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Dataetik skal
sætte mennesket 

før maskinen

Mød holdet bag 
Det Digitale Folkebibliotek

Fordomme om alder er
dårligt for arbejdsklimaet
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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



”Grundlæggende 
handler dataetik 
om at sætte
menneske før
maskine. Men det 
er jo ikke nogen 
eksakt videnskab.”
Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit

Læs tema om dataetik i praksis på side 12 www.bci.dk

WWW.BCI.DK

Start det nye år med ny indretning på biblioteket for at optimere fokus på bøgerne og brugen af 
biblioteket. Selv en lille ændring, kan gøre en stor forskel. 

Vi hjælper dig gerne med indretningen eller rådgivning omkring møbler.

Ring på tlf. 76 78 26 11 eller se mere på www.bci.dk.

GÅR DU OGSÅ MED NYE INDRETNINGSTANKER?



3

04 Aktuelt: Ny rapport viser digital ulighed  
 
06 Leder  

08  Nyhedsoverblik 

27 Privatansatte under lup
 Forbundet har spurgt privatansatte ind til deres muligheder
 for kompetenceudvikling.

28 Fordobling af Open Access-artikler på få år

30 Vi skaber livskvalitet 
 To bibliotekarer er ansat som aktivitetsmedarbejdere på
 plejecentre og tager hånd om de ældres mentale helbred.

34 HB-noter 

36 Hovedbestyrelsen 2022-2024 

38 Del Din Viden-artikel:
 Skrankepaver eller læringskatalysatorer?  

40 Job og karriere 

46 Chef: ”Fortæl, hvorfor din erfaring kan være nyttig”
 Folkebibliotekarers erfaringer kan også bruges på forskningsbiblioteker.

47 Ledige stillinger

48 Arrangementskalender
                                                                                                                           
50 Nyt job

01
IN

D
H

O
L

D

DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK

42

Perspektiv sætter fokus på dataetik, og 
hvordan det bliver anvendt i praksis. 

Fire medarbejdere fortæller om deres rolle i at skabe 
et fælles digitalt folkebibliotek.

Hvordan påvirkes arbejdsklimaet af det 
ofte negative syn på aldring, spørger 
ph.d.-projekt.

12DATAETIK I PRAKSIS

ÆLDRE, ERFAREN
ELLER AFFÆLDIG?
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Selvom Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, 
sakker dele af befolkningen stadig bagud på digitale kom-
petencer, viser undersøgelsen Danskernes Digitale Liv, der 
også spørger ind til danskernes holdning til den teknologiske 
udvikling.

Undersøgelsen opdeler vores digitale kompetencer i to: 

Digitale brugskompetencer: handler om den enkeltes evne til 
at gøre brug af teknologier og devices i hverdagen, interagere 
med myndigheder digitalt og benytte digitale tjenester.  
  78 procent af danskerne har høje brugskompetencer, hvilket 
afspejler, at vi er et af de mest digitaliserede samfund, og de 
fleste kan uden besvær bruge internettet til at finde informa-
tioner og holde styr på økonomien. Men det er alligevel næsten 
hver fjerde (23 procent), der vurderer, at de har lave eller middel 
digitale brugskompetencer. 

Digitale udviklingskompetencer: er en mere refleksiv tilgang 
til teknologien, for eksempel at man kan beskytte sig selv 
online og værne om sit digitale data. Det kan også være evnen 
til kompleks anvendelse af teknologi, for eksempel program-
mering. 
   Her vurderer næsten hver tredje dansker (29 procent), at de 
har et lavt niveau af digitale udviklingskompetencer. Halvdelen 
af danskerne (55 procent) vurderer, at de har et middel niveau 
af digitale udviklingskompetencer, mens kun 16 procent mener, 
at de har et højt niveau. 

ALDER, UDDANNELSE OG KØN

Det er særligt folk over 40 år med kortere uddannelse og 
kvinder, der sakker bagud og generelt har lave digitale 

Hver 4. dansker har så svage digitale 
kompetencer, at det udfordrer dem i 
hverdagen. Det skaber digital ulighed 
i samfundet, viser ny kortlægning, der 
ifølge KI’s formand Tine Segel kan bruges 
til at sætte målrettet ind med oplysning.    

4

Ny rapport viser 
digital ulighed 

kompetencer. Især på de digitale udviklingskompeten-
cer er der en markant kønsforskel. Ud af de 29 procent 
med lave digitale udviklingskompetencer er 68 procent 
kvinder, mens 66 procent af gruppen med høje digitale 
udviklingskompetencer udgøres af mænd.

DEMOKRATISK UDFORDRING 

Generelt er digitale kompetencer en forudsætning for 
at forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling. Og 
danskere med høje digitale kompetencer har mere fokus 
på digitaliseringens demokratiske udfordringer, viser 
undersøgelsen. De handler aktivt for at beskytte deres 
digitale privatliv, for eksempel ved at have installeret en 
såkaldt »ad blocker« (42 procent), der blokerer cookies, 
som opsamler deres søgehistorik, eller ved at have ak-
tiveret »incognito mode« på deres browser (31 procent). 
Igen, så deres søgning ikke registreres og bruges til mar-
kedsføring. Undersøgelsen tydeliggør en spiral, hvor dem 
med svage digitale kompetencer afkobles og i mindre 
grad ser de muligheder, der ligger i udviklingen og i det 
digitale. Og det er her, uligheden opstår. 

BRUG FOR OPLYSNING  

Ifølge danskerne er der størst behov for oplysninger om 
det, der kan øge oplevelsen af selvbestemmelse, kontrol 
og valgfrihed i det digitale liv. Ønsket om mere viden går 
på tværs af alle undersøgelsens temaer. 
  Undersøgelsen viser, at danskere, der sakker bagud på 
digitale kompetencer, i høj grad selv er bevidste om, at 
de mangler viden, og at den viden er vigtig. De har måske 
en fornemmelse af, at der er en udvikling i gang, men 
de har ikke viden til at forholde sig til den eller udnytte 
dens potentialer. 84 procent af dem med lave digitale 
udviklingskompetencer siger, at »de slet ikke eller i min-
dre grad har tilstrækkelig viden om deres muligheder for 
at få forklaret, hvordan algoritmer fungerer og træffer 
beslutninger«.  
  I fokusgrupperne lægger flere deltagere vægt på, at 
øget viden og forklaring om »de her tekniske ting«, for 
eksempel algoritmer, ansigtsgenkendelse og så videre, er 
afgørende for, at de reelt kan forholde sig til teknologi-
ens konsekvenser. Som Liv på 39 siger: »(…) hvis jeg ikke 
forstår det, kan jeg ikke tage stilling til, om det er data, 
jeg gerne vil dele, eller ej«.
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”Jeg har ikke hørt 
ordet algoritme 
før, så jeg ved 

virkelig ikke, hvad 
det dækker over. 
Derfor tænker jeg 

aldrig over, hvad det 
bruges til, eller hvor 
jeg møder det i min 

hverdag.” 
Anne, 61 år

Det er vigtigt at få kortlagt danskernes digitale liv, mener formand Tine 
Segel.
   - Nu har vi dokumentation for, hvor udfordringerne reelt er. At det for 
eksempel er folk helt ned til 40 år, der kan have svært ved det digitale. 
Med viden om, hvilke grupper der især har brug for hjælp, kan alle arbejde 
målrettet for at mindske uligheden i kølvandet på digitaliseringen, siger hun. 

47 % vurderer, at de slet ikke eller i 
mindre grad har viden om at kunne slette 
data indsamlet om dem

39 % vurderer, at de slet ikke eller i 
mindre grad har tilstrækkelig viden til at 
bestemme, hvem de deler deres data med

71 % vurderer, at det er meget vigtigt, 
at offentlige institutioner ikke videregiver 
data om dem til tredjepart

72 % er i høj eller meget høj grad 
bekymret for spredning af misinformation

68 % er i høj eller meget høj grad 
bekymret for spredning af falske billeder 
og videoer på nettet. 

Find undersøgelsen på www.algoritmer.org

Tal fra undersøgelsen
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Vi er en del af løsningen på
misinformation og digital ulighed
Et nyt år giver en naturlig anledning til at stoppe 
op og se tilbage på det, som er sket, og hvad der 
i det forgangne år har gjort særligt indtryk. 

De sidste måneder af 2021 havde jeg et stort 
fokus på, hvordan forbundets medlemmer er 
med til at skabe viden og indsigt, når det kom-
mer til det informationsoverload, vores samfund 
er præget af. For aldrig i historien har der været 
så megen information og viden tilgængelig – og 
aldrig har det været sværere at vide sig sikker på, 
hvad der er sandt og falsk. Et tankevækkende 
paradoks, som gennem de senere år har været 
drivkraften i forbundets arbejde med at synliggø-
re medlemmernes rolle i et samfund, hvor data og 
information genereres i stadig større mængder, 
med stadig større variation og med stadig større 
hastighed. 

Udviklingen har givet os udfordringer, som ikke 
nødvendigvis kunne have været forudset, da tek-
nologien og digitaliseringen tog fart. Problemerne 
kommer til udtryk som for eksempel hadtale 
på nettet, misbrug af data, identitetstyveri, 
polarisering og ikke mindst bias i data og infor-
mation. I 2021 kom der for alvor et politisk fokus 
på at sætte den menneskelige og demokratiske 
beslutningskraft i centrum for systemudvikling 
og brugen af systemerne, samt at lovgivning og 
regulering er redskaber, der må tages i brug. Det 
bakker Forbundet Kultur og Information op om, 
men peger også på, at lovgivning og regulering 

ikke kan stå alene, når den demokratiske beslut-
ningskraft skal sikres, og værnet mod misinforma-
tion skal bygges. 

En befolkningsundersøgelse fra 2021 viser nemlig, 
at danskernes digitale handlekompetencer generelt 
er på et lavt niveau, samtidig med at bekymringen 
over den demokratiske samtale er høj. Undersøgel-
sen stammer fra forsknings- og formidlingsprojek-
tet Algoritmer, Data & Demokrati (ADD), som blev 
lanceret i 2021, og hvor vi som forbund var med fra 
første færd i partnerskabskredsen, fordi vi ønsker 
at være en del af løsningen i aktuelle og fremtidige 
problemstillinger, som digitalisering og teknologi 
skaber. Det er stærkt, at der nu investeres i mere 
viden og oplysning. For det sender signaler om, at 
det ikke er den enkeltes ansvar at forstå teknolo-
gien, men at vi som samfund skal passe på hinan-
den. Individet står ikke alene, men støttes, gribes 
og udvikles i kraft af vores fællesskaber – og vi skal 
gøre op med den digitale ulighed ved at styrke den 
digitale dannelse.

Vi er et forbund, for hvem lige adgang, digitalise-
ring og demokrati og oplysning og uddannelse er 
hjerteblod. Vi har en stærk bevidsthed om, at viden 
er magt, og derfor skal viden forvaltes ordentligt og 
etisk. Kilder skal verificeres, og evnen til at vurdere 
information, inden den gives videre, er afgørende.   
Derfor ligger det medlemmerne på sinde at skabe 
et godt kompetencegrundlag i danskernes hverdag, 
så de kan møde teknologi med både nysgerrighed 
og motivation samt have et kritisk blik i mødet 
med de store informationsmængder. Det vil vi i 
det kommende år have fokus på i vores eksterne 
interessevaretagelse og internt arbejde med at sikre 
faglige netværk, og at den faglige værktøjskasse 
er på plads og opdateret. For værnet mod konse-
kvenserne af de store mængder af misinformation 
er båret af stærk faglig og fælles viden, som kan 
formidles og videregives. I 2022 vil forbundet skrue 
endnu mere op for arbejdet med at synliggøre, 
hvordan vores medlemmer bygger broen fra uvished 
til indsigt og fra data til viden. Det forgangne år har 
vist os, at der er meget at arbejde for.

T
in

e
 S

e
g

e
l  /  ts

@
k

u
ltu

ro
g

in
fo

rm
a

tio
n

.d
k

6



Politiken, 04.12.2021:

Hvad vil vi med
folkebiblioteket?

»Det er fint, at der i ydertimerne 
er fleksibilitet med et selvbe-
tjent bibliotek og en udvidet 
åbningstid. Det passer med den 
generelle udvikling i samfun-
det. Men man skal huske, at et 
bibliotek uden fagligt personale 
er en udfordring for dem med 
særlige behov, dem, der søger 
inspiration til nye veje ind i lit-
teraturen eller har et konkret 
informationsbehov. Her risikerer 
vi at tabe nogle på gulvet«, siger 
formand for Forbundet Kultur 
og Information (tidl. Bibliotekar-
forbundet) Tine Segel.

»Man kunne løfte meget mere, 
hvis ressourcerne var til det. 
Siden internettet har vokset sig 
stort, er der kommet en idé om, 
at man kan google sig til alt. 
Og der synes jeg, samfundet 
svigter, for ikke alle har lige ad-
gang til kultur og viden. Og den 
ulighed vil vi gerne bryde med. 
Vi ville gerne have flere ansatte, 
der kunne løfte den opgave. 
Det vil kræve flere ressourcer og 
fagpersoner«, siger Tine Segel.

Politiken, 23.11.2021:

Kortlægning afslører
dramatisk ulighed: 

En overraskende stor gruppe 
danskere er hægtet af det digi-
tale liv. Tine Segel, formand for 
Forbundet Kultur og Informa-
tion, der organiserer bibliote-
karer, informationsspecialister 
og kulturformidlere, genkender 
billedet fra sit eget virke.

»Mine medlemmer møder bor-
gerne lige der (på biblioteket, 
red.), hvor de bliver ramt af den 
offentlige digitalisering. Vi har 
i rigtig mange sammenhænge 
taget for givet, at de kunne 
følge med. Det her viser, at det 
kan vi ikke«, siger Tine Segel.

Nordjyske Stiftstidende, 
21.11.2021:

Lektor Stine Liv Johansen 
modtager en hæderspris for sit 
arbejde med digital dannelse og 
kommunikation. Prisen uddeles 
af Forbundet Kultur og Infor-
mation.

Hillerødposten, 17.11.2021:  

Forbundet Kultur og Informa-
tion, tidligere Bibliotekarfor-
bundet, udkom i 2017 med en 
undersøgelse, der viste at 70 
procent af bibliotekerne havde 
oplevet uro, konflikter og trus-
ler det seneste år. ... 

Føljeton, 12.11.2021:

Ved kommunalvalget i 2017 lå 
kultur- og fritidstilbud på en 
11.-plads på listen over de vig-
tigste temaer for vælgerne, og 
der er ikke noget, der tyder på, 
at det ændrer sig i år. Vælgerne 
går mere op i andre temaer, 
men det er ifølge Ulrik Kjær, der 
er ekspert i kommunalpolitik 
og professor ved Institut for 
Statskundskab på Syddansk 
Universitet, imidlertid ikke den 
eneste grund til, at kulturen 
fylder så lidt. Der er emner, som 
vælgerne gerne vil høre om, 
men temaerne 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 parti-
erne melder ud, der bliver disku-
teret, udtaler han til Forbundet 
Kultur og Information.

Uddrag fra medier, hvor forbundet 
har været til citat.
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

Lex.dk
overleverArbejdstilsynet kommer med gode 

råd i »vejledning om stor arbejds-
mængde og tidspres«: 

1. Skab klare arbejdsgange
2. Prioritér opgaverne
3. Tilbyd din hjælp og støtte.  

Hent vejledningen på: 
at.dk/forebygstress

Oplever
du stor
arbejds-
mængde
og tidspres?

Forhandlingsfællesskabet og KL har igen indgået 
aftale om en fælleserklæring på det kommunale 
område, fordi covid-19 igen er kategoriseret som en 
samfundskritisk sygdom.

Finanslov sikrer lex.dk og etablerer 
Kulturens Analyseinstitut.

På den nye finanslov er der afsat penge til at drive 
lex.dk videre og skabe et nyt uafhængigt Kulturens 
Analyseinstitut. Der er afsat 4 millioner kroner i 
2022 og 8 millioner kroner årligt i 2023-2025. Insti-
tuttet skal understøtte mere viden om kulturbran-
chens forhold og kulturens betydning for borgernes 
trivsel, blandt andet med afsæt i evidens- og forsk-
ningsbaserede undersøgelser.

Fælleserklæring

Fælleserklæringen medfører, at medarbejdere kan blive 
anvist til at udføre andet arbejde end sædvanligt og også 
på andre lokationer og tidspunkter.

Den nye fælleserklæring trådte i kraft den 10. december og 
udløber den 8. februar 2022.



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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Emojis får børn til at læse 

Ny uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen anerkender 
KI’s medlemmer i et svar på formand Tine Segels lykønskningsbrev i 
forbindelse med hans udnævnelse.
   Han fremhæver medlemmernes arbejde inden for uddannelses- og 
forskningsområdet, som de »fortjener anerkendelse for«. Ministe-
ren skriver blandt andet:
   »Digitalisering spiller en stor rolle for både uddannelses- og 
forskningssektoren og resten af vores samfund. Derfor er blandt 
andet digital dannelse og sund datahåndteringspraksis, som jeres 
medlemmer arbejder med, vigtige områder. Endvidere var den hur-
tige omstilling til digitale kommunikationsformater en af hoved-
årsagerne til, at uddannelses- og forskningsinstitutionerne og de 
studerende formåede at håndtere COVID-19, så godt som de gjorde. 
Jeg forestiller mig, at mange af jeres medlemmer har medvirket til 
at understøtte denne omstilling«.

Over 100 skoler har taget buggi.dk i brug til gruppen af 8-12-årige. På 
buggi.dk kan børnene markere med emojis, om de ønsker en bog, der er let 
eller svær, lang eller kort, og inden for hvilket emne. 
  Buggi gør børnene mere selvhjulpne, mener PLC-koordinator Birgitte 
Reindel fra Helsingør Kommune.
  - Børnene kan se forsiderne og finde det, der virkelig appellerer til dem, i 
stedet for kun at blive præsenteret for de tre bøger, jeg normalt vil finde 
frem. Det er meget visuelt og inspirerende.

Ministerros til 
medlemmerne Det kan være problematisk at 

bruge amerikanske cloud-løsninger, 
skriver den svenske regering i en 
ny rapport og peger på alternative 
løsninger.

Ifølge rapporten bør offentlige organisatio-
ner ikke bevæge sig ud i juridiske gråzoner, 
som de gør i dag med amerikanske tjene-
ster, hvor det er den offentlige sektor, der 
skal tilpasse sig de eksisterende løsninger. 
De bør i stedet bruge alternativer og gå for-
rest med et godt eksempel.
   Se alternativerne, der for eksempel er 
Wire, Cisco Meeting og Pexip, hos den dan-
ske tænketank DataEthics.eu 

Brug alternativer 
til amerikanske 
tjenester
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

I perioden 2014-2019 har der været 60 læselystpro-
jekter med støtte fra udviklingspuljen. Projekterne 
er blevet kortlagt af Slots- og Kulturstyrelsen, der 
nu kommer med ni anbefalinger. Fire anbefalinger på 
det indholdsmæssige plan og fem anbefalinger på det 
strategiske plan.

I 2020 gik folkebiblioteker og skolefritids-
ordninger i 35 kommuner sammen for at 
skabe mere læselyst for børn. Gitte Balling, 
lektor ved Københavns Universitet, kom-
mer med seks anbefalinger på baggrund 
af sin evaluering af projektet Læselyst og 
læsefællesskaber for børn i indskolingens 
fritidstilbud.1.   Sæt flere fagligheder i spil

2.   Skab nye indfaldsvinkler til læsning og litteratur sammen 
med målgruppen

3.   Lad det relationelle og fællesskaber være et bærende element

4.   Skift fokus fra læselyst til læsekultur

5.   Styrk udbredelsen af projekter på nationalt niveau

6.   Kvalificér arbejdet med læse- og biblioteksuvante målgrupper

7.   Lav et fælles evalueringsdesign, der gør det lettere at se 
på tværs af projekter

8.   Stimulér den løbende videndeling

9.   Foretag et klarere snit mellem projekttyper for at sikre, 
at ressourcerne bruges endnu bedre.

1.   Etablér bogsamlinger i samarbejde med 
børnene

2.   Stimulér læselyst gennem aktiviteter 
og fællesskaber

3.   Husk, at det kræver en voksen og en 
ramme – og prioritering

4.   Skab øget læselyst gennem samarbejde

5.   Tilfør ressourcer, og lav løsninger, 
der er nemme at implementere

6.   Husk, at læselystaktiviteter kræver 
projektstyring.

60 læselystprojekter 
– 9 anbefalinger

6 anbefalinger til 
læselyst i SFO’er
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Kender du 
alle dine fordele 

i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og 
som kunde i PFA har du fl ere fordele, end

du måske lige forestiller dig. Du har adgang 
til lejeboliger, kollegier til dine børn, 
testamenteservice og meget mere.

Læs mere på pfa.dk/flerefordele

Tag en smutvej
- scan koden!
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Der bliver talt og skrevet meget om dataetik – som en 
nødvendighed for, at teknologier ikke løber løbsk, men 
bliver brugt med respekt for det enkelte menneske. Men 
hvad betyder dataetik egentlig i praksis? Hvordan bliver 
det anvendt? Perspektiv har talt med tre eksperter, der 
har dataetik som en fast bestanddel af deres arbejde.   

- Det er nødvendigt med en grundig og fortløbende diskussion 
om dataetik. Ellers ender det i overskriftsform, og det er det 
alt for vigtigt til. 
   Således lyder det fra Stine Randklev Nissen, der er lead 
auditor hos D-mærket, en nyoprettet mærkningsordning for 
it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i virksomheder. Bag 
ordningen står en lang række organisationer, som Industriens 
Fond, Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark samt For-
brugerrådet Tænk. 
   For at opnå mærket skal virksomheder udfylde en selveva-
luering fordelt på otte kriterier. I det digitale selvevaluerings-
værktøj er kriterierne omdannet til spørgsmål, som hjælper 
virksomhederne med at forholde sig konkret til D-mærkets 
krav, forklarer Stine Randklev Nissen.
   - Der er lagt meget arbejde i at udarbejde værktøjet. Kriterier-
ne dækker områder som transparens og kontrol med data, på-
lidelige algoritmer samt awareness og sikker adfærd. Svarene 
bliver kontrolleret, og er de tilfredsstillende, får virksomheden 
tildelt mærket. 
   Som lead auditor er det Stine Randklev Nissen, virksomhe-
derne møder, når de skal testes med værktøjet, og som de kan 
spørge til råds undervejs i processen.

VALG ER IKKE FORDEFINERET

For Stine Randklev Nissen handler dataetik især om at veje ting 
op mod hinanden. 
   - Når virksomheder agerer digitalt, er det ikke kun et spørgs-
mål om, hvorvidt de må, men også, om de bør, og D-mærket 
er en opfordring til at tage sådanne samtaler og træffe valg, 
der ikke er fordefineret. Det kan godt være, noget er teknisk 
muligt, men overtræder man dermed en grænse i forhold til 
kundens grundlæggende rettigheder? 

�

   Det gælder for eksempel indsamling og behand-
ling af data. 
   - Virksomheder indsamler enorme mængder 
data, men det skal man ikke kun gøre, fordi det 
er muligt. Virksomheden bør spørge sig selv, 
hvad det specifikke formål er, og om data vil blive 
håndteret ansvarligt og sikkert. Hvor længe bliver 
de gemt, og bliver de delt med andre, måske 
endda solgt til en tredjepart?
   Oven i selve datahåndteringen kommer så 
spørgsmålet om algoritmer, altså hvad der bliver 
udledt af disse data, forklarer Stine Randklev 
Nissen. 
   - Hvordan kommer algoritmer til at påvirke 
beslutninger og dermed mennesker? Har algo-
ritmerne nogen indbygget bias, der skævvrider 
konklusionerne? Når man først tænker problem-
stillingerne igennem, er der masser af relevante 
spørgsmål, der kan og bør stilles. Igen, svaret er 
ikke givet på forhånd, hvorfor netop diskussioner 
og overvejelser er en central del af dataetikken. 

KLASSISK INDTJENING VIL VEJE TUNGT 

Det betyder ikke, at dataetik går imod de tekno-
logiske muligheder, men de skal tjene mennesker 
på den rigtige måde, lyder det fra Stine Randklev 
Nissen. 
   - Masser af forbrugere kan få noget ud af en 
velskrevet algoritme, den er jo ofte lavet for at 
gøre livet nemmere. Og en virksomhed kan fint 
sige, at det er rimeligt, hvad den foretager sig. 
Men det er vigtigt, at virksomheden er tydelig 
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med, hvad den foretager sig, og at der er indsi-
gelsesret. På den måde kan kunden vælge, om 
vedkommende er villig til for eksempel at afgive 
data for at modtage en ydelse.
   Et typisk valg for virksomheden vil formentlig 
være mellem omsætning kontra kundehensyn, og 
vil virksomheden så ikke altid vælge det første? 
Det vil vise sig, siger Stine Randklev Nissen. 
   - Der er ikke nogen tvivl om, at klassisk ind-
tjening vil veje tungt, men hvis virksomheden 
virkelig mener det med dataetik alvorligt, må 
man tage de rigtige samtaler og valg. Desuden er 
dataetik jo også et konkurrenceparameter. Måske 
får virksomheden flere kunder i butikken ved at 
agere ansvarligt og velovervejet.

STORE KRÆFTER, STORT ANSVAR

Ligesom Stine Randklev Nissen mener Tine 
Weirsøe fra Scandinavian Information Audit, 
at dataetik er en levende størrelse, der kræver 
diskussion og granskning. 
   - Grundlæggende handler dataetik om at sætte 
menneske før maskine. Men det er jo ikke nogen 
eksakt videnskab, det kommer an på den kon-
krete situation, hvorfor dataetik kræver samtaler, 
afklaring og grundige overvejelser. Jeg plejer at 
sige, at ifølge it kan alt lade sig gøre, og ifølge 
jura kan intet lade sig gøre, og det er så op til de 
etiske overvejelser, hvad virksomheden i sidste 
ende beslutter sig for.
   Tine Weirsøe er ekspert i records management, 
og her spiller dataetik en afgørende rolle, fortæl-
ler hun. 
   - Det går som en rød tråd gennem alt, hvad vi 
beskæftiger os med. Virksomheder er i dag nødt 
til at tænke over, hvad data skal bruges til, og om 
det foregår ordentligt. Og dataetik er meget mere 
end persondata. Vi har i dag enorme kræfter til 
rådighed med teknologier som kunstig intelligens, 
og med store kræfter følger også et stort ansvar. 

IKKE NED PÅ INDIVIDNIVEAU

Et oplagt eksempel er brug af data til personalise-
ring i onlinebutikker, hvor kundens historik bliver 
brugt til at målrette tilbud. 
   - Det kan være meget fint med personalise-
ring, men den enkelte kunde skal spørges ad, 
om vedkommende vil med på den rejse eller selv 
foretrækker at tage nogle valg. Jeg kan selv blive 

voldsomt irriteret, når jeg får tilbudt noget baseret på, hvad jeg 
tidligere har handlet. Jeg har ikke brug for, at nogen regner mig 
ud.
   Men der er også mindre åbenlyse eksempler, hvor dataetik 
skal ind over, forklarer Tine Weirsøe. 
- Når du har store datasamlinger, hvor du kan spore en enkelt 
person, er det altid en god idé at tænke over etikken. Der var et 
stort mejeri, som indsamlede data for, hvornår og hvor meget 
is folk spiste, for således at kunne indrette produktionen. Det 
er sådan set ok, men det må ikke komme ned på individniveau. 
Is er ikke sundt, og det kommer ikke mejeriet ved, hvor meget 
det enkelte menneske spiser.

KRÆFTENS BEKÆMPELSE OVERVÅGER DIAGNOSER

Dette paradigme gælder for alle organisationer, uanset hvor 
sympatiske de er, understreger Tine Weirsøe. 
   - Jeg har en bekendt, der fik konstateret cancer. Mindre end 
en uge efter diagnosen fik hun brev fra Kræftens Bekæmpelse 
med tilbud om at blive medlem. Jeg ved ikke, hvor de har fået 
informationerne fra, men det er langt over stregen, uanset 
hvor meget vi synes om organisationens arbejde i øvrigt.
   Personlige sympatier eller antipatier bør derfor ikke spille no-
gen rolle, når det handler om etik, siger Tine Weirsøe og næv-
ner en af klodens mest kontroversielle personer som eksempel. 
   - Det var etisk forkert, da Facebook lukkede Donald Trumps 
konto. Man kan mene om Trump, hvad man vil, men Facebook 
er ikke en myndighed og har ingen ret til på den måde at regu-
lere den offentlige debat. 

”Der er ikke nogen 
tvivl om, at klassisk 
indtjening vil veje tungt, 
men hvis virksomheden 
virkelig mener det med 
dataetik alvorligt, må 
man tage de rigtige 
samtaler og valg.”
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Stine Randklev Nissen er 
uddannet cand.scient.
bibl. og siden 2021 lead 
auditor hos D-mærket. Hun 
har tidligere arbejdet som 
informationskonsulent hos 
Rigspolitiet, bibliotekar hos 
Niels Brock, indkøber hos 
Biblioteksmedier og indkøber/
redaktør hos DBC. 

”Dataetik har altid fyldt 
meget i vores fag, også før 

digitaliseringen.”
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Tine Weirsøe har i mere 
end 30 år arbejdet med 
records management, 
de sidste 17 med eget 
firma, Scandinavian 
Information Audit. 
Hun er uddannet 
fra Danmarks 
Biblioteksskole og med 
en Executive MBA fra 
Copenhagen Business 
School oveni. Tine 
Weirsøe er medlem 
af Datatilsynets 
Kontaktudvalg med 
erhvervslivet og 
medlem af styrelsen hos 
D-mærket. I Forbundet 
Kultur og Information 
faciliterer hun en 
netværksgruppe for 
records management. 

”Grundlæggende handler 
dataetik om at sætte 

menneske før maskine.”

ISO-STANDARD EFTERLYSES

Dataetik er således en svær disciplin, fordi 
man skal se bort fra personlige holdninger og 
tænke i rimeligheder.
   - Du kan sammenligne det med diskussionen 
om abort. De fleste har en klar holdning til 
spørgsmålet, men den er jo ikke baseret så 
meget på fakta som meninger, og derfor bliver 
etikken afgørende.
   Derfor efterlyser Tine Weirsøe også mere 
konkrete definitioner på dataetik, så det bliver 
nemmere at arbejde med. 
   - Jeg kunne godt ønske mig nogle flere ret-
ningslinjer inden for dataetik, for eksempel en 
ISO-standard. GDPR har været et vigtigt skridt 
på vejen, fordi vi her har nogle konkrete og 
skrappe krav til, hvordan data skal behandles, 
for eksempel med hensyn til sletning.

BIBLIOTEKER SKAL VÆRNE OM LÅNERNE

Der arbejdes imidlertid ikke kun med dataetik 
i forhold til virksomheder. Også på bibliote-
kerne er det en problemstilling, man løbende 

skal tage stilling til, siger Daniel Ackey, digital bibliotekar hos 
Københavns Biblioteker. 
   - Dataetik har altid fyldt meget i vores fag, også før digi-
taliseringen. Vi har adgang til brugernes cpr-numre og deres 
lånehistorik, private oplysninger, vi skal værne om. Biblioteket 
skal være et frit rum, hvor man ikke overvåges.
   Samtidig har bibliotekerne et særligt ansvar med hensyn til 
egne digitale værktøjer, mener Daniel Ackey. 
   - Vi arbejder allerede nu med personaliserede løsninger, og 
dem vil der komme endnu flere af i fremtiden. På Biblioteks-
appen vil din profil have en lånehistorik, og på den baggrund 
kan vi foreslå nyt materiale, der kan være af interesse. Du kan 
sammenligne det med Netflix, og så alligevel ikke, fordi du på 
appen kan slette din historik. Jeg så dog gerne, at der var flere 
tiltag. For eksempel at vi tilbød indhold, der ikke umiddelbart 
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”Jeg plejer at 
sige, at ifølge it 
kan alt lade sig 
gøre, og ifølge 
jura kan intet 
lade sig gøre, 

og det er så 
op til de etiske 

overvejelser, 
hvad virk-

somheden i 
sidste ende 

beslutter
sig for.”

matcher lånehistorikken, men indholdsmæs-
sigt ligger uden for skiven, så vi undgår infor-
mationsbobler. Og jeg kunne også godt tænke 
mig, at Biblioteksappen gav brugeren en for-
klaring på, hvordan algoritmen er nået frem til 
de specifikke forslag. Et af de store problemer 
med algoritmer i dag er jo, at de opererer som 
en »black box«, det vil sige, at du ikke kan se, 
hvordan de er kommet frem til resultaterne.
   Det er således ikke alle dataetiske hensyn, 
der er blevet tilgodeset i Biblioteksappen, ud-
dyber Daniel Ackey. 
   - Der var desværre ikke plads eller råd til det 
hele, mente udviklerne af appen. Men det 
er noget, jeg vil arbejde for fremover i andre 
projekter. Udviklere har typisk mere fokus på 
det tekniske end det etiske, og jeg mener, det 
ville være en rigtig god idé, hvis netop dataetik 
blev en fast bestanddel i uddannelsen af soft-
wareudviklere. 

DATA OG KLIMA BLIVER DET NÆSTE

Et andet område, hvor dataetik er blevet 

endnu mere relevant for bibliotekerne, er 
forholdet til informationskilder. 
   - Det er en fast del af vores fag at hjælpe 
brugerne med at bruge kildekritik, ligesom 
vi underviser studerende i emnet. Denne 
disciplin er efter min mening utrolig vigtig i 
en tid med fake news og konspirationsteo-
rier, der rumsterer, ikke mindst på inter-
nettet. Kildekritik er utrolig vigtig for den 
demokratiske debat, og her har vi et stort 
ansvar.
   Forude venter der endnu flere spørgsmål, 
der håndteres dataetisk, mener Daniel 
Ackey. 
   - Jeg tror, data og klima bliver et tema. 
Hvor mange data skal vi egentlig opbevare? 
Hvad er værd at gemme på, og hvad kan 
undværes? Som det er i dag, bliver alt jo 
gemt, og de stadigt flere enorme datacen-
tre sluger masser af energi. Der mangler 
regler for, hvor længe noget skal gemmes, 
og hvad kan slettes. GDPR har taget fat på 
de spørgsmål, men der vil komme mere. 

Daniel Ackey er 
uddannet bibliotekar og 
næstformand i forbundet, 
hvor han også er formand 
for Faggruppen for 
IT og Dataetik samt 
for styregruppen for 
klimasamarbejdet Broen 
til fremtiden. 
Til daglig digital 
bibliotekar hos 
Københavns Biblioteker, 
hvor han arbejder med 
web, apps, it-udvikling, 
selvbetjeningsløsninger
og e-materialer.   
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Bartal Læarsson
er Business Intelligence-

udvikler i Økonomi-styrelsen. 
Han mener, at de nordiske lande 

bør gå foran og sætte men-
nesket og etik i centrum af den 
digitale udvikling og holde sig 

fra at efterligne de store
private virksomheders

brug af data.
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Da Bartal Læarsson blev cand.it. med en bachelor i 
informationsvidenskab og kulturformidling i 2020, var 
han helt bevidst om, at hans evner skulle bruges til 
at gøre samfundet bedre, så han søgte job i staten. I 
dag er han Business Intelligence-udvikler i Økonomi-
styrelsen i teamet Statens BI. Og hans arbejde handler 
kort sagt om at omdanne store mængder af statslige 
data til forståelige tal og rapporter, som medarbejdere 
i staten kan bruge som styringsværktøj til at træffe 
evidensbaserede beslutninger og dermed bruge skat-
tekronerne bedst muligt. 
   Vi vender tilbage til den mere tekniske forklaring af 
hans opgaver, for lad os lige gå Bartal Læarssons vej til 
data, kodning, programmering og it. Den gik gennem 
dødsmetal og punk, som han spillede som teenager 
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Jeg var helt
solgt over den
humanistiske 

tilgang blandet med 
hardcore it 

"
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på Færøerne, over København, hvor han kom på 
musikkonservatoriet og endte med at spille kon-
trabas og jazz. Men for en (job-)sikkerheds skyld 
sprang han fra, tog en HF og skulle vælge en uni-
versitetsuddannelse. Musik og kreativitet rimede 
lidt på kulturformidling, så det blev informati-
onsvidenskab og kulturformidling på Københavns 
Universitet. Men det var informationsvidenska-
ben, der fangede ham - med det samme. 
  - Jeg var helt solgt over den humanistiske tilgang 
til teknologi blandet med hardcore it. Vi havde fag 
i hjemmesidedesign, eye tracking, usability-test, 
informationsarkitektur, interaktionsdesign og 
programmering af databaser. Det var spændende 
og passede mig rigtig godt med kombinationen af 
det teknisk nørdede og den humanistiske tilgang 
med brugerinddragelse, interviews, etnografi 
og videnskabsteori, siger Bartal Læarsson, der 
tog sin kandidat på IT-Universitetet i København 
for at gå mere i dybden med det tekniske og ren 
programmering. 
   - Det fascinerer mig, at verden reelt set er base-
ret på koder og programmering, og at det praktisk 
talt er fundamentet for, hvordan samfundet fun-
gerer. På informationsvidenskab fik jeg virkelig 

- Jeg kan rigtig godt lide kombinationen af hardcore it og 
en humanistisk tilgang med fokus på brugerne, dataetik, 
og hvad teknologien skal bruges til, siger Bartal Læarsson. 

lyst til at komme ind bag koderne og forstå det, verden bygger 
på. For vi siger ja tak til teknologien uden at blinke, men vi ved 
ikke, hvordan det bagvedliggende fungerer. IT-Universitetet 
har heldigvis også en humanistisk tilgang til it, hvor man ser 
menneskers brug af teknologien som det centrale og ikke som 
noget, vi kan adskille fra vores liv.

200.000 KODELINJER

Hvordan det hele fungerer, ved Bartal Læarsson i dag. Han 
arbejder »backend«, som man kalder det, når man arbejder med 
de rå data og alt det, som brugerne ikke ser. Og nu kommer vi 
til den tekniske forklaring på det, han laver. 
   Alle de cirka 400 statslige institutioner og 200 selvejede in-
stitutioner, der bruger Økonomistyrelsens systemer, sender de-
res data, for eksempel løndata, ind til styrelsen. De data lander 
i et såkaldt datavarehus, og derfra er der to vigtige opgaver for 
Bartal Læarsson og hans kolleger. Den ene igen humanistisk, 
og den anden teknisk. 
   - Vi kan for eksempel have workshops med interessenterne, 
og jeg taler med dem, der drifter de forskellige systemer, for 
at finde frem til, hvilke analyser der giver mening, at vi træk-
ker ud af dataene. Det handler om at kunne sætte sig ind i 
brugernes verden og finde ud af, hvad de har brug for, for at 
give en god økonomistyring for dem. Et eksempel kan være 
en statslig organisation, der sender alle deres løndata ind til 
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os. Jeg bearbejder og klargør dataene til, at andre i afdelingen kan 
visualisere dataene i en rapport med lagkagediagrammer, søjler og 
så videre, så brugerne kan se eksempelvis lønudviklingen på tværs af 
deres organisation, som ledelsen så kan bruge til at træffe beslut-
ninger ud fra. Jeg skal sikre, at alle de data, vi får ind, er ensartede 
og uden fejl, så de kan sammenlignes. Hvis der er noget, der fejler, 
skal jeg finde fejlen i kodefundamentet på over 200.000 linjers kode, 
siger Bartal Læarsson. 

KREATIV PROGRAMMØR  

Bartal Læarsson mener, at programmering og it ofte er et misfor-
stået fagområde. For ham er det utrolig kreativt at arbejde med it-
udvikling, og han har kanaliseret sin kreativitet og evne til fordybelse 
fra musikken ned i programmering og udvikling af datasystemer.
   - Jeg skal tænke i nye løsninger hver dag, så de giver mest mulig 
værdi for brugerne. Jeg kan forsvinde helt i mit arbejde, når jeg kigger 
på kodelinjer og skal finde en fejl i systemet eller optimere koderne. 
Pludselig er der gået otte timer. Og når vi udvikler koderne, og hvor-
dan vi bruger data, så bygger vi sådan set verden af i morgen, siger 
Bartal Læarsson. 
   Da han søgte job, var muligheden for ny læring også vigtig. 
   - Det var min fornemmelse, at der var bedre vilkår for det i staten 
end det private. Og det har holdt stik, her er folk med meget erfa-
ring, og der har været tid til, at de lærte fra sig, så jeg har allerede 
lært meget nyt. Her er gode muligheder for efteruddannelse. Vi 
har dog meget travlt op til deadlines ti gange om året, siger Bartal 
Læarsson, der var overrasket over, at Økonomistyrelsen var en it-
arbejdsplads. 

NORDISK DIGITALISERING 

Det er en stærk drivkraft hos Bartal Læarsson at gøre noget godt 
med det, han kan. Og han interesserer sig generelt for samfundsde-
batten om brug af data og dataetik og den teknologiske udvikling, 
og hvordan det påvirker mennesker og samfund. I sit speciale skrev 
han om tendensen med at bruge big data til at træffe beslutninger 
i kommunerne, for eksempel ved at forudsige adfærd hos udsatte 
borgere og komme dem i bestemte kasser.
   - Jeg bliver dybt bekymret, når de økonomiske gevinster ved brugen 
af data sker på bekostning af mennesker. Det duer ikke. Mennesket 
skal i centrum. I Danmark bryster vi os af at være foran i den of-
fentlige digitalisering, men det kan også være problematisk, for vi 
kigger så mod de store private virksomheder som Apple eller Google 
i udviklingen og vil efterligne deres »nemme« digitale løsninger for 
brugerne, men de er ikke nødvendigvis gode forbilleder, siger Bartal 
Læarsson. 
   Han var i sin studietid studentermedhjælper i Nordisk Ministerråd, 
hvor han arbejdede med deres ESDH-system, arkiv og it. Og han me-
ner, at de nordiske lande, der er langt i digitaliseringen, bør stå sam-
men om en nordisk (etisk) digitalisering, så vi ikke udvikler systemer 
og bruger data uden at have mennesker og etik i højsædet.   
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Det Digitale
Folkebibliotek 



23Januar 2022 · Perspektiv ·

I 2020 blev Danskernes
Digitale Bibliotek (DDB) til den 
kommunale forening Det Digitale
Folkebibliotek. Perspektiv har 
talt med formand Jakob Heide 
Petersen og fire af sekretari-
atets 15 medarbejdere om
opgaven i at skabe et fælles 
digitalt folkebibliotek.      
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Fra Danskernes Digitale Bibliotek 
(DDB) til Det Digitale Folkebibliotek 
– kort fortalt:

2012: DDB bliver etableret som et 
samarbejde mellem stat og kommune 
aftalt mellem Kulturministeriet og 
KL. Opgaven er fælles it-løsninger, 
deling af data, digital formidling og 
indkøb af digitale materialer.

2020: Staten udtræder af DBC. Kom-
munerne overtager ansvaret for den 
Fælles Biblioteksinfrastruktur. Bestil-
leropgaver fra DDB flyttes til KOMBIT. 
Ændringerne betyder blandt andet 
mindre økonomi i DDB. En ny struktur 
er nødvendig, og resultatet bliver: 

2020: Foreningen Det Digitale Folke-
bibliotek dannes. Landets 98 kom-
muner går sammen om at etablere 
foreningen ud af det tidligere DDB og 
integrere eReolen i den nye forening. 
Alle folkebiblioteker er medlem og be-
taler kontingent efter indbyggerantal 
og til eReolen efter forbrug. 

Foreningen drives af en bestyrelse på 
ni medlemmer og herunder to fagud-
valg med bred geografisk sammen-
sætning fra store og små biblioteker: 
Et fagudvalg for eReolen og tekstli-
censer og et for hjemmesider og apps. 
Bag det hele står et sekretariat på 15 
medarbejdere.  

�
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Hvorfor valgte I at danne foreningen Det Digitale Folkebibliotek?  
- Staten ønskede en større armslængde og ikke at være involveret 
i den direkte produktion af produkter til bibliotekerne, som de 
var i DDB. Da folkebibliotekerne er en kommunalopgave, gav det 
mening at skabe en fælles kommunal forening. Vi overvejede, om 
opgaverne kunne lægges ud forskellige steder, men det var vigtigt 
ikke at tabe momentum; de samarbejder, der var skabt, al den vi-
den, der var opsamlet i DDB, og at beholde de gode medarbejdere. 
Og det blev foreningen Det Digitale Folkebibliotek svaret på. 

Hvad er udfordringerne i den nye konstellation?   
- Det er, at Det Digitale Folkebibliotek består af 98 kommuner, der 
har forskellig økonomi, ambitionsniveau og forskellige prioriterin-
ger lokalt. For brugerne kan det også være svært at forstå, at der 
er kommunegrænser på nettet. En anden udfordring er økono-
mien, der er mindre end i DDB. Det betyder, at der skal prioriteres 
lidt hårdere. Det Digitale Folkebibliotek kan dog på linje med andre 
søge Udviklingspuljen, og corona har betydet, at det digitale er 
kommet mere på dagsordenen i mange kommuner, så politikerne 

Formand for foreningen er Jakob Heide Petersen, 
bibliotekschef for Københavns Biblioteker

er blevet mere optaget af den udvikling også og 
er villige til at bruge flere penge på det digitale.

Hvad er visionen for Det Digitale Folkebibliotek?   
- På kort sigt er det at få en ny hjemmeside og få 
samlet bibliotekernes digitale tjenester. Litte-
ratursiden og Biblioteksvagten er for eksempel 
midlertidigt støttet af staten, men tanken er 
at integrere dem i foreningen. Desuden har vi 
fået tilskud fra Udviklingspuljen til tre projek-
ter, blandt andet et digitalt tilbud rettet mod 
børn, som er fokus i vores strategi, og planen 
er et tilsvarende projekt for studerende senere 
hen. På længere sigt er målet, at Det Digitale 
Folkebibliotek skal være en samlet platform for 
udvikling af nye løsninger og teknologier i fol-
kebibliotekerne. Og vi vil gerne skabe et bredere 
samarbejde med de nordiske lande om fælles 
digitale løsninger.      
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Én løsning, der rummer alle 
 
- Folkebibliotekerne skal have en ny hjemmeside, 
hvor vi tager det gode fra den nuværende og udvikler 
på det, der ikke fungerer. Størstedelen af sekretaria-
tet er involveret i arbejdet. Det er en kæmpe opgave, 
som vi deler op i delprojekter og udbyder til forskel-
lige leverandører, så vi sikrer konkurrence og ejer-
skab. Vi har netop nedsat en referencegruppe med 
deltagere fra 20 forskellige biblioteker, som bidrager 
med erfaringer og ønsker fra bibliotekerne. Både 
store og små biblioteker skal opleve, at det nye CMS 
opfylder deres behov, så der er en velfungerende og 
stabil hjemmeside. Det skal være et godt redskab 
for de biblioteker, der ikke har kompetencer og res-
sourcer til at udvide og udvikle selv, samtidig med, 
at biblioteker med flere kompetencer har mulighed 
for at lave lokal udvikling. På den nye hjemmeside 
har vi grundlæggende fokus på slutbrugeroplevelsen 
gennem blandt andet nyt design, forbedret UX (User 
Experience), bedre søgefunktion og rankering. Biblio-
tekerne vil opleve bedre performance, høj tilgænge-
lighed og hurtigere udrulning af ny funktionalitet.

Fordelagtige licensaftaler  

- Jeg forhandler digitale licenser på vegne af alle 
folkebiblioteker. Selvom Danmark er at sammen-
ligne med Hamborg i størrelse, så lander vi ofte 
rigtig gode rabataftaler og betingelser for bibliote-
kerne. Det kan for eksempel være produkter som 
Infomedia, ordbøger og sprogkurser. Det kan være 
alt, hvad bibliotekerne kan ønske sig, der skal bare 
være ti biblioteker, der gerne vil have et digitalt 
produkt, så undersøger vi markedet. Vi overvåger 
også nye produkter, som kan være relevante for 
folkebibliotekerne - både danske og udenlandske 
og med input fra bibliotekerne. I det tidligere DDB 
udviklede vi i samarbejde med Subscription People 
indkøbssystemet ConsortiaManager, som flere 
lande bruger i dag, hvor bibliotekerne, udover at 
kunne se, hvad de har købt og fravalgt, kan se 
statistik på, hvor meget deres licenser bliver brugt. 
Det kan de bruge til fremadrettede indkøb og til at 
få en idé om, hvor der skal sættes ind med mere 
formidling. Systemet har også et sammenlig-
ningsværktøj, hvor man kan se andre bibliotekers 
brugsstatistik. 

Programansvarlig for NEXT
(ny hjemmeside) Maja Vestbirk 

Chefindkøber af licenser 
Dorte Thuesen 

�
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Næste generation skal blive læsere  

Ansat i 2012 i det tidligere DDB som den første medarbejder. I dag er han se-
kretariatschef i foreningen Det Digitale Folkebibliotek med et sekretariat på 15 
medarbejdere.  
  - Det Digitale Folkebibliotek er en samlende paraply for de borgerrettede 
digitale tjenester. Der er sat en proces i gang for at afklare, om, og i givet 
fald hvordan, Litteratursiden, eKurser, Biblioteksvagten og BibZoom udover 
eReolen også kan blive en del af foreningen. Det vil, grebet rigtigt an, give 
synergieffekter at samle folkebibliotekernes digitale tjenester og frigive res-
sourcer til udvikling og nye spændende produkter. Det Digitale Folkebibliotek 
har så ambitiøse mål, at det er en betingelse for at nå dem, at vi samarbejder 
om finansieringen med andre public service-aktører, private fonde og forlag 
med samme målsætning som os. Fordelene ved foreningsmodellen er, at der er 
kortere vej til beslutningstagerne, men omvendt er økonomien blevet mindre 
end i det delvist statsfinansierede DDB. Vi kan dog søge Udviklingspuljen til 
større projekter, og vi har netop fået tilsagn på tre projekter. Den klart største 
satsning er etableringen af en digital børnefilial, der er et stort skridt på vejen 
til at udmønte vores strategi, som har fokus på børn og unge. Det er så vigtigt, 
at vi får den næste generation til at bruge biblioteket og vedblive med det. 
Derfor ønsker jeg også et mere klart og fælles mål for det digitale arbejde i 
folkebibliotekerne sammen med andre aktører, som KOMBIT og DBC.  

Sekretariatschef Glenn Leervad-Bjørnhart 

Jeg har slutbrugerens ryg  

- Jeg skal sikre, at vi har en høj sikkerhed i brugen af 
persondata og lever op til reglerne inden for GDPR. 
Jeg holder fokus på slutbrugeren mere end på smarte 
løsninger. Mine kollegaer kan måske blive lidt trætte af 
mig, når jeg er politimand og spørger ind til, hvordan de 
har tænkt, at persondata skal opbevares eller bruges. 
Men i GDPR-teamet rådgiver vi også tidligt i projekt-
forløb, og i sekretariatet arbejder vi grundlæggende 
med privacy by design og privacy by default. Der var 
mange overvejelser i forhold til PAPPS-projektet, hvor 
bibliotekerne må gemme lånehistorik og lave personlige 
anbefalinger. For hvordan skulle det gøres? Undersø-
gelser viste, at brugerne gerne ville have det, så det 
vigtigste for os var, at det blev gennemsigtigt, og at 
brugerne selv skal vælge det til. Det troede mange ikke, 
at de ville gøre, men vi er nu oppe på 82 procent, der 
har valgt det til. Vi mener, at folkebibliotekerne har et 
ansvar for at sætte barren højt i forhold til persondata-
beskyttelse.   

Databeskyttelsesrådgiver (DOP) 
Ann Sofie Richardy 



27Januar 2022 · Perspektiv ·

P
R

IV
ATA

N
S

AT

57 procent af Forbundet Kultur og Informations privatansatte 
medlemmer ville gerne have haft mere kompetenceudvikling 
i 2021. Hele 80 procent angiver arbejdspres og travlhed som 
grund til, at de ikke fik det gjort. 

Privatansatte
under lup 

I Akademikerne (AC) - hovedorganisationen 
for de akademiske fagforeninger - er stra-
tegien for de privatansatte blandt andet at 
hjælpe med at sikre deres employability (værdi 
på arbejdsmarkedet). Derfor har medlemsor-
ganisationerne i AC, herunder Forbundet Kul-
tur og Information, spurgt medlemmerne ind 
til deres muligheder for kompetenceudvikling.
   Halvdelen af privatansatte har deltaget i in-
terne arbejdskurser inden for det sidste år (50 
%). Det er kun overgået af selvstudier af litte-
ratur og video, for eksempel TED Talks, med 51 
%, mens 44 % har deltaget i sidemandsoplæ-
ring, og 31 % i kurser afholdt af leverandører. 
16 % har deltaget i et privatudbudt kursus, og 
kun 6 % i et offentligt udbudt kursus. 

GERNE MERE 

57 % ville gerne have deltaget i mere kompe-
tenceudvikling, mens 32 % svarer nej til, om 

de ville have deltaget i mere eller anden kompetence-
udvikling end det, de fik i 2021. 
   Hele 80 % angiver arbejdspres og travlhed som det, 
der har haft høj eller nogen betydning for, at de ikke 
deltog i den kompetenceudvikling, de ønskede. Og 77 
% angiver, at det i høj eller nogen grad hænger sam-
men med, at de ikke selv tog initiativ. 58 % peger på, 
at de ikke har kendskab til relevante kurser, og 49 % 
på, at der ikke findes relevante kurser. Interessant er 
det også, at 21 % angiver, at deres arbejdsgiver ikke 
mener, at de har brug for mere kompetenceudvikling.      
 
NYT ARBEJDSINDHOLD?

37 % af de privatansattes arbejdsindhold er i nogen 
grad blevet ændret de seneste 12 måneder som 
konsekvens af den digitale omstilling (såsom nye tek-
nologier, programmer og politikker). 10 % har oplevet 
det i høj grad, mens 46 % enten slet ikke eller kun i lav 
grad har oplevet forandring i deres opgaver som følge 
af digitalisering. 
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Har du deltaget i en eller flere af nedenstående former for kompetenceudvikling inden for det seneste år 
(både inden for og uden for arbejdstiden)?

Selvstudier af litteratur, video (for eksempel TED Talks med videre) med videre

Interne kurser (kurser eller studieture afholdt af organisationen, du arbejder i)

On-the-job-training eller sidemandsoplæring, som har et specifikt læringsformål

Leverandørkurser (kurser afholdt af leverandører af maskiner, hardware, software eller lignende)

Privat udbudt efteruddannelselæringsformål

Har deltaget

51 %

50 %

44 %

31 %

16 %



28 · Perspektiv · Januar 2022

O
P

E
N

 A
C

C
ES

S

Den danske nationale Open Access-strategi er, at 
alt offentligt finansieret forskning skal være frit 
tilgængeligt fra 2025, fortrinsvis gennem såkaldt 
Grøn Open Access. Hvor langt er vi nået?  
- Den danske Open Access-Indikator, der moni-
torerer implementeringen af den danske Open 
Access-strategi 2018-2025, viser en stigning fra 
36 procent i 2018 til 60 procent i 2021. Det er 
næsten en fordobling af forskningsartikler, der 
er Open Access-tilgængelige. Der er dog store 
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Fordobling af 
Open Access-

artikler på få år

udsving mellem universiteterne. Aarhus Universitet ligger for 
eksempel i bunden med 49 procent, mens IT-Universitetet har 
100 procent. 

Hvad er grunden til de store udsving mellem universiteterne?   
- Det afhænger af mange forhold, særligt mængden af pub-
likationer, rettigheder samt forskellige forskningstraditioner. 
Tekniske og naturvidenskabelige fag har historisk haft mere 
tradition for Open Access, dog ikke nødvendigvis den grønne 
model. På Aarhus Universitet har AU Library opbygget en ef-
fektiv administrativ understøttelse af Open Access, men vi er 
afhængige af forskernes velvilje og mulighed for at sende os de 
accepterede manuskripter. 

Hvorfor er målsætningen i Danmark, at man skal vælge Grøn 
Open Access, er det, fordi den er billigst?    
- Ja, det tænker jeg. Det er en grundlæggende præmis for den 
nationale strategi, at overgangen til Open Access ikke må med-
føre markant øgede udgifter. Ved Grøn Open Access betaler 
man ikke for adgang til forskningen flere gange, som man gør 

Universitetsbibliotekernes store indsats for at 
gøre offentligt betalt forskning frit tilgængelig gør 
en forskel. Men det er nødvendigt med et politisk 
blik for, at det understøttende administrative ar-
bejde koster, mener specialkonsulent fra Det Kgl. 
Bibliotek, AU Library Anna Mette Morthorst.



i for eksempel Hybrid Open Access, og risikerer ikke på samme 
måde en stor stigning i samlede omkostninger som ved Gylden 
Open Access (se faktaboks om modellerne, red.). Men det er et 
kompliceret regnestykke. Grøn Open Access er ikke en omkost-
ningsfri løsning, fordi det administrative arbejde med at lægge 
artiklerne ud og registrere dem kan være omkostningstungt.    
Og der kan stadig være en embargoperiode på mere end 12 
måneder, før vi må give adgang til artiklen. 

Hvilke udfordringer er der for Grøn Open Access og Open
Access generelt?     
- En af de største barrierer er, at forlagene har meget forskel-
lige politikker, så det er svært at gennemskue de forskellige 
juridiske regler og definitioner af, hvad man må og ikke må. Det 
kan for eksempel være deres embargoperioder, hvilke versioner 
man må lægge ud, hvilke definitioner de har af et »accepteret 
manuskript« og så videre.  
   En anden mere lokal udfordring er, at vi taler ind i forskellige 
forskningsmæssige publikationstraditioner, og så er der øko-
nomien. Universitetsbibliotekerne har, så vidt jeg ved, ikke fået 
øgede bevillinger til Open Access. Hovedbudskabet har været, 
at det skulle løses indenfor den nuværende ramme. Og det har 
vi gjort rigtig godt, men træerne vokser ikke ind i himlen.  

Hvad bør man justere i den nationale strategi?      
- Et af hovedbudskaberne på temadagen var, at der skal mere 
fokus på den værdi, Open Access skaber i samfundet. Vi skal 
undersøge, hvad det betyder, at vi skaber let tilgængelighed 
for forskningen, og der skal fokus på at få forskningen ud over 
rampen til erhvervslivet og samfundet generelt, når den nu 
ligger frit tilgængelig.
  Desuden er det mit håb, at der kommer en debat om, at vi 
måske er nødt til at se på en mere bred palet af Open Access 
og ikke kun fokusere snævert på den grønne, og ikke kun på 
videnskabelige artikler, men også inddrage bøger og andre 
forskningsoutput. Det er også det, vi ser, andre europæiske 
lande vælger at gøre. Umiddelbart kan man sige, at den grønne 
er billigere end de andre modeller, men det er som nævnt et 
større regnestykke. I Europa er der en bevægelse mod alter-
native publiceringsmodeller, som eksempelvis den nye pub-
liceringsplatform fra EU Open Research Europe (ORE). Og vi 
kan lære af initiativet Plan S, som en række forskningsfonde 

står bag. De har blandt andet fokus på, at forskerne lettere skal 
kunne bevare deres rettigheder til artiklerne, og de kræver »nul 
embargo« fra forlagene, så artiklerne bliver tilgængelige med 
det samme. 

Hvilke succeser er opnået inden for Open Access?       
- Det er en succes, at vi har fordoblet antallet af Open Access-
artikler siden 2018. Vi medarbejdere kan godt klappe os selv på 
skulderen, for vi har lavet et stort stykke arbejde. Vi har været 
gode til at samarbejde på tværs af fag-, forsknings- og uddan-
nelsesbiblioteker og lære af hinanden. Noget, vi har tænkt os at 
bygge videre på med et nyt nationalt Open Access-netværk.
   Og så har vi fået et stærkt fælles forhandlingsmandat i Det 
Nationale Licenskonsortium, der forhandler licenser med forla-
gene på vegne af de danske universiteter og øvrige forsknings-
institutioner. Det betød en ny aftale fra 2021 med verdens stør-
ste videnskabelige forlag Elsevier, hvor vi - for stort set samme 
pris - får både adgang og læseadgang til artikler, der hidtil kun 
var læseadgang til. 
   Desuden er der værktøjer på vej, som forhåbentlig vil gøre 
det lettere for os at få overblik over økonomien i Open Access-
modellerne. Det er vigtigt, at vi reelt ved, hvad de forskellige 
modeller koster, både i forhandlingerne med forlagene, og når vi 
lægger strategi fremadrettet. 

”Tallene taler deres tydelig 
sprog. Der er sket en fordobling 
af Open Access-artikler på få 

år. Så det store arbejde nytter.”
Anna Mette Morthorst

Open Access-modeller
Grøn Open Access er gratis. Forskeren eller forskningsbiblioteket lægger forskningsartiklen, der er blevet peer-reviewed, men 
ikke sat op i forlagets layout, ud i et offentligt digitalt arkiv.
  Gylden Open Access: Her betaler universitetet eller forskeren af forskningsmidlerne som oftest for, at forlaget gør artiklen 
offentligt tilgængelig. Der er dog tidsskrifter, der ikke tager publiceringsgebyrer, hvis de drives på ikkekommercielle platforme.
  Hybrid Open Access: Her køber universitetet eller forskeren artiklen fri efter en embargoperioden, der kan være helt op til to 

år, og i den periode sælger forlaget kun adgang til artiklen gennem licenser.
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På et plejecenter i Trekroner i Roskilde Kommune går en 
bibliotekar ned ad en af de lange gange med en tung, brun 
læderkuffert i hånden. Kuffertens indhold har hun selv samlet 
– her er et slips, en salmebog, en cigarklipper, Rich ś Kaffe, 
en lysedug, et dannebrogsflag og meget mere. Alt sammen 
genstande fra en svunden tid. Bibliotekaren hedder Sonia D. 
Kirkaldy Nielsen, hun er ansat som aktivitetskoordinator, og 
hun er lige nu på vej for at starte en samtale med en beboer 
på plejecentret. Kufferten er en erindringskuffert, og formålet 
med den er at tænde et lys i beboernes øjne, når de via gen-
standene mindes et langt liv. 
   Men hvordan går det egentlig til, at en bibliotekar havner på et 
plejecenter?
   - Jeg har tidligere været ansat som bibliotekar i billedbureauet 
Scanpix og dernæst på TV2, men for otte år siden så jeg, at 
man søgte frivillige »cykelpiloter« til projektet »Cykling uden 
alder«, hvor man cykler med beboere på plejecentre. Jeg kan 
virkelig godt lide at cykle, så det lød spændende, selvom jeg 
også var lidt bange for at skulle cykle med ældre mennesker.     
Men jeg meldte mig, og det gik op for mig, hvor meget vi kunne 
give hinanden, så jeg var helt høj. Jeg ville gerne lave noget 
mere inden for det område, så da Plejecenter Trekroner afsatte 
ressourcer til at ansætte en aktivitetsmedarbejder, søgte jeg 
stillingen, siger Sonia D. Kirkaldy Nielsen. 

Vi skaber
livskvalitet

To bibliotekarer er ansat som aktivitetsmedarbejdere på
henholdsvis Trekroner og Sct. Jørgensbjerg Plejecenter i

Roskilde Kommune. Vores arbejde giver beboerne livskvalitet 
og knytter lokalsamfundet tættere til de ældre, mener de to 
bibliotekarer, der - selvom de ikke arbejder det samme sted

- har stor glæde af at udveksle erfaringer. 
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   Hun blev ansat – selvom hun hverken havde 
erfaring med sundheds- eller ældreområdet. 
Det havde Susanne Ringström, der er ansat 
som aktivitetsmedarbejder på Plejecenter Sct. 
Jørgensbjerg i Roskilde Kommune, heller ikke, 
da hun søgte sin stilling. 
   - Jeg var ledig og havde hørt om andre akade-
mikere, der blev ansat i plejecentre, hvor de 
eksempelvis løste opgaver om kommunikation 
til pårørende og frivillige. Så jeg søgte og blev 
ansat i 12 timer, siger Susanne Ringström, der 
er bibliotekar DB og efterfølgende uddannede 
sig til cand.mag. i kulturformidling. Ved siden 
af de 12 timer har hun eget firma, hvor hun ar-
bejder med bæredygtighed i forbindelse med 
et integrationsprojekt for nydanske kvinder i 
Roskilde Kommune. 
   - Da jeg blev ansat på plejecentret, søgte jeg 
midler fra Satspuljen og fik 100.000 kroner til 
flere aktiviteter og en masse frivillige tilknyt-
tet, så netop at tage sig af de frivillige er en af 
mine opgaver. Og så koordinerer jeg aktivite-
ter, for eksempel at de frivillige går ture med 
de ældre, spiller musik for dem, læser for dem 
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De bibliotekariske kompetencer 
skaber værdi på plejecentrene. 
Sonia D. Kirkaldy Nielsen 
og Susanne Ringström 
arbejder blandt andet med 
kulturformidling, organisering af 
aktiviteter og kommunikation til 
både kolleger og pårørende.
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" eller hjælper dem til koncerter eller lignende. De 
frivillige er aldrig inde i plejen, de er flødeskum, 
siger Susanne Ringström, der selv står for større 
arrangementer, såsom koncerter, foredrag og ture 
ud af huset, hvor centrets minibus kører de gamle 
til museer. Netop museumsturene er noget af 
det, som Susanne Ringström som kulturformidler 
brænder for. 
  - Og det at kunne kombinere sit arbejde med sin 
interesse gør jo, at man bevarer gnisten.  
   Oprindeligt havde Susanne Ringström regnet 
med, at hun skulle være ansat i en kulturinstitu-
tion eller kulturforvaltning. I stedet har hun været 
en tur om et par fagbiblioteker og et folkebiblio-
tek, inden hun blev ansat på plejecentret. 

RETTEN TIL ET MENINGSFYLDT LIV

Susanne Ringström er ansat på et mindre ple-
jecenter, mens Sonia D. Kirkaldy Nielsen er i et 
stort hus med fem aktivitetsmedarbejdere, og 
hvor man løbende har prioriteret flere til området, 
siden Sonia D. Kirkaldy Nielsen kom til som den 
første.
   - Da jeg blev ansat, startede jeg med at sætte 
tingene i system. Vores billedarkiv, vores sociale 
medier, vores husavis og vores webside, og så 
indførte jeg en morgenmail, der sendes ud til 
plejepersonalet hver morgen klokken seks, så de 
ved, hvad der skal ske den pågældende dag. Om 
vi har koncerter, om der er en cykeltur på 2. sal, 
hvem der har fødselsdag, hvem der hejser flaget 
og så videre. For så kan personalet beslutte, 
hvem der for eksempel har brug for en cykeltur 
eller lignende. 

   Under coronanedlukningen stod Sonia D. Kirkaldy Nielsen 
også for koordinering af besøg fra pårørende i de hvide telte, 
der stod foran plejecentret. Ja, det var travlt, men også en 
opgave, der gav en masse god dialog med de pårørende, siger 
hun.
   Og da det igen blev muligt at have besøg på plejecentret, 
var det Sonia D. Kirkaldy Nielsen, der stod for at genopdyrke 
kontakterne til eksempelvis børnehaver og skoler. Hun arbejder 
også med projektet »Fortæl for livet«, hvor en gruppe beboere 
og en aktivitetsmedarbejder sammen tager et emne op. 
   - Det kan være konfirmation, og så fortæller en beboer om 
sin konfirmation, og udgangspunktet er, at alt, hvad beboeren 
fortæller, er rigtigt, og så kan andre beboere byde ind bagefter. 
Så lærer de hinanden at kende og får fortalt deres livshistorier. 
Samme metode bruger Susanne Ringström også. 
   - Det er en måde at komme lidt dybere ned i de ældres liv på. 
Så det ikke bare er »bla-bla-bla-snak«, men noget, der er dybe-
re. Det kan også handle om et svært ægteskab eller lignende. 
   For begge medarbejdere er det afgørende at understrege, at 
de ældre har haft et langt, meningsfyldt liv, som derfor også 
skal fylde i deres hverdag på plejecentret, så det ikke kun er 
den fysiske pleje, men også det mentale helbred, der tages 
hånd om. 
   Kærligheden til de ældre og til jobbet lyser ud af de to biblio-
tekarer, og der er mange sjove historier.
   Som for eksempel den dag, en beboer overtalte Sonia D. 
Kirkaldy Nielsen til at tage Rickshaw-cyklen med ind i Normal 
på RO’s Torv i Roskilde. 
   - Det gik godt, indtil vi kom til andet sving, så væltede vi 
ting, og pludselig var der mange andre kunder omkring os, og vi 
måtte bakke ud. Det gør jeg aldrig igen, siger Sonia D. Kirkaldy 
Nielsen, der nu alligevel også har haft cyklerne med steder som 
domkirken i Roskilde, i Roskilde Teater og i Føtex. 
   - Folk er rigtig søde. De ansatte hjælper for eksempel med at 

Fotodagbog fra Trekroner Plejecenter
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flytte ting i butikken, så vi kan komme frem med cyklerne. Det 
betyder, at de ældre kan være med i hverdagslivet, selvom de 
er dårligt gående. 
   Og netop det, at jobbet ikke kun er bag et skrivebord, er en af 
de mange fordele, bibliotekarerne fremhæver. 
   - Jeg var i TV2 i mange år og sad bag et skrivebord, og det 
giver smerter og spændinger, men efter en måned på plejecen-
tret havde jeg det meget bedre, fordi jeg bevæger mig meget. 

SAMMENHÆNGSKRAFT OG FORMIDLING

Som aktivitetsmedarbejder løser de to bibliotekarer mange 
af de samme opgaver, de ville have gjort på et folkebibliotek. 
Det kan handle om koordinering af frivillige, at skabe arrange-
menter, stå for kulturformidling og oplysning samt at skabe 
sammenhængskraft i samfundet. 
   - Vi har for eksempel haft et forløb med børn fra 3. klasse, 
der valgte »Besøg på plejehjemmet« som et valgfag. De kom 
her hver uge og talte med beboerne. De børn var så seje og 
nysgerrige, og de mødte beboere, der var gode til at snakke og 
fortælle, og en af de kvinder, der fortalte børnene rigtig meget, 
døde så desværre undervejs, men det er også en del af livet. Så 
den sidste dag fik de en kagedame med hendes navn på, siger 
Sonia D. Kirkaldy Nielsen.
   – Der er en stor formidlingsopgave i dele af vores arbejde, 
eksempelvis i forhold til børnehaver og skoler – nemlig, at det 
er rigtige mennesker, der bor på plejehjem, og at de har mas-
ser erfaring og historier, der er værd at lytte til, siger Susanne 
Ringström.
   Selve problematikken om, at kultur let opfattes som fløde-
skum, kender de til. For kommunale besparelser og en travl 
hverdag betyder, at der indimellem skal argumenteres for, 
hvorfor aktiviteter som cykelture, stolegymnastik og livshisto-
rier også skal prioriteres ved siden af den daglige nødvendige 
pleje. 

   - Det kan godt være en udfordring at få forståelse for, at det 
arbejde, vi står for, er rehabilitering. Det handler ikke kun om, 
at de ældre ikke skal kede sig. Det handler om at bevare deres 
evner, det at tale, at huske, at have livsglæde, at bevæge sig.     
Plejen er naturligvis vigtig, ingen tvivl om det, men det, vi gør, 
har også stor betydning, siger Susanne Ringström.
   En anden udfordring kan gå på det faglige sprog. 
   - I noget af dialogen med vores sundhedsfaglige kolleger kan 
vi jo godt mærke, at vi ikke har den sundhedsfaglige baggrund.       
Der kan være fagsprog, vi simpelthen ikke forstår. 
   Men i øvrigt fremhæver de begge, at tværfaglighed på 
plejecentrene er meget positivt, når det gælder aktivitets-
medarbejderne. De har haft kolleger, som var uddannet tjener, 
socialpædagog og musikterapeut. En kollega, der var tjener, var 
super serviceminded over for de ældre, mens socialpædago-
gen er stærk på relationsarbejdet, og bibliotekarer har stærke 
kompetencer inden for koordinering og formidling og kontakten 
til pårørende og frivillige. 
   Generelt har de to medarbejdere ikke svært ved at finde puljer 
til at søge om midler til at skabe aktiviteter, det er til gengæld 
langt fra alle steder, der prioriterer at have tilknyttet egne 
aktivitetsmedarbejdere, fordi lønudgifterne skal tages af ple-
jecentrets lønkonto. Det er altså derfor en klar ledelsesmæssig 
prioritering at tilknytte aktivitetsmedarbejdere til et center.
   Og det kan der være mange gevinster ved, ud over at det 
skaber større livskvalitet for beboerne og et tættere forhold til 
de pårørende, der inddrages i aktiviteterne som frivillige. Den 
gode stemning, der formidles via web og sociale medier, bety-
der nemlig også, at det er lettere for plejecentret at tiltrække 
ny arbejdskraft. 
   - Vi er blevet kendt for, at vi har arrangementer, såsom 
saunagus eller besøg af Harley Davidson, og det gør for ek-
sempel, at sygeplejerskestuderende gerne vil i praktik hos os, 
fortæller Sonia D. Kirkaldy Nielsen.
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Brønshøj Bibliotek
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Email:
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Jette Fugl
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FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS  HOVEDBESTYRELSE 2021

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

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Forbundets hovedbestyrelse holdt bestyrelsesmøde den 1. december 2021. Perspektiv bringer 
udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs det fulde referat på kulturoginformation.dk.

4 spørgsmål til Jette Fugl 
Du har tidligere været næstformand, siddet i forretningsudvalget og i en periode været 
konstitueret formand. Nu har du valgt ikke at stille op til en ny periode. Hvilke tanker 
gør du dig om at stoppe i bestyrelsen? 
- Det var en velovervejet beslutning. Jeg skal fortsat være tillidsrepræsentant, så jeg 
er ikke færdig med det faglige arbejde eller fagforeningsarbejdet. Men det bliver mere 
arbejdspladsnært i fremtiden, og det har jeg det godt med, især fordi der er gode, nye 
kræfter, der tager over i bestyrelsen.  
 
Hvad har været det bedste ved bestyrelsesarbejdet?
- Det er en fordel, at vi er en lille organisation. Der er kort fra tanke til handling, selvom 
alle idéer selvfølgelig ikke bliver til virkelighed. Der er også en tæt relation mellem 
medlemmerne og bestyrelsen, og så har det for mig været et privilegie, at jeg har så 
godt et samarbejde med de mange hb-kolleger, jeg har mødt og haft fornøjelsen af at 

samarbejde med, samt formand Tine Segel. Vi har suppleret hinanden godt, da jeg var næstformand. Det gode samarbejde er 
vigtigt, for ting tager tid – og demokrati tager lang tid, fordi medlemmerne jo har den afgørende stemme. Så bestyrelsesar-
bejdet kræver tålmodighed og vedholdenhed.

Har forbundet ændret sig i den tid, du har siddet i bestyrelsen? 
- Det vil være forkert at sige, at forbundet ikke har ændret sig. Men i min tid i bestyrelsen har vi jo flyttet forbundet fysisk og 
skåret ting væk, og det betyder, at det tager noget tid at restituere. Det ved jeg fra min egen arbejdsplads, der også har væ-
ret igennem organisationsændringer og flytninger. Det ser ud til, at nu, hvor jeg stopper, så er hele det arbejde, vi satte i gang 
i 2014, for alvor ved at blive synligt for medlemmerne og for beslutningstagere. Og samtidig er der nye ting, der skal udvikles, 
og det er også mit store ønske for det her forbund: At det vil blive ved med at være agilt og søge indflydelse.  

Hvad tænker du om fagets udvikling? Du har blandt andet sagt, at man vil komme til at mangle KI’ernes faglighed på 
arbejdspladserne. Mener du stadig det? 
 - Vores fag har altid været indstillet på udvikling. Medlemmerne har en interesse i at gribe bolde og er klar på forandringer. 
Når det går galt, så handler det typisk om, at der oppefra er kommet en struktur, der har tappet medarbejderne for energi 
og handlekraft. Grundlæggende er der bare mere og mere brug for sådan nogle som os, og derfor kan jeg også godt være be-
kymret over, at der uddannes så få, for der bliver rift om os. I en tid tog arbejdsgiverne nok bibliotekarer lidt for givet, og man 
ansatte mange andre fagligheder, og det har også været positivt langt hen ad vejen. Men kernen i faget, dét, der er rygraden 
i bibliotekerne, altså den service, vi viser over for brugere og systemer, det er ikke lige så naturligt for andre fagligheder, og 
derfor må man ikke undervurdere betydningen af netop vores uddannelse.
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Ny bestyrelse skal klædes på 

Folkemøde på Bornholm 2022

Ny bestyrelse for 2022-2024

Fra faste udvalg til ad hoc-udvalg

På hovedbestyrelsesmødet den 1. december drøftede den afgående bestyrelse, hvordan den nye bestyrelse kommer godt i 
gang. Blandt andet blev man enige om at have et større fokus på oplæring, introduktion og konstitution. Endvidere meddelte 
næstformand Daniel Ackey, at han ikke fortsætter som næstformand i den kommende periode. 
  - Stort tak for indsatsen som næstformand, og respekt for, at der kan være brug for at få tiden til at hænge bedre sammen, 
sagde formand Tine Segel. 

Efter at have sprunget folkemøderne i 2020 og 2021 over på grund af 
corona er det bestyrelsens håb, at det vil blive muligt at holde et fysisk 
folkemøde på Bornholm i 2022. Bestyrelsen besluttede derfor, at for-
bundet skal deltage i 2022. Sekretariatet vil præsentere den kommende 
hovedbestyrelse for et oplæg til, hvordan det kan foregå.

Næste møde i hovedbestyrelsen er den 25. og 26. januar 
Se en præsentation af forbundets hovedbestyrelse for perioden 2022-2024 på side 36.

I de seneste to perioder har udmøntningen af den politiske strategis fokusområder betydet, at forbundet har nedsat 
faste udvalg bestående af sekretariats- og bestyrelsesmedlemmer, der har arbejdet med de forskellige dele af stra-
tegien. I den kommende periode droppes den arbejdsform. I stedet vil bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg. Den nye 
arbejdsform fik bred tilslutning i bestyrelsen, da man vurderer, at det vil give større mulighed for at handle hurtigere og 
mere agilt på bestemte områder. 
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Hovedbestyrel   sen 2022-2024

Jeg er siden maj 2020 ansat som 
bibliotekar hos Esbjerg Kommunes 
Biblioteker, og jeg er blandt andet 
projektleder på Fantasyfestival.
Før det var jeg ansat i ni år som 
bibliotekar på Randers Bibliotek, 
hvor jeg var tillidsrepræsentant i syv 
af årene.
   De seneste tre år har jeg været 
medlem af hovedbestyrelsen for 
Forbundet Kultur og Information og 
sidder desuden med i forretningsud-
valget. Jeg er uddannet cand.mag. i 
filmvidenskab.

Jeg er ansat på Det Kgl. Bibliotek, AU 
Library, Emdrup, hvor jeg har været 
siden 2008. Jeg arbejder primært 
med undervisning af studerende 
i informationskompetencer og er 
faglig koordinator for UX (User Expe-
rience) på AU Library. Jeg har været 
tillidsmand fra 2010 til 2015. Jeg har 
tidligere arbejdet i Miljøministeriet, 
Gladsaxe Bibliotekerne og i øvrigt 
været selvstændig.
   Derudover er jeg bestyrelsesmed-
lem i FLIP’D (Forum for Læring, 
Informationskompetence, Pæda-
gogik og Didaktik), som er et forum 
under DFFU.

Jeg er formand for Faggruppen for IT og 
Dataetik og repræsenterer forbundet 
som en del af styregruppen for klima-
samarbejdet Broen til fremtiden.
  Til daglig er jeg digital bibliotekar i 
Biblioteket Online i Københavns Bib-
lioteker. Jeg arbejder med e-materialer 
og udvikling, web og app og selvbetje-
ningsløsninger.
  Jeg har tidligere være ansat på 
Gentofte Centralbibliotek indenfor de 
samme områder.

Jeg arbejder på Hillerød Bibliotek og har 
arbejdet som bibliotekar siden 2003 i 
både land- og bykommuner. Det meste 
af min arbejdsuge er jeg børnebiblio-
tekar, men arbejder to dage om ugen 
på et filialbibliotek. Jeg er tillidsrepræ-
sentant og har i mange år været en 
del af BØFA’s (børnebibliotekarernes 
faggruppe) bestyrelse.

Jeg har været ansat på Syddansk 
Universitetsbibliotek gennem 
mange år, hvor jeg også virker som 
tillidsrepræsentant.
  Jeg er uddannet bibliotekar DB fra 
Aalborg i 1995 og efterfølgende 
cand.mag. i kultur og formidling i 
1997.

Anja
Pedersen

Uddannet cand.scient.bibl. i 2010 
og har før formandsposten været 
ansat i IBM Danmark, Bibliote-
ket Frederiksberg, Københavns 
Hovedbibliotek, Ærø Folkebibliotek, 
Politiken Research, Litteratursiden, 
og IT-Branchen (ITB).

Formand 
Tine Segel Daniel

Ackey

Jacob Holm 
Krogsøe

Lisbeth 
Ramsgaard 
Carlsen

Pia
Nyberg
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Jeg er uddannet bibliotekar, vide-
reuddannet til børnebibliotekar og 
har derudover taget en master i 
børne- og ungdomskultur. Jeg har 
arbejdet på folkebibliotek, skole-
bibliotek, bogbus, firmabibliotek 
og institutbibliotek. De sidste 15 år 
som børnebibliotekar, først i Norge, 
og så i Danmark. Jeg er i dag ansat i 
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne og er 
desuden tillidsrepræsentant.

Jeg er uddannet bibliotekar DB i 
2000. Jeg arbejder i Aalborg Bibliote-
kerne, hvor jeg desuden er tillidsre-
præsentant. Mine tidligere ansæt-
telser tæller folkebibliotekerne i 
Horsens, Frederiksberg, Helsingør, 
København og Frederikshavn.
De seneste tre år har jeg været 
medlem af hovedbestyrelsen for 
Forbundet Kultur og Information.

Jeg er cand.scient.bibl. i 2010 og 
cand.mag. i 2001. Jeg er bestyrelses-
medlem af Faggruppen for Formid-
ling. Jeg forsøger at skabe synlighed 
om bibliotekspolitiske dagsordener, 
for eksempel med debatindlæg og på 
sociale medier, særlig Twitter. Følg 
mig gerne på @SHvidberg, og tag del 
i debatterne.

Jeg er uddannet cand.scient.bibl. Jeg 
er medejer af Buens Bogcafé - din 
LGBT+-boghandel, hvor jeg arbejder 
fuldtid.
  Jeg har tidligere arbejdet på folke-
bibliotekerne i Aalborg, Frederiks-
havn og Randers og skrev i 2017 
speciale om værtskab.

Jeg blev uddannet cand.scient.bibl. i 
2014 og har arbejdet for forskellige 
typer af danske forskningsinstitutioner 
med systemer, analyser og rapporte-
ring inden for forskning- og publice-
ringsområdet.
  I dag er jeg ansat ved Afdelingen for 
IT Service ved Danmarks Tekniske Uni-
versitet under initiativet »NORA – Na-
tional Open Research Analytics«, hvor 
jeg er med til at udvikle den nyeste 
udgave af den danske forskningsportal 
med data fra både nationale og globale 
datakilder.

Jeg læser en cand.it. i webkommunika-
tion på SDU og er bestyrelsesmedlem 
i Privatgruppen (gruppen for alle pri-
vatansatte medlemmer) og studen-
terambassadør på SDU. Derudover er 
jeg studentermedhjælper på Fredericia 
Bibliotek.

Johanne 
Pasgaard

Sarah
Elizabeth 
Hvidberg

Nikoline
Dohm
Lauridsen

Martin 
Schmidt-
Nielsen

Kristine
Sofie
Højen

Marie
Cecilie
Lensch
Studenter-
repræsentant
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Af Jette Fugl, informationsspecialist, KUB SUND/SCIENCE, og Tina Lund, 
informationsspecialist, KUB SUND/SCIENCE

Skrankepaver eller
læringskatalysatorer?
– biblioteket som læringsmiljø
På Københavns Universitetsbibliotek Frederiksberg skal 
vores forholdsvis nye informationsskranke udskiftes. Arbejds-
miljøtilsynet løftede lige et bryn, da de var forbi sidst, og med 
god grund. Derfor skal vi heldigvis have en ny, men hvilken? For 
i kølvandet af dette genopstår samtalen, som vi kolleger, der 
har vagterne, har haft indbyrdes igennem flere år. Hvad er det, 
de studerende, vores primære brugere, skal mødes med, når 
de går ind i biblioteksrummet, og hvordan formidler vi bedst 
»det«, de kan få i mødet med os? 
   Det er jo ikke, fordi der ikke sker vejledning og undervisning 
i biblioteksrummet, men er alle de mange tilbud og services 
også synlige fra informationsskranken? For vores rolle i det fy-
siske biblioteksmiljø har måske ændret sig i takt med, at vores 
brugere møder os andre steder end kun ved skranken – også i 
høj grad online. Men når vi møder studerende, forskere og un-
dervisere i bibliotekets rum, så har vi jo her en oplagt mulighed 
for at skabe grundlag for læring og formidling – og særligt til 
mere grundlæggende undervisningsforløb og tilbud. 

HVAD SIGER BRUGERNE EGENTLIG? 

I rapporten Analyse af fremtidens behov for forskningsbiblio-
teksbetjening, udarbejdet for Kulturministeriet og Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet af analyseinstituttet Oxford 
Research, er der ingen slinger i valsen angående behovet og 
ønsket hos de studerende. Det står klart i svarene fra intervie-
wene, som også indbefatter forskere/undervisere og ledelsen 
på universiteterne. 
   »De studerende er også brugere af forskningsbibliotekerne. 
De er indskrevet på universitetet for at få en akademisk 

uddannelse og derved kunne mestre de faglige og videnska-
belige teorier og praksisser. Forskningsbibliotekerne spiller en 
rolle ift. at sikre de studerendes kompetencer inden for littera-
tursøgning, referencehåndtering, kildekritik etc. Samtidig har 
de studerende en interesse i, at de kan få adgang til studie- og 
læringsmiljøer, som i dag er en funktion, bibliotekerne ofte 
varetager. Samlet set har de studerende derfor en interesse i, 
at der er et bibliotek, som er integreret på deres uddannelser og 
er med til at skabe et levende socialt og fagligt liv på campus.«
Når rapporten beskriver, at universitetets forskere/undervisere 
og studerende alle udtrykker et fremtidigt behov for adgang til 
fysiske rum og faciliteter på biblioteket i form af et studie- og 
læringsmiljø, så kan vi vel godt konkludere, at vi har et uudnyt-
tet coaching-, lærings-, undervisnings-, vejlednings- og formid-
lingspotentiale. Vi kan nikke genkendende til, at vi i de senere 
år har haft fokus på at skabe et godt studiemiljø, men hvad 
med læringsmiljøet? For her har vi ikke rigtig knækket koden, 

Måske skal vi først
og fremmest blive 

bedre til at definere, 
hvad et læringsmiljø er i 

bibliotekssammenhænge?

DEBAT 
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som der er gjort i forhold til studiemiljøet, som nu giver adgang 
til forskellige læsepladser, stillezoner og rum til gruppearbejde, 
hvor det er muligt. 

FRA LÆRINGSVISION TIL HÅNDGRIBELIG REALITET

Men hvordan griber vi læringsmiljøet og dets potentialer an? 
Hvordan kan vi fagligt understøtte videndeling og samarbejde 
og indfri behovet for et aktivt læringsmiljø?
   »Universitetsledelsen giver i interviewene udtryk for, at de 
har fokus på at styrke de studerendes muligheder for adgang 
til fysiske rum og faciliteter, fordi det kan understøtte en hø-
jere kvalitet i uddannelserne og forskningen. Bl.a. har man på 
flere universiteter et strategisk mål om at skabe mere kreative 
læringsmiljøer, hvor det vægtes højt, at de studerendes enga-
gement og deltagelse præger og bidrager til forskningen. Dette 
kan være en målsætning, hvor biblioteksrummene kan spille en 
rolle og fremme samarbejdet mellem forskere og studerende.« 
Der er altså en klar og udtalt forventning til, at bibliotekerne 
løfter opgaven eller i det mindste er med til det. 
   Så dér, hvor informationsskranken tidligere var samlings- og 

udgangspunkt for vores betjening, der er hele biblioteksrum-
met nu i spil. Her vil det være helt oplagt, at alle bibliotekets 
funktioner - forskerservice, undervisning, kommunikation 
og brugerbetjening - nu indlejres og sammen er med til at 
skabe læringsrummet. For som rapporten også beskriver, så 
er der to slags læring: Den biblioteksfaglige læring, vi giver 
de studerende, og den læring, de selv skaber uden for vores 
»domæne«, men som vi stiller rammer til rådighed for. 
   Måske skal vi først og fremmest blive bedre til at definere, 
hvad et læringsmiljø er i bibliotekssammenhænge? Hvordan 
kan det tage sig ud, og hvordan skal det spille sammen med 
det øvrige studiemiljø? På Københavns Universitetsbibliotek 
er der stort potentiale for udvikling af dette i samspil med 
forskelligartede studiemiljøer. Et aktuelt eksempel er et 
fleksibelt læringsrum, der ønskes indrettet på KUB NORD, 
og hvor de første snakke om ønsker og behov er i gang, 
netop med input fra undervisere, datalab-folk og andre 
involveret i studiemiljøet. Læringsrummene skal kunne rum-
me en lang række funktioner, der både rummer vores tilbud 
og de studerendes egne muligheder for at skabe læring. 

KOMMUNIKATION SKAL TÆNKES IND FOR AT NÅ UD

Formidlingen af læringsrum og vores services er en anden 
kode, som det er interessant og nødvendigt at knække for 
at skabe en bevidsthed hos brugerne om mulighederne 
i mødet med os. Hvordan skaber vi en rød tråd gennem 
bibliotekets forskellige rum og vores tilbud? Og hvordan når 
vi ud med det i øjenhøjde med de studerende? Her ligger et 
kæmpe potentiale i forhold til, hvordan vi bruger fortæl-
lingen om læringsmiljø, ikke blot fysisk i biblioteket, men 
også på de sociale medier, og sætter ansigt på os selv som 
katalysatorer i de studerendes læring. 
   Vi håber, at vi har stillet mange spørgsmål til videre debat, 
for vi ser det som et område, hvor der ligger et stort uudnyt-
tet potentiale for FFU-bibliotekerne, og som har mange 
afstikkere ud i alle kroge af bibliotekets medarbejdergrup-
per. Vi er spændte på at følge, hvordan opgaverne løftes hos 
os selv, på KUB NORD og andre steder - og ikke mindst, at få 
læringsmiljø-koden knækket. Så må vi se, om og hvordan vi 
bedst skriver skranken ind i den kode.  

Rapporten Analyse af fremtidens behov for forskningsbib-
lioteksbetjening finder du her: https://oxfordresearch.dk/
publications/analyse-af-det-fremtidige-behov-for-forsknings-
biblioteksbetjening/ 
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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 06 17 
ask@kulturoginformation.dk

Ditte Hillebrand Mortensen 
Konsulent 
T: 38 38 06 13  
dhm@kulturoginformation.dk 

Er du gået død i dit CV?

Pæne lønstigninger 
til privatansatte

Er du jobsøgende, og synes du, at dit CV er blevet lige lovlig kedeligt at se på, er 
der kreative skabeloner at finde online. Særligt hvis du søger job inden for formid-
ling, kommunikation og andre job, hvor en vis kreativitet er påkrævet, kan det give 
mening at diske op med et mere visuelt CV. Prøv for eksempel et fra Canva: canva.
com/resumes/templates

Ditte Hillebrand Mortensen

Forbundets privatansatte medlemmer har på trods af corona med videre fået 
pæne lønstigninger det seneste år. Det viser resultaterne af årets lønundersøgelse 
på privatområdet.

Medlemmer, der har været i samme job i år og sidste år, har i gennemsnit fået en 
lønstigning på 5 procent. De medlemmer, der har skiftet job, har opnået en lønstig-
ning på 11,4 procent, hvilket bekræfter, at det lønmæssigt betaler sig at skifte job. 
I samme periode har prisudviklingen været på 2,2 procent, hvilket jo er en del over 
forrige års 0,5 procent, men på trods heraf er der tale om en pæn reallønsudvikling.

Gennemsnitslønnen for et privatansat medlem af forbundet var i september 2021 
på 52.623 kroner (inklusive pension).

Der er stadig store forskelle mellem de forskellige branchers gennemsnitsløn-
ninger. I toppen ligger brancherne medicinalvirksomhed og konsulentvirksomhed 
med gennemsnitslønninger på henholdsvis cirka 57.500 kroner og 55.500 kroner 
(inklusive pension). I bunden ligger medievirksomhed med en gennemsnitsløn på 
omkring 43.000 kroner (inklusive pension).

36 procent af de privatansatte har i årets løb fået bonus eller gratiale oveni den 
faste løn.

Lønmagasin 2022 for privatansatte    1   

LØNMAGASIN 2022
For privatansatte

Med lønstatistik 2021

Du kan læse mere om de væ-
sentligste resultater fra årets 
lønundersøgelse i Lønmagasin 
2022 for privatansatte, der udover 
udvalgte lønstatistikker beskriver 
en række andre ansættelsesvilkår 
på privatområdet. Lønmagasinet 
kan findes på forbundets hjem-
meside under Lønforhandling og 
lønstatistik. 

Her finder du også tilsvarende
lønstatistik for offentligt ansatte. 

Karin V. Madsen



Whistleblower-
ordning på
arbejdspladserne

Skattefri udbetaling 
af efterlønsbidrag
(1. halvår 2022)

Årets arbejdsmiljøpris: 
Dygtige arbejds-
pladser skal være 
rollemodeller i
arbejdsmiljøet 

God onboarding af unge og 
nyuddannede på arbejds-
pladsen er afgørende  

Hvis du ikke har nået efterlønsalderen inden 1. januar 2022 (født i 
1959 eller senere) – kan du i perioden 1. januar 2022–30. juni 2022 
få efterlønsbidraget retur skattefrit for så vidt angår bidrag indbe-
talt i perioden 1999 til og med 10. oktober 2020. De bidrag, du har 
indbetalt efter 10. oktober 2020, beskattes med 30 procent. 

Hvis du ønsker at få dit efterlønsbidrag retur skattefrit, skal du 
udfylde en særlig anmodning til a-kassen. 

Der kan i øvrigt være individuelle forhold, der gør, at du bør bevare 
muligheden for at gå på efterløn. Kontakt din a-kasse og hør 
nærmere.

Ann Sofie Kannegaard

Fra den 17. december 2021 skal der være en whistleblo-
werordning på alle offentlige arbejdspladser med flere 
end 50 ansatte og på private arbejdspladser med flere 
end 249 ansatte. Fra 17. december 2023 gælder kravet 
også private arbejdspladser med 50-249 ansatte.

En whistleblowerordning skal behandle indberetninger 
om blandt andet alvorlige lovovertrædelser, overtræ-
delser af anden lovgivning og overtrædelser af EU-
retten. Disse indberetninger kan for eksempel handle 
om mistanke om bedrageri, sexchikane eller manglende 
udbud i det offentlige. 

Ordningen er ikke ment til at behandle konflikter eller 
samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen eller op-
lysninger om overtrædelse af retningslinjer med videre.

Ann Sofie Kannegaard

Hvert år uddeler Arbejdsmiljørådet en pris for det 
gode arbejdsmiljø for at anerkende den indsats, som 
ledere, tillidsvalgte og medarbejdere yder i hverda-
gen. Særligt har arbejdsmiljøet de seneste år været 
præget af corona, som kun har gjort arbejdsmiljøind-
satsen endnu større og vigtigere.

Der er fire kategorier til nomineringer: 

• Psykisk arbejdsmiljø
• Arbejdsulykker
• Muskel- og skeletbesvær (ergonomi) 
• Kemi og vådt arbejde. 

Fristen for indstilling er den 1. februar 2022. Prisen 
uddeles i marts 2022. Læs mere på www.arbejds-
miljøprisen.dk 

Lone Rosendal

Arbejdsmiljørådet har igen fokus på unges trivsel på arbejdspladserne med 
kampagnen Giv unge en god start, der retter sig mod arbejdspladser og unge 
op til 30 år i forbindelse med, at nyuddannede, studentermedhjælpere eller 
andre træder deres første skridt på arbejdsmarkedet. En god modtagelse i 
første job er den bedste start for at opbygge et grundlag for et velfungeren-
de arbejdsliv – og sundere arbejdspladser med større trivsel. Det er en vigtig 
opgave for ledere og medarbejdere på den modtagende arbejdsplads. 

Der er fem centrale budskaber for at få en god modtagelse af en
ung nyansat:

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

Find mere info på Arbejdsmiljørådets hjemmeside: 
www.ungmedjob.dk/til-ledere-og-arbejdsgivere/tag-godt-imod-de-unge

Lone Rosendal
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Vi lever længere, og vi skal arbejde længere. Men hvordan bliver den
sidste del af arbejdslivet en værdifuld affære for både den enkelte og for 
arbejdspladsen? I sit ph.d.-projekt undersøger Anette Tybjerg-Jeppesen, 

hvordan vores desværre ofte negative syn på aldring påvirker
arbejdsklimaet på tværs af generationer. 

Ældre,
erfaren eller 

affældig? 

Sexisme og racisme er begreber, vi efterhånden kender en hel 
del til fra den offentlige debat og måske også fra egne erfaringer. 
Med hvad med ageism - eller på dansk alderisme? 
   Ageism er et udtryk for, hvordan vi tænker, føler og handler i 
forhold til vores medmennesker på baggrund af alder. Begrebet 
dækker således både over de fordomme og stereotyper om alder, 
vi bærer rundt på, og over decideret aldersdiskrimination. 
   - Lige fra vi er helt små, sorterer vi hinanden i kategorier. Og helt 
små børn har faktisk fordomme om ældre. Det fortsætter gennem 
hele livet, hvor vi sætter hinanden i bås ud fra blandt andet alder, 
køn og etnicitet, forklarer Anette Tybjerg-Jeppesen, der er ph.d.-
studerende ved Institut for Psykologi og Center for Sund Aldring 
på Københavns Universitet. 

ANSØGNING UDEN ALDER 

Ageism har indtil videre ikke fået samme opmærksomhed som 
sexisme, hverken i medierne eller på arbejdspladserne. Men der er 
flere tegn på, at emnet bevæger sig opad på dagsordenen. WHO 
har i 2021 udgivet en fyldig rapport om ageism som en global 
udfordring, og herhjemme har flere medier i løbet af 2021 bragt 
artikler om diskrimination af ældre jobansøgere. Samtidig er der 
i oktober indgået en trepartsaftale, der blandt andet forbyder 
arbejdsgivere at screene ansøgere på baggrund af alder. 
   For der er brug for de ældstes arbejdskraft. Folkepensionsalde-
ren bliver gradvist forhøjet på grund af udviklingen i levetiden, og 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
har udarbejdet et skema, hvor man kan aflæse 
sin forventede folkepensionsalder ud fra sit 
fødselstidspunkt. 
   Og så nytter det ikke, at arbejdsgiverne sor-
terer én fra, allerede når man rammer 50’erne. 
   - Vi ved, at mange virksomheder ikke kun 
kigger på kompetencer, men også fravælger 
ansøgere på baggrund af alder. Her kan det 
netop være bevidste eller ubevidste forestil-
linger, der kommer i spil. For eksempel for-
domme om, at ældre er langsomme, ufleksible 
eller dårlige til at tilegne sig nye ting som 
for eksempel ny teknologi, forklarer Anette 
Tybjerg-Jeppesen. 

GENERATIONSMØDER 

I sit ph.d.-projekt, der løber til 2023, under-
søger Anette Tybjerg-Jeppesen blandt andet, 
hvordan vi snakker om det at være ældre 
i debatten på sociale medier. Helt konkret 
dykker hun ned i debatten på 68 udvalgte 
Facebook-sider. Dertil kommer en spørgeske-
maundersøgelse til ansatte i alle aldre, der 
har fokus på det intergenerationelle klima på 

"
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arbejdspladsen. Det handler altså om, hvordan 
vi har det på tværs af generationer på arbejds-
pladsen. Hvem samarbejder vi med? Hvem 
spiser vi frokost med? Oplever vi aldersdiskri-
mination?
   Netop kontakten på tværs af generationer er 
en af de tre strategier, WHO peger på, når det 
handler om at reducere ageism. 
   - Man har typisk venner på sin egen alder, 
og vores institutioner er typisk indrettet til 
bestemte aldersgrupper. Jeg er nysgerrig på, 
hvordan vi kan arbejde mere med relationer 
mellem generationerne; både på samfunds-
niveau og på arbejdspladserne. For kendskab 
giver os mulighed for at se hinanden i et nyt 
lys, siger Anette Tybjerg-Jeppesen. 
   Hun håber derfor, at ph.d.-projektet kan 
munde ud i en række anbefalinger, der kan 
bruges på de enkelte arbejdspladser. 

"

DET GÅR BEGGE VEJE 

Hvis man som leder, arbejdsmiljørepræsentant eller menig 
medarbejder vil være på forkant med en udvikling, der sådan 
set allerede er aktuel, kan man meget passende starte med sig 
selv. For bevidst eller ubevidst har man et indre billede af, hvad 
det vil sige at være ældre. Og det billede trænger måske til en 
justering. 
   - Når jeg er ude at holde oplæg om emnet, plejer jeg at spørge 
folk i salen, hvad der umiddelbart falder dem ind, når de hører 
ordet »gammel«. Desværre er svarene ofte til den negative 
side, fortæller Anette Tybjerg-Jeppesen. 
    For det gør en stor forskel, om man forbinder ordet gammel 
med »livsklog, erfaren og rummelig« eller »skrøbelig, langsom 
og ufleksibel«. Og det samme gælder den modsatte vej, for de 
negative konsekvenser af ageism kan bestemt også ramme 
unge. 
   - Faktisk viser undersøgelser, at flere unge end ældre føler sig 
diskrimineret på grund af deres alder, fortæller Anette Tybjerg-
Jeppesen.
   Derfor kan man som ældre medarbejder med fordel også 
tænke over, hvordan man ser på og taler om sine unge kolleger.
   - Det går begge veje, hvis man gerne vil opfattes som en lige-
værdig samarbejdspartner, siger Anette Tybjerg-Jeppesen.
Et helt-nede-på-jorden-råd til, hvad man kan gøre som både 
ung og ældre, er at sætte sig sammen på tværs af aldersgrup-
per, når man spiser frokost eller drikker kaffe på arbejdsplad-
sen. For måske kan et bedre kendskab til den 25-årige nyansat-
te eller den 60-årige garvede medarbejder netop være kimen til 
en relation, der reducerer fordomme. 

RET TIL UDVIKLING 

Men alt er ikke op til den enkelte medarbejder. Arbejdsgiverne 
har selvfølgelig også et ansvar for at sikre trivsel for medarbej-
dere i alle aldre, og en del arbejdspladser gør da også en særlig 
indsats for at fastholde ældre medarbejdere. Der er dog ingen 
lovsatte krav på området, men blot en opfordring i treparts-
aftalen fra oktober 2021 til »aktivt at tage stilling til, hvorvidt 
lokale aftaler, politikker eller praksisser motiverer flere senior-
medarbejdere til at fortsætte på arbejdsmarkedet«.
   - Der er helt sikkert en berøringsangst på området, og det er 
også lidt af en balancegang. Som ældre medarbejder kan det 
måske være svært at bede om at gå ned i tid, fordi man så al-
lerede føler, at man er på vej ud. Men sådan behøver det jo ikke 
at være, siger Anette Tybjerg-Jeppesen.
   Det er meget individuelt, hvad der motiverer ældre til at blive 
så længe som muligt på arbejdsmarkedet. Det kan både være 
økonomi, sociale relationer og følelsen af meningsfuldhed i 
arbejdet. Ønsket om fleksibilitet er dog en ting, der går igen 
hos mange. 
   Mentorordninger kan også være et af de redskaber, ledelsen 
kan tage i brug for at fastholde ældre medarbejdere.
   - Det kan være en stor fordel at give en ældre medarbejder 

Forbud mod at arbejdsgivere må anmode ansøgere
om at oplyse deres alder 
Der indføres et forbud mod, at arbejdsgivere screener 
jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse med 
indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning af 
jobansøgning. Det skal sikre, at jobansøgere ikke bliver 
fravalgt på grund af alder. Det vil dog være muligt at 
lægge vægt på alder, hvis det har et sagligt formål. Det 
kan f.eks. være ved ansættelse af ungarbejdere og posi-
tiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres 
beskæftigelsesmuligheder, f.eks. i form af seniordage. 

Pulje til særlig indsats for seniorer 
Der afsættes 7 mio. kr. i 2023 til en særlig indsats 
målrettet ledige seniorer, som kan have behov for en 
ekstra indsats på vej tilbage i job. Midlerne tilføjes den 
eksisterende pulje til særlige indsatser for seniorer, som 
indeholder ca. 15 mio. kr. i 2022 og ca. 10 mio. kr. i 2023.

Fokus på lokale løsninger til øget fastholdelse af
seniorer på arbejdspladsen 
Aftaleparterne opfordrer alle landets arbejdspladser til 
aktivt at tage stilling til, hvorvidt lokale aftaler, politik-
ker eller praksisser motiverer flere seniormedarbejdere til 
at fortsætte på arbejdsmarkedet. 

Kilde: Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft, oktober 2021,

Beskæftigelsesministeriet  

Seniorpolitik 
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en rolle, hvor han eller hun virkelig kan bringe sin erfaring i 
spil, vurderer Anette Tybjerg-Jeppesen.
Som ældre medarbejder skal man også stå fast på sin ret 
til udvikling og interessante opgaver. 
   - Selvom man måske kun har fem år tilbage på arbejds-
markedet, så har man også ret til kurser og udvikling. 
Mange ældre medarbejdere vil gerne bruges til mere, så 
det er vigtigt at være opsøgende og tage sin plads, siger 
Anette Tybjerg-Jeppesen. Og sikkert er det, at det får 
store konsekvenser, hvis ældre medarbejdere ikke trives i 
den sidste del af arbejdslivet. 
   - Hvis ældre medarbejdere føler sig overset eller lige-
frem diskrimineret, går det ud over motivationen. Nogle 
vil derfor gå på pension før tid, og virksomhederne mister 
værdifuld arbejdskraft. Det bliver i sidste ende et problem 
for hele samfundet, slutter Anette Tybjerg-Jeppesen. 

• Anette Tybjerg-Jeppesen er ph.d.-studerende ved 
Institut for Psykologi og Center for Sund Aldring på 
Københavns Universitet. Hun er desuden udviklings-
konsulent for aldringsområdet ved Fonden Mental 
Sundhed. 

• 'Global report on ageism' er udgivet af WHO i marts 
2021 og kan downloades via https://www.who.int/
teams/social-determinants-of-health/demographic-
change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/ 

Fokus på ageism

Ph.d-studerende Anette Tybjerg-Jeppesen sætter fokus på 
ældre og deres trivsel på arbejdsmarkedet. Foto Privat



Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til at 
ansætte en medarbejder fra et folkebibliotek? 
- Overordnet ikke nogen – forstået på den måde, 
at Det Kgl. Bibliotek er en kæmpe organisation, 
hvor der er mange ansatte med mange forskellige 
baggrunde. Så isoleret havde det ikke betydning, 
at Jeanette Johansen kom fra et folkebibliotek. 
Vi vendte det i ansættelsesudvalget, men ikke 
som en særlig overvejelse. Jeg ser mere folke-
biblioteket og forskningsbiblioteker have en stor 
fællesmængde. Vi skal kunne det samme - pleje 
relationer til brugerne og lave brugerbetjening - 
og så kan vi lære meget af folkebiblioteket, der 
skal formidle til alle brugergrupper.   

Hvad betød så noget for jeres overvejelser?  
- Det vigtige er, at ansøgerens profil passer til de 
områder, vi arbejder med. Altså brugerbetjening, 
undervisning, forskningsservice og informations-
forsyning. Du skal kunne se dig selv ind i vores 
områder med netop dine kompetencer. Det er 
vigtigere end din uddannelsesmæssige baggrund, 
og hvor du kommer fra.  

Hvad er dine erfaringer med medarbejdere fra 
andre sektorer?  
- Det er meget nyttigt, fordi de kommer med 
friske øjne på arbejdspladsen og ser ting, vi måske 
selv er blevet blinde for. Det er mit ansvar som 
leder at få de iagttagelser samlet ind, før nye 
medarbejdere har vænnet sig til, at sådan er det. 
Det kan være om indretningen, eller hvordan vi 
møder brugerne, hvilket var det, Jeanette Johan-
sen lagde mærke til. Hun er vant til, at man som 
ansat er ude i rummet blandt brugerne og i højere 
grad er opsøgende og tilbyder sin service. Dér er 
traditionen på universitetsbibliotekerne mere at 
sidde ved en skranke. Generelt kan vi bruge flere 

Chef: ”Fortæl, hvorfor din
erfaring kan være nyttig” 
Fakultetsbibliotekar på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus 
Hans Kristian Mikkelsen søgte i efteråret 2021 en medarbejder, der skulle have 
fokus på undervisning. Han ansatte Jeanette Johansen (se Nyt job side 50),
der havde mange års erfaring fra folkebiblioteket. Læs om hans overvejelser.     
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formidlingserfaringer fra folkebibliotekerne, for hvis noget er 
effektivt til skoleelever eller pensionister, kunne det jo også 
være, det virkede hos os. Vi er i gang med et pilotprojekt, hvor 
vi netop vil opgradere den opsøgende del af vores service til 
vores brugere.        

Har du et råd til andre, der vil søge job inden for nye områder, 
om, hvordan man »oversætter« sine kompetencer?  
- Sæt dig ind i stillingen, og vis, hvordan dine konkrete erfarin-
ger kan bidrage til den. Sæt dig ind i den institution, du søger 
job hos, så du viser, at du har tænkt over stillingen og institu-
tionens mål. Fortæl, hvad du kan, og hvorfor din (anderledes) 
baggrund kan være nyttig. 
   Fakultetsbiblioteket på Københavns Universitet, Søndre Cam-
pus har 35 ansatte. Jeanette Johansen er den første tidligere 
folkebibliotekar, Hans Kristian Mikkelsen har ansat. Læs også 
Nyt job side 50 om Jeanette Johansens oplevelse af at starte på 
et universitetsbibliotek.
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I 2005 blev 
informations-
specialisttitlen indført 
på Københavns 
Universitetsbibliotek i 
stedet for henholdsvis 
opdelingen i titlen 
bibliotekar (som kom 
med en mellemlang 
uddannelse fra 
det daværende 
Biblioteksskolen) og 
forskningsbibliotekar 
(der typisk havde 
en lang akademisk 
uddannelse), siger 
Hans Kristian 
Mikkelsen.             
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INFORMATION

Få politisk indflydelse via
Danmarks

Biblioteksforening

Bliv medlem
Du kan både stille op og stemme til DBvalg22

Bliv medlem
Du får tidsskriftet Danmarks Biblioteker 

seks gange årligt

Bliv medlem
Du får hele 2022 for halv pris (150-300 kr.),

hvis du bliver medlem senest 10. februar 2022
Se hvordan på db.dk/medlem

Bliv medlem

Stedet hvor politikere og fagfolk mødes
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Morgenmøde for ledere: 
Strategisk ledelse – skåret 
ud i pap 
Hvad er strategi? Hvad skal 
den strategiske leder vide? 
Hvornår går strategi galt? Be-
høver vi overhovedet ledelse i 
dag? Få styr på strategien, og 
hvad vi kan bruge den til som 
ledere.
3. februar 2022 i København

Gå-hjem-møde:
Bæredygtig produktion og 
forbrug: Cirkulær økonomi 
og partnerskaber
Den grønne omstilling koster 
penge, så en gennemgribende 
omstilling af vores produk-
tion og forbrug er nødvendig. 
Hør om de indre cirkler i den 
cirkulære økonomi: Holdbar-
hed, deleøkonomi, genbrug 
og meget mere.
23. februar 2022 i København

Hvad kan jeg blive?
– for studerende
Få inspiration til, hvordan du 
kan bruge din uddannelse fra 
Institut for Kommunikation 
på Københavns Universitet, 
med en række korte oplæg 
om den snørklede vej fra 
studie til første job.
25. februar 2022 i København

Webinar: Microlearning
– gør det let for dine delta-
gere at huske det vigtigste!
Microlearning er korte 
læringselementer frem-
stillet som e-læring eller 
infografik, som du kan 
bruge til at understøtte 

tilstedeværelsesundervisning 
eller onlineundervisning. Se 
eksempler, og hør om, hvorfor 
det virker!
24. marts 2022 online

Gå-hjem-møde: 
Kompleksitet i ledelse 
Det daglige og ofte turbulen-
te samspil mellem mennesker 
udgør og udvikler arbejdsplad-
ser og organisationer. Men 
hvordan kan man opnå en 
større forståelse af egen rolle 
som leder eller mellemleder 
og en bedre evne til at handle 
– også ind i uvisheden?
29. marts 2022 i København

Gå-hjem-møde:
Sandhedsministeriet
Professor Vincent F. Hend-
ricks om, hvordan de sociale 
platforme administrerer ti-
dens fakta, følelser og fortæl-
linger, og hvordan de i praksis 
kan styre, hvad vi opfatter 
som sandt og falsk, rigtigt 
og forkert, grimt og smukt – 
online såvel som offline.
7. april 2022 i København

Morgenmøde for ledere: 
Rekruttering og fastholdelse 
af SoMe-generationen 
Hvordan motiverer vi en
krævende, selviscenesat,
zappende, følsom SoMe-
generation, der måske
indimellem bliver blæst
omkuld af alle de valg,
de skal forholde sig til?
18. maj 2022 i Aarhus
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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

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

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

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

TR-uddannelse Modul B 
2022
26. april 2022 i Horsens
28. april 2022 i København

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.

Gå-hjem-møde: PFA
Pension Live 2022 - spring 
den kedelige læsning over! 
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
8. marts 2022 i Aarhus
14. september 2022 i 
København

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

SVAR
148

 Forfatterliv Jens August Schade

 Rundt om bogen Mor og Busser

 Set & hørt Dødsspillet 
  (The Hunger Games)

 LÆST Thit Jensen: 
  Stygge Krumpen 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Lindhardt og Ringhof, 2015)

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

SoMe Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale medier 
med fokus på den praktiske 
del og produktion af det gode 
indhold. Fire dages live web-
baseret undervisning.
9. marts til 4. april 2022 
online

Lynkursus online: Cicero 
bibliotekssystem – for
studerende og jobsøgende
Kursus for dig, der ønsker 
at blive introduceret til de 
grundlæggende funktioner i 
Cicero Bibliotekssystem, som 
anvendes på stort set alle 
folke- og skolebiblioteker.
16. marts 2022 online

Onlinekursus: Lav skarpere 
onlinemøder og webinarer
Lær nogle simple virkemid-
ler, der vil give dig ikke bare 
større udbytte, men også 
gøre det sjovere for dig som 
indlægsholder eller mødeleder 
på onlinemøder og webinarer. 
31. marts 2022 online

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

Kursus for ledere:
Sådan griber du
forandringer an
Vi stiller skarpt på, hvordan 
du kan se dine medarbejdere 
på en ny og anerkendende 
måde, og arbejder praktisk 
med, hvordan du gør kring-
lede og svære forandrings-
processer på arbejdspladsen 
mere simple. 
5. maj 2022 i København
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Navn: Jeanette Johansen                           
Stilling: Informationsspecialist med fokus på 
undervisning og digital dannelse på Det Kgl. 
Bibliotek, afdelingen Københavns Universi-
tetsbibliotek, Søndre Campus, 1. oktober 2021          
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2007  
Tidligere: Tårnby Kommunebiblioteker
siden 2008     
Alder: 45 år                  
 
Du har skiftet job fra et folke- til et
forskningsbibliotek. Hvorfor søgte du
netop den stilling?                           
- Jeg havde arbejdet med mange forskellige 
områder i Tårnby og trængte til at prøve noget 
helt nyt og få nye udfordringer. Jeg overve-
jede, om det skulle være et job på et andet 
folkebibliotek eller i det private, men har siden 
studietiden haft særlig interesse for stude-
rendes informationssøgningsprocesser og 
forskningsbiblioteksmiljøet. Desuden har jeg 
løbende arbejdet med undervisning og kunne 
godt lide det, så da jeg så denne stilling, var 
jeg ikke i tvivl om, at det var mig.  

Hvilke overvejelser gjorde du dig om,
at det var en anden sektor?                         
- Jeg var i tvivl om niveauet, da informations-
søgning og undervisning hidtil kun havde 
været en del af mine andre opgaver. Og så, 
om ansættelsesudvalget kunne se en tidligere 
folkebibliotekar i den rolle på et forskningsbib-
liotek (læs interview med fakultetsbibliotekar 

Hans Kristian Mikkelsen, der sad i ansæt-
telsesudvalget, side 46). Men jeg vidste, at 
jeg har kompetencerne med i rygsækken 
fra min uddannelse, og ville gerne for-
dybe mig mere i det, end jeg havde haft 
mulighed for hidtil. Jeg var også spændt på, 
om miljøet på et forskningsbibliotek var 
lidt mere »roligt og ensformigt«. Der er jo 
meget spræl og variation på et folkebib-
liotek med alle slags brugere og mange ar-
rangementer af forskellig art. Men det har 
faktisk været rart at fokusere på en mere 
homogen målgruppe og ikke skulle være så 
»blæksprutteagtig« i mine opgaver.               

Hvilke opgaver har du?                    
- Jeg har fokus på undervisning i informati-
onssøgning og referencehåndtering. Det er 
studerende fra 1. semester til ph.d.-stude-
rende på humaniora, jura og IT-Universite-
tet. Og så har jeg vagter i biblioteket.      
      
Hvor mange kolleger har du?                              
- Vi er cirka 30 ansatte på KUB Søndre 
Campus – heraf otte i undervisningsteam-
et. Men der er meget samarbejde og viden-
deling på tværs af hele Det Kgl. Bibliotek, 
så jeg er trådt ind i et stort fællesskab 
af undervisere, der har mange forskellige 
faglige baggrunde. Jeg oplever et åbent 
og positivt miljø, hvor folk er gode til at 
videndele. Der er også mange spændende 
projekter på tværs af Det Kgl. Bibliotek, for 

eksempel med online undervisnings-
forløb, som jo kan bruges nationalt.                  
      
Har noget været særligt
udfordrende ved at starte?                         
- At forstå den meget store orga-
nisation, som Det Kgl. Bibliotek er, 
hvor der er sket mange sammenlæg-
ninger og forandringer. Det bety-
der for eksempel, at der er mange 
forskellige perspektiver på arbejds-
opgaverne, hvilket jeg tænker, er på 
samme tid udfordrende og berigen-
de. Det er også spændende at være 
en del af en stor organisation, hvor 
jeg oplever, at der er mulighed for at 
udvikle sig inden for organisationen.      

Hvad har du taget med i det nye
fra dit tidligere job som folke-
bibliotekar?                        
- Der er masser af praktiske ting, der 
er genkendelige fra folkebibliote-
ket. Men derudover er der også her 
fokus på at inddrage brugerne og 
udvikle services med udgangspunkt 
i deres behov samt at få formidlet 
det, biblioteket kan. Et vigtigt og 
spændende område, som jeg glæder 
mig til at få fingrene mere i på min 
nye arbejdsplads. 
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Fra folkebibliotek til universitetsbibliotek  



”Grundlæggende 
handler dataetik 
om at sætte
menneske før
maskine. Men det 
er jo ikke nogen 
eksakt videnskab.”
Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit

Læs tema om dataetik i praksis på side 12 www.bci.dk

WWW.BCI.DK

Start det nye år med ny indretning på biblioteket for at optimere fokus på bøgerne og brugen af 
biblioteket. Selv en lille ændring, kan gøre en stor forskel. 

Vi hjælper dig gerne med indretningen eller rådgivning omkring møbler.

Ring på tlf. 76 78 26 11 eller se mere på www.bci.dk.

GÅR DU OGSÅ MED NYE INDRETNINGSTANKER?
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
JANUAR    2022 

Dataetik skal
sætte mennesket 

før maskinen

Mød holdet bag 
Det Digitale Folkebibliotek

Fordomme om alder er
dårligt for arbejdsklimaet

Eksperter:

01

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


