe relationer og 
være udadvendt. Heldigvis er vi flere 
nye, der er startet på samme tid. 

Hvad er dine råd i forhold til at
skifte job?                              
- Overvej grundigt, hvad du gerne vil 
have ud af at skifte job. Jeg ville for 
eksempel gerne lære noget nyt, så 
jeg søgte ikke et job magen til det, 
jeg havde. Og vær ærlig i jobsøg-
ningsprocessen og til samtalerne 
om, hvad du kan som person, og 
spørg ind til, hvad de forventer af 
dig, så du ikke havner i et job med 
opgaver, du faktisk ikke har lyst til.          

Dokumentationsspecialist hos DSB 



”I sidste ende er det et 
spørgsmål om, hvordan man 
som institution gerne vil 
have, at ens brugere kan
se sig selv repræsenteret i 
litteraturen, og at man tager 
et samfundsansvar på sig. 
Hvis der var uanede mæng-
der litteratur på folkebibliote-
ket om emnet, så var en
enkelt bog ikke så vigtig.”
Tobias Raun, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk 
Videnskab og Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde 
Universitet, om bogen Fucking Trans, der har skabt debat.

Læs tema side 12 www.bci.dk

Vi har skabt et nyt og mere afdæmpet miljø med de nye klassiske krybber i skønne pastelfarver.
På et børnebibliotek hvor der ofte kan være mere larm og uro, er de rolige og bløde nuancer med 
til at sætte fokus på bøger og børn.

Det nye soft udtryk står i flot kontrast til det eksisterende rå new yorker miljø.

NY FARVEPALETTE GIVER NYT LIV PÅ BØRNEBIBLIOTEKET I HERNING
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

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

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 præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

Se mere på www.kulturoginformation.dk 
under webinarer og onlinekurser


