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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 præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.
Se mere på www.kulturoginformation.dk
under webinarer og onlinekurser

Skal Rusland
smides ud af IFLA?

Ny portal skaber overblik
over dansk forskning

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

3 tillidsrepræsentanter
gør status på ligestilling

”Det er netop nu,
at de russiske
bibliotekarer har
brug for støtte til
at bringe sand
information ud i
Rusland, selvom
det er farligt og
svært”
Marianne Martens, amerikanske professor på Informationsstudier på Kent University og formand for IFLA’s Libraries
for Children and Young Adults Section, om spørgsmålet om
IFLA skal ekskludere russiske medlemmer.

_Glæd dig! Snart kommer Perspektiv som app

Snart har du altid Perspektiv lige ved
hånden, når vi lancerer Perspektiv som app.
Hold øje med nyhedsbreve og hjemmesiden,
så du er klar, når Perspektiv lander i
App Store og Google Play :-)
Vi glæder os
Kh Redaktionen
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AKTUELT INTERVIEW

Skal Rusland
smides ud
af IFLA?
Den internationale biblioteksorganisation IFLA er splittet i spørgsmålet
om Ruslands medlemskab. Skal de russiske medlemmer ekskluderes?
Eller har de mere end nogensinde brug for støtte og viden udefra?
TEKST SABRINE MØNSTED

IFLA er splittet i spørgsmålet om de russiske medlemmers
medlemskab. I dem, der mener, at de skal ekskluderes på grund af
krigen i Ukraine, og dem der, som den dansk-amerikanske associate professor og formand for IFLA's Libraries for Children and Young
Adults Section Marianne Martens mener, at de russiske informationsspecialister og bibliotekarer mere end nogensinde har brug for
informationer og støtte udefra.

- Siden muren faldt i 1989, har vi opbygget relationer
mellem USA og Rusland og Rusland og Europa. Hvis vi
skærer båndene helt nu, er der for mig at se ingen vej
tilbage, siger professor på School of Information på Kent
State University i USA Marianne Martens.
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Du mener ikke, at Rusland skal ekskluderes fra IFLA,
hvorfor ikke?
- Det er helt forfærdeligt, det, der sker i Ukraine, og det skal fordømmes. Men hvis vi cutter alle bånd til vores russiske kollegaer
nu, så har jeg svært ved at se, hvordan vi kan genopbygge dem i
fremtiden. Det er netop nu, at de russiske bibliotekarer har brug
for støtte til at bringe sand information ud i Rusland, selvom det
er farligt og svært. Der er en lille chance for, at de kan få informationer fra os, hvis vi holder forbindelsen til dem. Den mulighed
forsvinder, hvis vi udelukker dem.
Desuden er adgang til viden og at styrke demokrati en grundsten i IFLA. I kerneværdierne står, at det er IFLA’s overbevisning,
at: »people, communities and organisations need universal and

equitable access to information, ideas and
works of imagination for their social, educational, cultural, democratic and economic
well-being«.
Ved at udelukke vores russiske kollegaer gør
vi efter min mening mere skade end gavn, for
hvis russerne skal have en chance for at forstå,
hvad der foregår, skal de russiske informationsspecialister samarbejde med biblioteker

Civile huse ramt i et russisk
luftangreb i byen Lviv i Ukraine
19. april 2022. Foto: Hiroto
Sekiguchi/AP/Ritzau Scanpix

Appel fra Ukraine
og statements
fra IFLA
I starten af Ruslands invasion af
Ukraine sendte den ukrainske
biblioteksorganisation en appel til IFLA
(International Federation of Library
Associations and Institutions) om at
ekskludere russiske medlemmer af
IFLA.
1. marts kom IFLA så med et officielt
statement, hvor de fordømmer
invasionen, men ikke nævner Rusland.
De skriver:
»IFLA stands in solidarity with our
colleagues in Ukraine – condemns
all violent actions and joins the
international community in their
statements on the situation«.

i andre lande. Det er den eneste måde, vi (lige nu) kan prøve at
påvirke i en god retning udefra og nedefra.
I holdt den årlige IFLA-konference i slutningen af marts i Oslo,
hvordan var stemningen?
- Det er jo en international organisation, så der er mange stærke og
forskellige følelser om situationen. Det fyldte selvfølgelig meget
hos os alle. I det fastlagte program holdt vi os til det rent faglige,
hvor vi lukkede verden ude og havde fokus på det, der sker i hver
vores sektion. Det var ligesom usagt, at der ikke skulle blandes
politik ind i det, dels fordi der er så store uenigheder i IFLA, at det
kunne fylde det hele, og dels fordi vi holdt hybridmøder på Zoom,
hvor man ikke ved, hvem der lytter med. De politiske diskussioner
og snakke foregik til gengæld til middagene og mellem møderne.
Hvad talte I med jeres russiske kollegaer om?
- Vi har to russiske kollegaer i vores IFLA-sektion for Children
and Young Adults. De var meget glade for at være med og kunne
deltage. Det var et hybridmøde, hvor vi var otte i konferencerummet og en del rundt i verden på Zoom. De to russere i vores sektion
arbejder for The Russian State Library, og den ene var på Zoom fra
det bibliotek, han arbejder på, den lørdag, vi mødtes. Han havde
sine tre børn med, som vi hilste på. Det var ret hjerteskærende at
tænke på den fremtid også de russiske børn går i møde efter det
her, selvom de som de ukrainske er uskyldige i det, der sker lige nu.

Den 21. marts kommer IFLA så med et
længere statement, efter at de på et
ekstraordinært bestyrelsesmøde har
taget konkret stilling til appellen. Her
skriver de blandt andet, at man ikke vil
ekskludere bibliotekarer alene på deres
nationalitet:
»IFLA believes that librarians and
information professionals around the
world share the same intrinsic values.
Therefore, it cannot be the intention to
exclude libraries and librarians on the
basis of their nationality, or to isolate
them. This is particularly important
when the exercise of individual
freedom of expression comes at great
personal risk«.
Og IFLA understreger, at der ikke på
nuværende tidspunkt er bevis for, at
russiske medlemmer har opført sig, så
det kan begrunde en eksklusion. IFLA
tilkendegiver dog, at de ikke vil deltage
i hverken fysiske eller virtuelle events
i Rusland, før der er en fredelig løsning
i Ukraine.

NB: Næste IFLA-konference er 25. juli 2022 i Dublin.
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Citizen Science

– Er lyset for de lærde blot?
Denne leders overskrift er med vilje formet som
et ledende spørgsmål. For ligesom i Grundtvigs sang fra Højskolesangbogen, så er svaret
naturligvis et stort og rungende NEJ. Oplysning og
dannelse er ikke kun for de få. Som formand for
et forbund, hvis medlemmer har som kerneværdi,
at lige adgang til kultur og viden er afgørende i et
demokratisk samfund, så finder jeg budskaberne i
sangen vigtige at huske på. Oplysning og dannelse må ikke begrænse sig til bestemte fag, men
skal derimod være lystbetonet og handle om at
være nysgerrig og blive klogere på livet.
De grundværdier, vores demokrati og velfærd
er bygget på, kan desværre føles udfordret i en
tid, hvor polariseringen har gode kår, og hvor
misinformation trives - ikke mindst, fordi (alt for)
mange abonnerer på egne sandheder fremfor
evidens og empiri. Et vigtigt demokratisk værn er
at bygge bro og skabe dialog, og måske vigtigst
af alt at tale om dannelse og oplysning i bred
forstand, der sikrer, at alle kan være med.
Reformkommissionen kom i begyndelsen af april
med anbefalinger til fremtidens uddannelsessystem. I en verden, der til stadighed udvikler sig
foranderligt og komplekst, stilles der øgede krav
til kompetenceudvikling og behov for livslang
læring. Derfor hilses anbefalingerne om at styrke
kvaliteten i uddannelserne og skabe en endnu
tættere kobling til erhvervslivet velkommen. Så
meget desto mere ærgerligt er det at læse de
anbefalinger, som risikerer at skabe øget pres
og mistrivsel samt udfordrer den sociale mobilitet. Konkret handler det om, at det foreslås

at afskaffe retskravet og afskære studerende fra
at kunne tage en toårig kandidatuddannelse på især
humanistiske uddannelser samt at indføre en lånebaseret SU på kandidatuddannelserne. Vi må kunne gøre
det bedre og sikre, at uddannelse også i fremtiden er
for alle – uanset social og økonomisk baggrund.
For at sikre, at der er reel adgang til uddannelse, og
skabe en nysgerrig og kreativ tilgang til læring, er det
vigtigt at tænke videnskab, dannelse og læring ind i
flere aspekter af vores hverdagsliv og på tværs af generationer. I marts måned deltog jeg i et webinar om
Verdensmål og Citizen Science ('borgervidenskab' vil
være den danske oversættelse), som har et naturligt
udspring i forskningsbibliotekerne. Det handler om at
bygge bro mellem forskning og den omkringliggende
verden og dermed mindske den distance, der kan være
mellem borgere og forskere. Citizen Science er en
måde at skabe en mindre formel tilgang til læring og
ikke mindst knytte forskningen tættere på borgerne.
Mere af det, tak! Selv fik jeg aldrig knækket koderne
til det naturvidenskabelige felt, men måske, hvis jeg –
som webinaret gav eksempler på – havde bidraget til
forskning ved at tage vandprøver fra søer og vandhuller i folkeskolen, havde det naturvidenskabelige felt
givet lidt mere mening for mig. Den helt store styrke
ved Citizen Science er i min optik, at den ikke skal
begrænse sig til skolens læringsrum, men derimod integreres i hverdagen blandt alle borgere, der vil hjælpe
med at tælle vilde bier, tage vandprøver eller indsamle
anden data til forskerne. Den inddragende tilgang vil
skabe netværk og gøre os deltagende i den verden
og de videnskaber, vi er en del af. Uanset om det er
samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, kulturhistorisk eller naturvidenskabeligt. En anden styrke er, at
Citizen Science kan tænkes regionalt og lokalt. Citizen
Science begrænser sig ikke til universitets- og uddannelsesbyer, for vi kan alle være med, og for bibliotekerne er det oplagt at facilitere, formidle og bygge bro
mellem videnskab og folkelighed. Grundkompetencer,
som vores medlemmer allerede besidder, kan sættes
i spil på nye måder. Opfordringen på webinaret var da
også at tænke over, hvordan Citizen Science ligger i
naturlig forlængelse af den inddragelse og dialog, der
allerede sker lokalt, så man kan gå i gang med det
samme. Den opfordring er hermed givet videre.

3% i rente* på din lønkonto
Ud over de økonomiske fordele er vi en bank
som alle andre. Du kan bruge os til det hele
– fra lønkonto til investering. Alt fra opsparing
til realkredit og rådgivning om boligkøb.
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Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i vores
DNA. Lån & Spar tager klima, bæredygtighed og etik alvorligt. Godt hjulpet på vej af en
engageret bestyrelse, som også ønsker at give
medlemmer af Forbundet Kultur og Information
særligt favorable vilkår.
Giver det mening? Ring 3378 1998
– eller gå på lsb.dk/kulturoginformation
og book et møde.
* 3% i rente på op til 50.000 kr. kræver medlemskab af
Forbundet Kultur og Information og afsluttet uddannelse.
Indestående over 50.000 kr. forrentes med 0%. Du skal
betale negative renter, hvis dit samlede indlån overstiger
100.000 kr. Du skal samle hele din privatøkonomi hos
Lån & Spar (LSBprivat er en del af en samlet pakke af
produkter og services, som din økonomi kreditvurderes
ud fra). Rentesatserne er variable og gælder pr. 9. maj
2019. Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt.
ændringer og nye realkreditlån skal gå gennem Lån & Spar
og Totalkredit – se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Lån & Spar er ejet af
bl.a. Forbundet Kultur og
Information. Det betyder jo
ikke, at du absolut skal vælge
os. Bare at det er en god ide
lige at tjekke de fordele,
du får som medejer.

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

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

Kilde: Algoritmer, Data & Demokrati-projektets befolkningsundersøgelse

73% 70%
af danskerne er
bekymrede for
algoritmernes
effekt på den danske
debat

af unge mellem 18-26 år
er bekymrede for
sociale mediers effekt
på deres mentale
trivsel

Det er noget af det, regeringen håber at dæmme
op for med Medieudspillet 2022, læs side 33.

Den Bibliometriske
Forskningsindikator
(BFI) er afviklet

I slutningen af 2021 blev der indgået
en politisk aftale om at afvikle Den
Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)
med omgående virkning.
I mere end 15 år har Den Bibliometriske Forskningsindikator været en fordelingsnøgle til en del af
basismidlerne til forskning på landets universiteter. I
december 2021 besluttede regeringen og aftalepartierne at droppe den for at forenkle proceduren.
»Knap 430 forskere er i dag involveret i den løbende
opdatering af BFI-grundlaget – blandt andet gennem
deltagelse af i alt 67 tidskrævende faggrupper. En
fastfrysning af BFI-grundlaget indebærer dermed en
klar administrativ forenkling for universiteterne og
frigør tid for de involverede forskere«, står der blandt
andet i aftalen.
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Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

5 råd til at få unge med i en fagforening
• Simplificér sproget, så de unge kan overskue det
• Vær konkret med, hvad I kan og vil gøre for dem
• Prioritér sociale medier
• Send medlemmer og medarbejdere ud til skoler
• Gør det klart for de unge, at gode arbejdsforhold ikke er kommet af sig selv
Folkeskoleelev Anna, 14 år, i erhvervspraktik på Fagmagasinet Perspektiv

Sproglige udfordringer
ved skolestart
Hvert femte barn har sproglige udfordringer
ved skolestart, viser ny benchmarkanalyse.
Analysen viser dog også, at det kan betale sig
for kommunerne at understøtte dagtilbuddenes
arbejde med sprog.
Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information,
kalder analysen bekymrende.
- Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at det er en
meget stor gruppe børn, der ved skolestart er stillet
ringere, fordi de har sproglige vanskeligheder. Det er
næsten 20 procent af børnene, der er bagud på sproget,
når de starter i skolen, og vi ved fra andre undersøgelser, at det kan påvirke den generelle læring og senere
mulighed for at gennemføre en uddannelse, siger Tine
Segel, der peger på, at en helhedsindsats er løsningen.
- Undersøgelsen viser, at de kommuner, der har fokus
på sprogstimulering, har færre børn med sprogvanskeligheder end de øvrige kommuner. Det gør en forskel,
når kommunerne afsætter ressourcer til at arbejde
med børn og sprog. Hvis vi vil give vores børn de bedste
muligheder, så er der brug for en helhedsindsats, hvor
man tænker tværfagligt, og hvor det er afgørende, at
børnebibliotekarer inddrages, siger hun.
Børn i SFO. Arkivfoto Jakob Boserup
Maj 2022 · Perspektiv · 9

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

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

Ødelagt bibliotek
i den ukrainske
by Chernihiv
efter russiske
bombadementer
11. april, 2022.
Foto: Celestino
Arce Lavin/Zuma/
Ritzau Scanpix

Biblioteker og kulturarv i krig
I Ukraine kæmper man for at få kulturskatte ud af krigszonerne. På universitetsbiblioteket i
byen Lviv er værdifulde dokumenter og bøger eksempelvis gemt i metalbokse under jorden.
»A library is more powerful than Putin’s aeroplanes,« siger
leder af universitetsbiblioteket i byen Lviv til magasinet
The Economist. Han kalder biblioteket for en hær, der kan
skabe en intellektuel revolution, men han understreger, at i
krigstid er ingen garanteret sikkerhed.
Siden begyndelsen af krigen er værdifulde dokumenter fra
universitetsbiblioteket blevet gemt væk under jorden med
affugtere og brandsikring for at beskytte byens kultur og
historie, mens Rusland forsøger at indtage landet.
Og over hele Ukraine forsøger kulturmedarbejdere at flytte
kulturskatte ud af krigszonerne, før de bliver ødelagt.
Ødelæggelser af et lands kulturarv kan, udover at være en
sørgelig konsekvens af bombardementer og kampe, være
en bevidst del af strategisk krigsførelse. Og flere internationale organisationer har fokus på at sikre kulturarv i krige,
eksempelvis Blue Shield International og UNESCO.
Den internationale biblioteksorganisation IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
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har også sat fokus på truslen mod Ukraines kulturarv og
arbejder for at beskytte kulturarv, biblioteker, samlinger og de medarbejdere, der arbejder med det. Det sker
i samarbejde med andre internationale organisationer
samt den Ukrainske biblioteksorganisation
- I Ukraine gør de lige nu alt, hvad de kan, for at redde
kulturarven fra blandt andet museer og biblioteker. De
gør en kæmpe indsats for at gemme det i kældre og
andre steder, som de nu bedst kan, midt i krig. Det er en
helt forfærdelig situation, siger den dansk-amerikanske
formand for IFLA's Libraries for Children and Young Adults
Section Marianne Martens, der i marts 2022 deltog i
IFLA’s årsmøde.
IFLA har blandt andet nedsat en ekspertgruppe, der
kan støtte og rådgive kollegaerne i Ukraine samt hjælpe
med at planlægge konkrete operationer for at beskytte
kulturarven i Ukraine.

Gratis onlinekurser til dig, der er medlem af
Forbundet Kultur og Information
Få adgang til e-learning og dygtiggør dig, præcis når du har tid og lyst og i dit eget tempo.
Se et udvalg af onlinekurserne her:
Kom i gang
med LinkedIn

Digital information
og informationssøgning

Agile metoder og
Scrum i projektledelse

Kommakursus

Kom i gang
med Trello

Kom i gang med
Adobe Photoshop CC

Rør dig på jobbet

Virksomhedsøkonomi

Digital kommunikation
og markedsføring

Mødeledelse

Microsoft Powerpoint

Mobilvideoer - optagelse
og redigering

Læs mere og tilmeld dig på
kulturoginformation.dk/onlinekurser

Ny webbaseret
miniuddannelse over
3 kursusdage med individuelle opgaver før og
mellem modulerne.
Vi klæder dig på til at
blive tryg og stærk
som online underviser.

Lær teori, metoder og
særlige teknikker.
Fokus er på den praktiske del, hvor vi træner,
coacher og giver feedback på din undervisningsplan og måden,
du afholder online
undervisning.

Online underviser
Mandag den 12. september til tirsdag den 11. oktober 2022

Læs mere og tilmeld dig
på kulturoginformation.dk/kalender
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DATAETIK

Hanne Bjerre Cowling er Global Privacy
Lead i VELUX-koncernen. Med fødderne
solidt plantet i en akademisk muld
bestående af informationsvidenskab
og it begår hun sig i en kommerciel
verden med risikovurdering, prioritering
og fokus på bundlinjen.

Mine
akademiske
kompetencer
skulle
kommercialiseres
12 · Perspektiv · Maj 2022

P

å få år er databeskyttelse og dataetik gået fra at være højtravende akademiske begreber til at være konkrete
opgaver i kommercielle virksomheder
på grund af en lovgivning, der kan
betyde enorme bøder, hvis den ikke
overholdes.
Hanne Bjerre Cowling har ud over en
bachelor i informationsvidenskab og
en kandidat i IT på Syddansk Universitet også tre års ph.d. med forskning
i databeskyttelse og dataetik. I dag
er hun ansat i en stor produktionsvirksomhed, VELUX A/S, som
Global Privacy Lead.
- I 2012, da jeg gik i gang med min ph.d., var databeskyttelse og
dataetik stadig ret abstrakte begreber, som jeg arbejdede med
teoretisk og ud fra idealer, siger Hanne Bjerre Cowling.
I maj 2018 kom så den europæiske databeskyttelsesforordning
(ofte omtalt som GDPR) med lovkrav om persondatabeskyttelse, der gjorde netop de begreber allestedsnærværende for
virksomheder og organisationer og en naturlig eller i hvert fald en
nødvendig del af forretningens opgaver.
OMSKOLING FRA PH.D. TIL FORRETNING

Det krævede en »omskoling« for Hanne Bjerre Cowling at tænke
databeskyttelse og dataetik ind i en kommerciel forretning efter
otte års teori på universitet. Hendes akademiske kompetencer
skulle kommercialiseres, som hun siger. Omskolingen skete i Sydney, Australien, hvor hun fik job efter sin ph.d. i konsulenthuset
PwC i afdelingen Digital Trust. (Hendes mand arbejdede allerede i
Sydney, så Australien var et valg med fuldt overlæg).
- Jeg blev kastet ud på dybt vand. Lovgivningen har mange af de
samme træk, selvom der er væsentlige forskelle. Den kommercielle virkelighed skulle læres at kende, og jeg skulle omsætte min
viden. Det var lærerigt, selvom det også gav lidt knubs undervejs.
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- Det var i Australien, at
jeg første gang stiftede
bekendtskab med at
balancere mellem den
teoretiske verden og
forretningens kommercielle
grundvilkår. Der er ikke
uanede ressourcer, og
det skal give sorte tal på
bundlinjen.



DATAETIK

For eksempel kunne en kollega, der havde læst
om et emne i 14 dage, mene, at vedkommende
vidste alt om det, mens jeg med en ph.d. stadig kunne finde på at sige: »Det ved jeg ikke så
meget om«. »Det duer ikke«, sagde min chef,
»du ved det godt, og det skal du vise kunden«.
MAN KAN UMULIGT DET HELE

En anden ting, der kendetegner virksomheder,
er, at de er nødt til at have en såkaldt risikobaseret tilgang til data privacy. Både på grund af
begrænsede ressourcer og modsatrettede interesser, eksempelvis privacy overfor konkurrenceevne, økonomi og så videre. Lovkravene
er også så komplekse, at man ikke kan det
hele på én gang. Så der er nødt til at blive foretaget konstante vurderinger, prioriteringer,
valg og fravalg – såkaldte risikovurderinger.
Der kan for eksempel være krav om tre ting,
man skal på ét område. Her kan man, ifølge
Hanne Bjerre Cowling, vælge for eksempel at
gøre lidt af alle tre ting, én ting rigtig godt og
så videre.
- Jeg lærte hurtigt i mit job i Sydney, at man
ikke kan vælge en »Rolls-Royce«-model til
hvert eneste krav, man skal opfylde, og jeg
er blevet bedre til at tage det hele oppefra og
ned og se på praktiske løsninger og det muliges kunst, siger hun.
VURDERING MED SUND FORNUFT

Det har lovgivningen om databeskyttelse også
taget højde for. Der er lagt op til en risikobaseret tilgang, hvor virksomheder og organisationer i en vis grad selv skal vurdere, hvad der
er det vigtigste at prioritere, ud fra hvilke data
de har, hvilken type virksomhed/organisation
de er, hvor stor deres datavolumen er og så
videre. Det skal baseres på sund fornuft.
Hanne Bjerre Cowling er »den sunde fornuft«
i VELUX som faglig leder af deres Privacy and
Data Ethics Compliance Program. Hun skal
prioritere, hvilke projekter der skal i gang, og
hvilke der kan vente. Hun skal tænke strategisk i: »hvordan opfylder vi mest muligt, bedst
muligt indenfor de rammer, vi har?«.
- Vi kan ikke løse alle problemer lige hurtigt eller på samme tid – og det skal vi heller
ikke. Vi skal fokusere på den største risiko
for datasubjektet først. VELUX er en produktionsvirksomhed, så vi har for eksempel
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”Jeg kan virkelig
godt lide begge
verdner, både
den akademiske
og det private
erhvervsliv”

ikke såkaldte »særlige oplysninger« om vores
kunder og medarbejdere i særlig stor grad (om
sundhed, religiøs eller seksuel overbevisning
og så videre, red.). Vi er til gengæld en stor
koncern, så vi har en stor datavolumen af
»almindelige personoplysninger«, siger Hanne
Bjerre Cowling, der er den eneste i sin afdeling
med en informationsvidenskabelig baggrund
og med kollegaer spredt i Europa.
Hun står også for afrapportering til VELUX
Privacy and Security Board om, hvad virksomheden skal prioritere i forhold til databeskyttelse, og har også ansvar for audit på
privacy-området - at de gør tingene efter en
vis standard og kan dokumentere det.
- Vi skal også holde os ajour og for eksempel skabe nye værktøjer til medarbejderne.
Et eksempel er en EU-dom om, hvordan man
overfører data til 3. lande (lande uden for EU
- for eksempel USA). De har ikke samme krav
til privacy som EU, eksempelvis kan deres
efterretningstjenester få adgang til virksomheders data, så vi skal sikre, at vores kunders
data stadig er beskyttet efter EU’s krav, for
eksempel med ekstra kryptering, siger Hanne
Bjerre Cowling.
LOGISK TÆNKNING I BAGAGEN

VELUX

blev grundlagt 1941 af Villum Kann
Rasmussen, hvis idé var at transformere mørke
rum uden vinduer til sunde, behagelige arbejdsrum.
Virksomheden har mere end 11.500 ansatte over
verden, cirka 2.600 i Danmark.

Der er forståelse og respekt blandt kollegaerne
for, at fokus på privacy er nødvendigt.
- Men vi er en støttefunktion til en støttefunktion. Og jeg kunne altid bruge flere penge
og flere mandskabstimer, men sådan er det på
alle områder, så prioriteringer sammenholdt
med strategien er det vigtigste i mit arbejde,
siger Hanne Bjerre Cowling, der trækker på
kompetencer fra sin uddannelse.
- Nogle af de mere abstrakte fag som etik og
teknologi har givet mig en god baggrundsforståelse og historisk viden, og jeg har generelle
kompetencer med systematisering af store datasæt og logisk tænkning. Jeg er også trænet i
at sætte mig ind i store mængder information
og har metoder til for eksempel at lave spørgeskemaer.
Allerede på sin bacheloruddannelse i informationsvidenskab blev hun opfordret til at skrive
en ph.d., og inden hun flyttede til Sydney,
underviste hun et halvt år som ekstern lektor
på SDU.
- Jeg kan virkelig godt lide begge verdner, både
den akademiske og det private erhvervsliv.
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Informationsspecialister skal kiles
ind mellem system
og praksis
Skal vi bruge kunstig intelligens
intelligent, kræver det informationsspecialister
med dataetiske kompetencer, mener professor på
SDU Anne Gerdes.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO SDU

N

år man laver systemer og modeller
(AI) til at forudsige hændelser, stille
diagnoser eller til at holde styr på
et helt sundhedsvæsen, så er det
afgørende, hvilke data der kommer
ind i systemet til at starte med.
- Det er velkendt inden for data
science, at 80 procent af arbejdet
med en model bør være forarbejde - med at ensarte, tjekke og
rense data – mens kun de sidste
20 procent er at tilrette modellen. I
dag sker det alt for ofte omvendt. Der bruges meget tid på at
tilrette modellen, fordi data-forarbejdet har været for dårligt.
Det kan både give dårlig kvalitet og afføde etiske problemer,
siger professor Anne Gerdes, der forsker i AI, dataetik og værdibaseret design og underviser på uddannelserne informationsvidenskab, it og interaktionsdesign og cand.it.webkommunikation
ved Institut for Design og Kommunikation og Data Science på
Institut for Matematik og Datalogi.
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Det klassiske eksempel er Microsoft og IBM’s
ansigtsgenkendelsesmodel, hvor maskinen
havde fået så mange fotos af hvide mænd ind
i systemet, at den var dårlig til at genkende
farvede kvinder og dermed utilsigtet diskriminerede dem.
Et andet tankevækkende eksempel er de AImodeller, der hurtigt blev skabt under corona
til at genkende symptomer på covid-19. Da
et studie efterfølgende kvalitetstestede 232
modeller, var kun to af dem af høj nok kvalitet
til at være pålidelige.
- Fordi det hele skulle gå så hurtigt, havde
man puttet for dårlige data ind i modellen,
for eksempel røntgenfotos af børn blandet
med røntgenfotos af meget syge voksne.
Man havde ikke renset og tilpasset dataene.
Garbage in, garbage out, siger Anne Gerdes,
men tilføjer, at førende forskere indenfor
AI heldigvis er begyndt at gå fra et såkaldt

»modelcentrisk« fokus til et »datacentrisk« fokus – altså øje
for data først og modellen bagefter.
FOKUS PÅ DATAETIK

Hun glæder sig også over, at der er et stigende fokus på
dataetik og ansvarlig AI på mange fronter. Det afspejles
for eksempel i de gennemgribende initiativer, som GDPR
og EU-Kommissionens kommende AI-forordning. Desuden
har mange store virksomheder allerede en dataetisk politik,
og det er blevet lovpligtigt at redegøre for den i henhold til
Årsregnskabsloven. Der er også kommet en datamærkningsordning, der signalerer ansvarlig dataanvendelse.
- Alt sammen gode tiltag, men ansvarlig AI og dataetik
dækker over komplekse problemstillinger, der både handler
om, hvilke data der skal bruges til det bestemte formål, om
kendskab til det domæne/fagfelt og den praksis, man vil lave
en model til, samtidig med, at man skal forholde sig til etiske
problemstillinger, siger Anne Gerdes, der ser informationsspecialister som gode medspillere til det tværgående arbejde.
De fleste AI-startups ved, at domænekendskab er vigtigt,
for eksempel er du nødt til at have læger med ind over en
model, der skal diagnosticere brystkræft, for det er dem, der
ved, hvad algoritmerne skal programmeres til at lede efter på
en mammografi.
Desuden skal der være et blik for de praksisser, man vil lave
et system til.
- Der har eksempelvis manglet forståelse for domænet
og praksis i arbejdet med Sundhedsplatformen. Det er et

”80 procent af
arbejdet med en
model bør være at
ensarte, tjekke og
rense data, og kun
20 procent at tilrette
modellen. I dag
sker det for ofte
omvendt”

amerikansk system, der er lagt ned over det danske sundhedsvæsen med meget begrænset succes. Der har været problemer
med alt fra navigationen til ting, der har betydet fatale fejl
med medicinering, siger Anne Gerdes.
Derfor mener hun, at informationsspecialister skal kiles ind
mellem praksis og system for at skabe sammenhæng mellem
praksis, domæne og det tekniske. De er kendetegnet ved en
tværfaglighed, som Anne Gerdes kalder en faglighed i sig selv,
og som er afgørende for, at AI lykkes.
BÅDE I DET PRIVATE OG OFFENTLIGE

I det offentlige er der også i stigende grad brug for informationsspecialisternes kompetencer, mener hun, for eksempel
i takt med, at der indføres såkaldt AI-beslutningsstøttesystemer eller velfærdsteknologi, der skal afhjælpe manglen på
hænder og flere ældre.
I 2016 var Anne Gerdes også med på et af de første DPO-kursusforløb (Data Protection Officer) for at undersøge jobmuligheder for hendes studerende, når EU’s persondataforordning
(GDPR) trådte i kraft i 2018.
- Der var mange jurister, it-sikkerhedsfolk og it-administratorer, og det var tydeligt, at der manglede et bindeled mellem
dem. De to faggrupper taler ikke samme sprog. Dér har vores
kandidater en brobyggerfunktion, hvor vi forbinder praksis og
it, siger hun.
I 2018 lød estimater fra EU, at den nye forordning ville betyde
26.000 nye stillinger i Europa.
- Og vi er oplagte kandidater, siger Anne Gerdes.

- Informationsspecialister er brobyggere i
spændingsfeltet mellem it, AI og praksis,
siger Anne Gerdes.
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INTERVIEW

”Hvis vi skal gøre op med
uligheden, skal vi huske, at hvis
du er et barn, der aldrig får læst
højt hjemme, er det endnu mere
vigtigt, at du møder litteratur og
læsning i dagtilbud og skole.”

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

Hvert femte barn
har sprogvanskeligheder
ved skolestart, viser ny
benchmarkanalyse fra
Indenrigs- og Boligministeriet.
Perspektiv taler med to
forskere om, hvad der skal
til for at vende
udviklingen.

Litteratur til børn bør fylde mere i de centrale uddannelser omkring
børns dannelse, mener Marianne Eskebæk Larsen.
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For mange børn
halter bagefter
sprogligt
Drop projekterne og tænk i helhed
Marianne Eskebæk Larsen, lektor ved Københavns Professionshøjskole,
Pædagoguddannelsen Hillerød.
Overrasker det, at hvert femte barn har sprogvanskeligheder
ifølge analysen?
- Det er et ret højt tal, og med forbehold for, at det er meget
forskelligt, hvordan man tester i kommunerne, så peger det i
retning af, at vi skal arbejde endnu mere med sprogpædagogik
i daginstitutionerne. Det peger også på en udfordring i selve
pædagoguddannelsen, hvor sprogpædagogik ikke fylder ret
meget, hverken på grunduddannelsen eller på efter- og videreuddannelsen.
Hvordan ser du på selve det at sprogteste børn?
- Det er et komplekst område, hvor man skal se på, hvordan
tests anvendes, og hvordan de tolkes. Det er heller ikke alle
kommuner, der er med i undersøgelsen, fordi nogle bruger
andre tests eller slet ikke tester. Tests kan aldrig stå alene, men
jeg tror, at tests kan være med til, at vi undgår at overse visse
børn med sproglige udfordringer. Analysen viser også, at de
kommuner, der arbejder aktivt med sprogpædagogik, har færre
børn med sprogvanskeligheder. Det bør alle lade sig inspirere af.
Det, vi har fokus på, bliver vi også bedre til.
Hvordan ser du arbejdet med sprog i daginstitutionerne?
- Der har været en periode med en meget instrumentel tilgang
til sprog i vores krav til daginstitutionerne. Jeg har set et
eksempel på en 20 sider lang manual i dialogisk læsning, og
det er ikke vejen frem. Hvis det at arbejde med sprog bliver for
skole- og skemaagtigt i daginstitutionerne, mister man helhedstænkningen. Læsning kan både være leg, dramatisering,
samtale eller bare det at tage bogen med udenfor. Jo mindre

stram styring, jo sjovere har børnene det, og jo mere frihed har
pædagogerne til at være dygtige fagligt og gribe det, børnene
siger og gør. Med den nyeste pædagogiske læreplan er der
kommet ord som leg, dannelse og børneperspektiv med, og det
er meget positivt.
Hvordan kan man styrke sprogpædagogik i
daginstitutionerne?
- Børn kan jo lære sprog på mange måder, det behøver ikke
at være fra bøger. Men bøger er oplagte, og hele området bør
fylde mere i uddannelsen, og det er ikke kun pædagoguddannelsen, der mangler fokus på børn, sprog og litteratur. Så vidt
jeg er orienteret, er der heller ikke en børnebibliotekaruddannelse længere, på læreruddannelsen har man heller ikke fokus
på børnelitteratur, og det er også fraværende i forhold til PLCuddannelsen. Det er fire centrale uddannelser omkring børnene,
der ikke fokuserer på sprog og litteratur. Det er et kæmpe
problem. Hvis vi skal gøre op med uligheden, skal vi huske, at
hvis du er et barn, der aldrig får læst højt hjemme, er det endnu
mere vigtigt, at du møder litteratur og læsning i dagtilbud og
skole.
- Jeg vil også pege på samarbejdet med andre aktører. Dér,
hvor det rykker, det er dér, hvor man har et godt samarbejde
med biblioteket. Derfor kan det være en udfordring, når man
lukker små filialer, og det kalder på, at man er ekstra opmærksom på det opsøgende arbejde. Det er også et kæmpe problem,
at vi arbejder i projekter i stedet for i sammenhænge og strukturer. Enkeltstående projekter er ikke nok til at sikre et sundt
kredsløb for børn og bøger.
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Ulighed på tværs af kommuner
Ea Hoppe Blaabæk, post.doc ved Sociologisk Institut
på Københavns Universitet.
Overrasker det dig, at det er hvert femte barn, der har
sprogvanskeligheder ifølge analysen?
- Overordnet er det ikke overraskende, at der er et stigende
problem med børn med sprogvanskeligheder. Det hører vi flere
steder, men at analysen peger på, at det er en femtedel, der har
sprogvanskeligheder, det er meget højt. Spørgsmålet er selvfølgelig også, hvad man konkret fanger med testen.
Du forsker i, hvordan forældre giver kulturel og social arv
videre til deres børn. Hvad betyder det for dit syn på analysen?
- Der er to elementer af ulighed i analysen. Resultaterne af
sprogtesten afspejler både, hvad det er for ressourcer, børn og
familier kommer ind i daginstitutionerne med, hvor vi ved, at børn
fra udsatte familier har flere sprogvanskeligheder end andre børn.
Og så viser analysen også, at der er en ulighed i kommunernes
indsatser på tværs af kommunegrænserne, hvor man jo ellers
burde have den samme gode indsats på tværs af landet. Det er et
kæmpe problem, at der er store geografiske skel i forhold til, hvor
gode kommunerne er til at arbejde med børns sproglige udvikling.
Analysen indikerer jo netop, at de kommuner, der har fokus på
området, også klarer sig bedre.
Hvad kan man gøre for at skabe større lighed på tværs
af kommunerne?
- Jeg har ikke overblikket over, om der er en sammenhæng mellem
de kommuner, der klarer sig bedst, og et eventuelt samarbejde
mellem daginstitutionerne og bibliotekerne. Men det kunne netop
være en af de ting, der løfter - at daginstitutionerne og bibliotekerne samarbejder - og bibliotekerne stiller viden og materialer til
rådighed. Og i de kommuner, hvor børnene ikke løftes i dag, kunne

biblioteket række ud og tilbyde at hjælpe.
Internt i bibliotekssektoren kunne man trække
på hinandens erfaringer, så man blev bedre til
at arbejde tværfagligt i alle kommuner. For jeg
tror bestemt, at biblioteket kan få en rolle, især
i forhold til den opsøgende funktion. Har man
som familie sprogproblemer, så vil man typisk
heller ikke have overskud til at gå på biblioteket. Bibliotekerne må ikke forvente, at politikerne af sig selv ser bibliotekerne som en del
af løsningen, og pædagogerne er så pressede,
at de ikke kan forventes at lave det opsøgende
arbejde.
Ville det gøre en forskel i forhold til uligheden,
hvis biblioteket lavede det opsøgende arbejde?
- Ja, det tror jeg det kunne. Hvis biblioteket
ikke blot er en passiv institution, der sætter en
samling til rådighed, men i stedet engagerer sig
i lokalmiljøet og rækker ud, tror jeg på, at det
kan have stor indvirkning på uligheden. Når et
barn starter i skole med sprogvanskeligheder,
så kan vi godt mindske barnets udfordringer
over tid, men det vil kræve ekstra ressourcer fra
skolens side, der jo så ikke kan bruges på den
øvrige undervisning. Derfor er det så vigtigt for
ligheden, at børn har solide sprogfærdigheder
ved skolestart, og derfor er der så stor værdi
i de tidlige og forebyggende indsatser, hvor
biblioteket kan spille en stor rolle.

Det er vigtigt
for ligheden,
at børn har
solide sprogfærdigheder ved
skolestart. Derfor
er forebyggende
indsatser
afgørende, og her
kan biblioteket
spille en stor
rolle, mener Ea
Hoppe Blaabæk.
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Tag en smutvej
- scan koden!

Går du glip
af dine ekstra
fordele?
Din pension indeholder en masse
ekstra fordele, der kan give både
dig og din familie værdi.

Gå til mitpfa.dk/fokus, og giv
os lov til at kontakte dig

NY NATIONAL FORSKNINGSPORTAL:

NOR
BYGGER NYT
OVERBLIK OVER
DANSK FORSKNING

Hvem er NORA, og hvad laver I?
- NORA er et team placeret ved IT-afdelingen på
DTU, der har fået til opgave af Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen at opbygge en datainfrastruktur for dansk forskning ved at hente og
strukturere metadata fra danske institutioner
samt andre nationale og globale kilder.
- Helt konkret bygger vi »Danmarks Forskningsportal« – en portal med flere søgesystemer, der gør, at alle kan få overblik over dansk
forskning. Det gør vi på baggrund af de data, de
danske forskningsinstitutioner selv registrerer,
samtidig med, at vi samarbejder med internationale aktører – kommercielle som nonprofit – om
at berige den infrastruktur, der danner grundlag
for portalens forskellige dele.
- En del af initiativet er også at skabe en
netværksorganisation, der samler eksperter og
interessenter, samt en arbejdsgruppe, der består
af medarbejdere fra blandt andet universiteternes lokale forskningsregistrerings-kontorer. De
arbejder jo netop med at indberette forskningspublikationer og sikre kvaliteten af data. For rent
praktisk trækker vi jo data fra deres systemer, så
det handler også om at understøtte en struktur,
der giver mening, og sikre, at folk får talt sammen på tværs, så vi får bedst mulig data.

A

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

I januar 2021 lukkede Den Danske
Forskningsdatabase, der samlede
og udstillede publikationsdata fra
de største forskningsinstitutioner
i Danmark. I februar 2022 blev der
åbnet op for den første prototype
af den nye danske forskningsportal
og infrastruktur, der erstatter den
tidligere database og tilføjer en
række nye datakilder og brugerfunktioner. Perspektiv har talt med
Nikoline Dohm Lauridsen fra NORA
- National Open Research Analytics - der udvikler den nye portal og
infrastruktur.

Det er afgørende, lyder det fra brugerne,
at der er en solid datainfrastruktur i den
nye forskningsportal. Foto Unsplash
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Forsiden af Danmarks
Forskningsportal.
Du finder den selv på
www.nora.dtu.dk.

Hvad er baggrunden for
Danmarks Forskningsportal?
- Uddannelses- og Forskningsministeriet har et behov for en solid
datainfrastruktur, der kan danne
baggrund for mange af de forskellige analyser og overblik, de bruger
i deres undersøgelses- og beslutningsprocesser. Det kan blandt
andet være i forbindelse med at
forstå grøn orientering i forskningen, open science, innovationseffekter og forskningssamarbejde.
Derudover var der flere brugere af
Den Danske Forskningsdatabase,
der manglede den, da den lukkede.
Eksempelvis folk, der udarbejder
systematiske reviews baseret på
dansksproget forskning, eller folk
uden for universiteterne, som ikke
har adgang til betalte databaser eller publikationer og har brug for en
genvej til at finde de danske forskningspublikationer, der ligger åbent
tilgængelige. Man kan se mere på
www.forskningsportalen.dk.
Hvem bygger Damarks
Forskningsportal?
- I teamet er vi en blanding af
ansatte med bibliotekarfaglig
baggrund og øvrige fagligheder.
Fælles er, at vi har bred erfaring
med bibliometri, forsknings- og innovationsanalyser eller opbygning
af systemer til at forstå forskning.
Desuden har vi flere tekniske
konsulenter, der sidder rundt om i
verden og hjælper os.
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- Ud over publikationsdata, som har været første skridt, skal
vi indsamle data om bevillinger og patenter, så vi på sigt kan
præsentere et overblik over, hvilke resultater forskningsbevillinger munder ud i, og hvilke patenter der kan relateres til hvilke
publikationer eller projekter. Men det kan også være data som
presseklip, som kan sige noget om, hvor meget forskningen
bliver brugt og delt i samfundet. Vi er stadig i startfasten og
derfor i gang med at udvikle, hvordan vi kan gøre det på bedst
mulig vis. Men målet er, at Danmarks Forskningsportal kommer
til at rumme de forskellige aspekter og dermed skabe en infrastruktur over dansk forskning, der giver indsigt samt udstiller,
hvor vigtige vores forskningsinstitutioner er, ved at synliggøre
den viden, de skaber, og ikke mindst, hvordan den bliver brugt.

Nikoline Dohm
Lauridsen er med
til at sikre, at der
fortsat er overblik
over al dansk
forskning via én
samlet indgang.

Datakvaliteten
skal være høj
Maria Pertou Østergaard, akademisk medarbejder på
Medicinsk Bibliotek på Aalborg Universitetshospital.
Uddannelsesbaggrund: Kandidat i informationsteknologi og informationsarkitektur.
Hvem skal bruge Danmarks Forskningsportal?
- Potentielt alle. Så det kan være meget
forskellige grupper med meget forskellige
behov, hvilket jo udfordrer vores brugergrænseflade og vores søgefunktion i forhold til,
hvor avanceret den skal være. Vi vil gerne
undgå, at folk, der ikke har så stort et kendskab til forskningsområdet, misforstår de
resultater, der bliver vist, og omvendt skal det
også være brugbart for dem, der gerne vil lave
analyser ud fra de data, der kan trækkes ud
af systemet, eller arbejder på for eksempel et
universitet, hvor man kender denne type data
godt. En bruger kan også være en styrelse, der
skal have indblik i dansk forskning inden for et
bestemt område, en studerende, der vil finde
noget om et specifikt emne, eller journalister,
der skal have overblik inden for et område.
Kan du give eksempler på, hvad de forskellige
målgrupper kan bruge portalen til?
- Ja, eksempelvis kan en journalist bruge
portalen til at se, hvem forskerne samarbejder med i det private, eller få overblik over
relevante forskere inden for et bestemt felt
– og ikke kun fra universiteterne, fordi vi også
samler data fra andre forskningsinstitutioner
såsom professionshøjskolerne, hospitaler eller
andre offentlige institutioner som VIVE. Det
er data, du ikke kan se samlet andre steder.
Et andet eksempel er, hvis du er ansat på en
professionshøjskole og arbejder med systematiske reviews, så kan du have brug for at
få overblik over dansk forskning, og hvad der
er Open Access. Andre brugseksempler er forskere, der kan gå ind og se, hvem der har lavet
lignende forskning, eller fonde, der vil have
overblik over et område, de vil støtte. Eller et

Område: Forskningsregistrering og forskningsanalyser.
Biblioteket står for al forskningsregistrering og har
registreret i Pure siden 2013.
Hvilke forventninger har du til Danmarks Forskningsportal?
- Jeg er regionernes og hospitalernes repræsentant i NORA’s »Arbejdsgruppe for national database og søgeportal«, og vi håber, at
forskningsportalen kan skabe et samlingspunkt, hvor vi kan vise,
hvad der sker hos os, og hvor vi kan se, hvad der sker hos andre.
Vi forestiller os også, at datakvaliteten er så høj, at vi kan trække
data derfra, så vi kan lave bibliometriske analyser på baggrund af
portalen og sammenligne os med andre universitetshospitaler eller
se, hvem vi samarbejder med. Der findes internationale databaser,
hvor det også kan lade sig gøre at trække den data, men vi håber,
at forskningsportalen – fordi en af databaserne i portalen bliver på
baggrund af Pure-data - får så høj en datakvalitet, at vi kan få helt
præcise tal inden for dansk forskning, og at området vil blive belyst
på forskellige måder.
Vil Danmarks Forskningsportal kunne bruges til at synliggøre
jer som forskningsinstitution?
- Ja, for portalen bliver alment tilgængelig og er gratis. Der er masser
af databaser, hvor der er information, men som hverken er gratis
eller tilgængelige for den almindelige bruger. Det kan også være
nogen, der arbejder et lille sted og ikke har adgang til dyre databaser, her kan forskningsportalen skabe værdi. Det bliver en national
indgang og oversigt. For selvom man ikke nødvendigvis har adgang
til selve forskningen, vil man kunne se, hvilke emner der bliver
forsket i.
Har regionerne særlige behov i forhold til Danmarks Forskningsportal?
- Vi er optaget af, at datakvaliteten bliver god. At dét, der kommer
ind i databasen, passer, så eksempelvis de rigtige forfattere og
organisationer er registreret.
Hvem skal bruge Danmarks Forskningsportal i jeres organisation?
- Det skal være tilgængeligt for alle. Biblioteket skal selvfølgelig bruge det, men forskerne skal også kunne bruge det som et overbliksværktøj over den forskning, der er i gang på et område nationalt.
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helt jordnært eksempel kan også være,
at man som borger kan gå ind for at se,
hvad skattekronerne går til af forskning.
På den måde vil portalen sikre en meget
bred indgang til et overblik over dansk
forskning.
Ja, eksempelvis kan jeg som journalist se,
at I har samlet en opgørelse over universiteternes aktiviteter inden for FN’s 17 Verdensmål, men det er lidt svært at aflæse,
når man ikke kender området så godt.
- Ja, det site, du har besøgt, er resultatet
af et projekt, der kan ses som en forløber
for dele af Danmarks Forskningsportal og
et eksempel på, hvordan vi kommer til at
arbejde med at formidle data ved eksempelvis at gruppere det inden for verdensmålene. Men der er stadig et stykke vej
endnu, hvor vi skal finde ud af, hvad vi
vælger og fravælger, og hvordan vi laver
analysemoduler, der giver mening. Fokus
i første version af portalen har været at
få struktureret det data, vi allerede har,
på den mest rigtige og gennemsigtige
måde.
Hvad er særligt vanskeligt ved projektet?
- Der er jo altid tekniske og dataspecifikke
udfordringer, for eksempel med publikationsdata og fritekstfelter som adresser og forfatternavne, der er noget rod
at strukturere, og hvor man må træffe
nogle »pest eller kolera-valg«. Det bliver
godt, men vil aldrig blive helt perfekt.

Historisk
Om Den Danske
Forskningsdatabase
(nedlagt i 2021)
Databasen samlede informationer om
forskning og formidling ved de danske
statslige og statsanerkendte arkiver,
biblioteker og museer under Kulturministeriet.
Den blev startet i 2013 og lukkede i 2021.
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Vigtigt med én
samlet indgang
Maria Kolt Pedersen, faglig leder
på Forsvarsakademiets Bibliotek.
Baggrund: Kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling, KU i 2017.
Område: Biblioteket betjener forskere og
studerende. Forskerne registrerer egen
forskning, der valideres af bibliotekets
medarbejdere
Hvorfor er Danmarks Forskningsportal vigtig
for jer?
- Da vi er en del af Forsvaret, adskiller vi os fra
andre forskningsinstitutioner. Militærforskning har
udviklet sig fra ikke at være så stort et fagfelt til at
blive bedre og større. Derfor er det vigtigt, at al vores
forskning bliver formidlet af samme kanaler som anden dansk forskning. Det handler om at være synlig
og vise sin faglighed og relevans. Det er det overordnede perspektiv, men det er også vigtigt for Danmark, at al dansk forskning er samlet ét sted med
én indgang. Det giver transparens, hvilket Forsvaret
gerne vil bidrage til. Vi oplever allerede i dag, at vores
egen database er meget benyttet af brugere udefra.
Kan I selv bruge Danmarks Forskningsportal?
- Ja, for vi har ikke forskningsregistrering i Pure, men
bruger Esploro, der er Ex Libris' system. Så her er en
tæt dialog om dataudvekslingsformater, fordi det
skal skræddersyes særligt til os, så vi sikrer, at data
kommer rigtigt ind, og at datakvaliteten bliver så
god som mulig.
Selvom I er mange forskellige institutioner, der
bidrager til arbejdet med Danmarks Forskningsportal, er der så fællestræk?
- Ja, og det er interessant at være en del af arbejdsgruppen, hvor man hører om andres problematikker,
fordi vi ofte slås med de samme udfordringer. Det
kan være omkring data, hvordan man servicerer
forskerne, eller det kan være noget så simpelt som,
at Københavns Universitet kan være skrevet på fire
forskellige måder. Selvom vi er meget forskellige
organisationer, så arbejder vi grundlæggende med
det samme og har de samme problematikker.

DEBATINDLÆG

SUSSI HEINRICHSON, CAND.SCIENT.BIBL., SELVSTÆNDIG BIBLIOTEKSKONSULENT

Biblioteket må ikke
glemme de sociale
spøgelsesbilister
Der er noget i tiden, som
foruroliger mig. Taler vi
mindre sammen? Ja, det
synes jeg, at vi gør. Corona gjorde sit til at lægge
afstand mellem mennesker; visirer, plexiglas
og mundbind besværliggjorde samtalen. Unge
som ældre mistrivedes i
stigende grad. Kulturlivet
lukkede ned. Bøger kunne
hentes uden at møde et
rigtigt menneske.
Men hvad med samtalen
og relationerne mellem mennesker? De to ting, vi ved, er helt
unikke for mennesker, og som er kilden til trivsel. Modsætningen er ensomhed. Ensomhed har haft gode vækstbetingelser
under corona, og tal fra WHO anslår, at ensomhed har afløst
stress som folkesygdom. Unge mellem 16-29 år er mest ensomme (op til 12 procent). Det er skræmmende.
For at kunne få landets biblioteker, som er et af de steder,
vi møder andre, til at summe af liv er der behov for, at vi som
personale stiller os selv spørgsmålet: Kan vi gøre mere for borgerne, der bruger biblioteket?
Jeg har arbejdet med biblioteker, relationer, formidling og
værtskab i 25 år, og jeg oplever fortsat en stigende interesse
og fokus fra både politikere, biblioteksledere og ikke mindst
medarbejdere, der er i biblioteksrummet, hvor møderne med
borgerne finder sted. Hvordan kan vi arbejde med værtskab og
relationer på en begavet måde, der styrker formidlingen og de
gode møder og samtaler på bibliotekerne?
Landets biblioteker består af kompetente mennesker med
hver deres personlighed og faglige kompetencer, og begge
dele skal komme til udtryk i mødet med borgerne. Personalet
møder borgere mellem 0-100 år, der kommer fra alle sociale
lag, hver dag på biblioteket. Alle har krav på at møde personale,
der autentisk og kompetent kan tale med om stort og småt

– og som ved noget om litteratur. Men som også ved, at
det ikke er finere at læse Dostojevskij end Dan Brown. Al
læsning er god læsning. Selv kommer jeg fra et hjem uden
bogreol. Vi holdt ikke avis, den læste min far på arbejdet.
Jeg havde ikke læst klassikerne, for jeg vidste ikke, at de
fandtes. Jeg vidste i det hele taget ikke, at der fandtes en
verden af litteratur. Da jeg opdagede den, åbnede verden
sig for mig. Og det var mit lokale bibliotek i Tårnby, som
var døren ind til bøgernes verden.
Værtskab kan være et begreb, der deler vandene. Groft
sagt kobles værtskab sammen med fravær af faglighed,
hvor man skal »overfalde borgeren og proppe bøgerne
ned i halsen på dem«. Intet kunne være mere forkert.
Værtskab er at være til stede. Personalet skal have faglige
kompetencer til at kunne tale om litteratur og bibliotekets
arrangementer og øvrige tilbud. Værtskab er lyst og evne
til at kunne gå i dialog med alle mennesker på en naturlig
måde og tale med om dét, der optager borgeren, også når
det ikke handler om bøger, men om livet i almindelighed.
Værtskab er en professionel relationskompetence, hvor
man evner at opsøge borgeren og starte en dialog tilpasset dét, der optager borgeren – og trække sig, hvis man
kan mærke, at ens besøgstid nu er slut. Værtskab er en
iboende nysgerrighed på andre mennesker. Værtskab er
omsorg; at vise nogen, at man interesserer sig for dem og
inviterer dem ind i fællesskabet på biblioteket. Værtskab
er at sætte stemningen og gøre atmosfæren indbydende.
Værtskab er, når personalet husker, at nogle er »sociale
spøgelsesbilister«: Ikke alle mennesker fik i vuggegave en
familie, hvor det at blive set, hørt og mødt på ens egne
præmisser i et trygt miljø var hverdag. For nogen er det
rigtig svært at tage kontakt. Værtskab er at vide, at den
borger, der går stille for sig selv, måske brændende ønsker
sig at blive set, og at nogen tog kontakt. Det skal altid
være muligt at være på biblioteket i en rolig stund eller i
fordybelsen. Men afstand, tavshed og fravær af interesse
må aldrig erstatte det, der gør os unikke som mennesker:
Samtalen og relationerne.
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Ligestilling på
arbejdspladsen
anno 2022

Debatten om #MeToo, forlænget barsel til mænd og et
løngab - Perspektiv har spurgt tre tillidsrepræsentanter
om, hvordan de taler om ligestilling på arbejdspladsen?
Og hvordan de arbejder for at sikre den?

Vi er mere opmærksomme
på mangfoldighed
Christian Schødt Vedel-Smith,
tillidsrepræsentant, Aarhus Bibliotekerne
Er ligestilling noget, I taler om på arbejdspladsen?
- Ja, og det bliver også italesat fra ledelsens side og fra personale- og økonomiafdelingen. I hele kommunen er det centralt,
og man arbejder for eksempel på et system i ansættelsesproceduren, så køn, alder og etnicitet ikke fremgår af ansøgningerne. Selvom man dog ikke kan undgå at se folks alder, når man
læser deres cv. Men allerede ved at tale om det, bliver vi mere
opmærksomme på mangfoldighed. Der var en periode, hvor vi
kunne se, at vi skulle være ekstra opmærksomme på kandidaterne for at undgå, at de lignede hinanden i alder og køn. Derfra
begyndte vi mere systematisk at tjekke, om vi overså kvalificerede kandidater.
Vi taler også om ordlyden af stillingsopslaget, fordi det
betyder noget for, hvem der søger, hvordan det er formuleret.
Vi kan se, at flere mænd søger, når der for eksempel er flere
tekniske opgaver i stillingen. Generelt er der flest kvinder, der
søger job i bibliotekerne, og mit gæt er, at kun cirka 35 procent
af ansøgningerne er fra mænd.
I dag er der en langt større faglig bredde i de medarbejdere, vi
søger og ansætter, så udover mangfoldighed i forhold til køn,
etnicitet og alder, så har vi også en faglig bredde. Bibliotekets
opgaveportefølje har ændret sig, så der er behov for mange
forskellige kompetencer.
Har øremærket barsel til mænd betydet noget hos jer?
- Jeg har altid oplevet stor fleksibilitet omkring barsel, og at
vi har fået en barselsvikar, så både mænd og kvinder har haft
muligheden for at tage den barsel, de havde ret til, uden problemer.

Er ligeløn noget, I har fokus på?
- Ja, og Forbundet Kultur og Information har
udviklet en lønberegner, som jeg har brugt meget
som tillidsrepræsentant. Her kan man taste
folks tidligere løn, løntrin og tillæg ind og se
en eventuel skævvridning i deres lønudvikling i
forhold til kollegaer i samme stilling. Det værktøj
giver mig som tillidsrepræsentant mulighed for
at kunne sikre, at der ikke sker en forskel på lønnen mellem mandlige og kvindelige ansatte, fordi
den omregner lønnen, så den kan sammenlignes.
Derefter er det vigtigt, at den lokale TR kender
sine medlemmer, så vedkommende kan se, om
en eventuel forskel har rod i ansvarsområder, og
hvis den ikke har det, så er det muligt at tage det
op. Forbundet har desuden tilføjet en tabel til beregneren efter ønske fra os tillidsrepræsentanter,
hvor vi kan holde øje med, hvornår folk har forhandlet løn, så vi sikrer en løbende lønforhandling
hos alle og ikke kun dem, der selv siger til. Jeg kan
høre fra tillidsrepræsentanter i andre fagforbund,
at det er et redskab, de godt kunne bruge.
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Ligestilling er dér,
hvor pengene er
Anja Pedersen, tillidsrepræsentant,
Syddansk Universitetsbiblioteket
Er ligestilling noget, I taler om?
- Ja og nej. For mig er der ikke ligestilling, før vi har ligeløn. Derfor
har det i de 7-8 år, jeg har været tillidsrepræsentant, været ét af
mine hovedformål. Det kan også handle om to ansatte af samme
køn, på tværs af alder, ansættelsestidspunkt, seksuel orientering
med mere. Det vigtigste er, at hvis man laver de samme opgaver,
skal man have den samme løn og de samme muligheder. Det har
jeg brugt mange år på at italesætte og arbejde for, og jeg vil påstå,
at vi i dag har lige løn for lige arbejde på min arbejdsplads, uanset
om man er mand, kvinde, ung eller ældre. Jeg ser faktisk Ny Løn
som et redskab til at nå til mere ligestilling, fordi det blandt andet
giver mulighed for at belønne for eksempel personaleansvar, selvom man ikke har en cheftitel. I gamle dage ville en kvinde måske
kun få titlen teamkoordinator, nu kan hun med rette kræve, at hun
er special- eller chefkonsulent, og med det ansvar skal der, ifølge
reglerne, følge penge med.
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Du er i et historisk kvindedomineret fag, men hvor
ledere og chefer ofte har været mænd. Er det under
forandring?
- Ja, der sker langsomt forandringer. Der er mange forklaringer på, hvorfor det har været og er sådan, og jeg
har ikke det endegyldige svar. Men for eksempel betyder barsel, at kvinder har en eller flere pauser i deres
arbejdsliv. Eller de kommer senere i gang med deres
karriere, fordi en lederstilling ofte indebærer ingen
øvre arbejdstid, hvilket er svært med små børn, så det
fravælges aktivt. Jeg prioriterede selv anderledes som
ung mor. Måske kan en fordel ved den meget sene (og
ret upopulære) pensionsalder faktisk betyde, at vi vil
se flere kvindelige ledere, fordi alle skal blive længere
på arbejdsmarkedet. Så måske kan det positivt bevirke, at man kan »indhente det forsømte«, fordi der
heller ikke længere bliver set så skævt til ældre kvinder
på jobmarkedet. Desuden er der en anden accept af,
at mænd tager barsel, så mor kan komme før tilbage
på jobbet. Det er også blevet helt naturligt, at vi taler
om kvinders rettigheder under barsel, ligesom vi taler
om, at hvis en medarbejder går på deltid af hensyn til
familien, kan vedkommendes partner betale til pensionen, så der ikke opstår en skævhed i pensionen på
grund af familiens valg. Der er en helt anden dynamik
omkring det at finansiere en familie og fælles drøm
end tidligere. Ligestillingskampen – kvindekampen som min mormor og mor kæmpede, har åbnet døre og
muligheder, som ikke kun er gode for kvinder, men for
os alle.
Hvad ser du af udfordringer for ligestillingen
fremadrettet?
- Hjemmearbejde (post corona) kan potentielt blive en
ligestillingsmæssig udfordring, hvis vi ikke passer på.
Jeg kan være bange for bagsiden af fleksibiliteten. I en
undersøgelse fra 2020 oplevede 40 procent, at de var
stressede, og 88 procent af dem angav kombinationen
af arbejds- og privatliv som årsagen. Desværre var undersøgelsen ikke delt op i køn som de forrige. Min bekymring er, at kvinderne trækker det korte strå, fordi
hjemmearbejde bliver til en kombination af arbejde,
husmorarbejde og dertilhørende ansvar for familiens
hverdagsliv med vasketøj og tandlægebesøg med børn
i stedet for en kombination af fokus og fordybelse, der
fremmer karrieren. Og at de unge kvinder så i stedet
må arbejde om aftenen eller i weekenden for at nå det
hele, hvor de ellers skulle slappe af. Det skal vi være
opmærksomme på.

”Det vigtigste er, at
hvis man laver de
samme opgaver, skal
man have den samme
løn og de samme
muligheder”
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Den generelle
kønsdebat tager vi
Pia Nyberg, tillidsrepræsentant,
Hillerød Bibliotekerne
Er ligestilling noget, I taler om på arbejdspladsen?
- Det korte svar er nej. Jeg er ansat på en arbejdsplads, hvor
vi er næsten lige mange af begge køn, hvilket har været en
intention fra ledelsens side med den begrundelse, at det giver
en god dynamik, hvilket jeg er helt enig i. Jeg har aldrig oplevet
forskelsbehandling i min tid som tillidsrepræsentant, hverken i
løn eller vilkår, på grund af køn.
Men jeg kan til gengæld mærke kønsdebatten generelt. De
unge nyansatte er mere opmærksomme på samfundsudviklingen, for eksempel at der ikke skal være forskel på køn i
formidlingen. Vi havde tidligere en »pigehylde« med bøger, den
hedder i dag »venner og veninder«.
Det handler meget om generationer. Jeg kan for eksempel
komme til at sige, når jeg fortæller mine kollegaer noget om
min søn på syv år, at »sådan havde min datter aldrig gjort«, og
de svarer: »Hov hov, Pia, sådan kan man ikke sige«. Et andet
eksempel er, at jeg skulle indkøbe materialer til en SFO for en
kollega og spurgte hende: »Er der nu nok bøger til drengene?«,
fordi jeg historisk har en opfattelse af, hvad drenge gerne vil
læse. Jeg mener godt, at der må være forskel i vores formidling, for der er efter min mening en biologisk forskel, men den
forskel skal selvfølgelig ikke være negativ eller begrænsende
for børnene.
Jeg oplever det som meget lærerige og sunde diskussioner,
og vi kan sagtens drille hinanden med hver vores opfattelse af
tingene.
Har den forlængede barsel til faren betydet noget hos jer?
- Det er ikke min umiddelbare opfattelse. Hos os har mænd
altid taget barsel.

Har I haft #MeToo-sager, eller har det affødt en
debat hos jer?
- Vi har ikke haft nogen sager, men det er et
emne, der er kommet på dagsorden på MEDmøderne i form af et krav fra den øverste ledelse
i kommunen om, at vi skal have politikker på
området for at forebygge. Jeg tror generelt, at et
større fokus på det område betyder, at vi kommer
meget af det til livs, fordi det ikke længere er
tabu. Personligt håber jeg ikke, at hele debatten
betyder, at relationerne mellem mænd og kvinder
på arbejdspladserne generelt bliver for stive.
Hvilke generelle ligestillingsproblematikker ser
du i dag?
- Ligeløn. Det kan ryste mig, at der nogle steder
stadig er lønforskelle mellem mænd og kvinder.
Der er også en tendens til, at det er kvinderne,
der tager børnenes sygedage, hvilket jeg sagtens
kan forstå, jeg gør det selv, men vi skal være
opmærksomme på, at det kan give en skævhed
på arbejdsmarkedet.
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Styrk den
demokratiske samtale

MEDIEUDSPIL

Medieudspil
2022:

Regeringens medieudspil betyder mere demokratisk kontrol med techgiganter, mere dansk indhold og stærkere lokale og regionale medier.
SABRINE MØNSTED FOTO JENS HONORE

Som en del af regeringens Medieudspil 2022 var kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i marts måned i USA for at aflevere en officiel anmodning til ledelsen hos flere tech-giganter
blandt andet Nick Clegg, President of Global Affairs ved Meta,
som ejer Facebook og Instagram. Regeringens anmodning var
mere gennemsigtighed ved at virksomhederne deler oplysninger om algoritmers effekter på det danske samfund, demokratiet og borgernes trivsel.
»Tech-giganternes indflydelse på vores samfund og demokrati har vokset sig enorm de seneste år. Det er en udvikling,
der er sket uden tilstrækkelig demokratisk kontrol og gennemsigtighed. Samtidig må vi politikere erkende, at vi for længe
har sovet i timen. Regeringen ønsker derfor at dreje på alle de
håndtag, vi kan – nationalt og i EU. Tech-giganterne har selv
efterspurgt mere regulering, og nu får de muligheden for at
vise, at de mener det,« sagde kulturministeren forud for mødet
og understregede, at hun forventede, at de var åbne for at
diskutere effekterne og tage deres ansvar på sig.
Anmodningen er et af initiativerne i regeringens medieudspil
2022, hvor der lægges op til flere initiativer for at styrke den
demokratiske kontrol med tech-giganterne, blandt andet et
nyt center for tech og demokrati, en styrket indsats mod falske
nyheder og en årlig rapport om tech-giganternes indflydelse på
det danske samfund.
Formand for Forbundet Kultur og Information, Tine Segel,
mener også, gennemsigtighed er helt nødvendigt for demokratiet og den demokratiske samtale.
- Vi er som brugere deres forretning, så det er afgørende
og rimeligt, at vi kan gennemskue, hvad de gemmer, hvad de
bruger det til, og om de giver det videre til nogen og til hvem,
siger hun.
MERE DANSK INDHOLD

Dansk kulturindhold er i hård konkurrence med et stigende
udbud fra udenlandske streamingtjenester, hvilket ifølge
regeringen udfordrer muligheden for gode, originale danske
serier, film og dokumentarer, der udfordrer og inspirerer os.

I medieudspillet er derfor forslag om, at alle danskere skal
have adgang til mere dansk indhold af høj kvalitet ved, at
streamingtjenesterne bidrager økonomisk til produktionen af
dansksproget kvalitetsindhold.
STYRKET REGIONALE MEDIER

I medieudspiller et også et fokus på de lokale og regionale
medier og deres rolle i at understøtte det lokale demokrati.
Med medieaftalen vil regeringen sikre, at den lokale journalistik får bedre vilkår i en tid, hvor mange regionale medier har
mistet læsere, og annonceindtægterne i stor stil er flyttet til
internationale tech-giganters platforme. Mediestøtten skal
derfor tilpasses den digitale udvikling, så vi bedre understøtter
innovation og pluralisme i mediebilledet.

Kulturminister
Ane HalsboeJørgensen vil
styrke den
demokratiske
samtale.
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Efter 10 år hos PFA:

Var PFA det
gode valg?

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

I 2012 valgte forbundet at rykke medlemmernes
pensionsaftale fra Sampension til PFA. I årene efter
leverede PFA gode afkast til medlemmerne, men i de
seneste år har PFA ikke leveret lige så gode resultater
sammenlignet med sine konkurrenter. Perspektiv har talt
med den uvildige pensionsrådgiver Sten Asmussen om
forbundets pensionsvalg, som han kalder fornuftigt.
I en analyse af en række pensionsselskabers afkast fra september 2020-2021 fra en uafhængig investeringsekspert kom
PFA på en sidsteplads. Den slags tal kan bekymre, hvis man har
sin opsparing i PFA. Men ser man på samme analyse tre måneder senere og dermed tager hele 2021 med i analysen, rykker
PFA fra en 17. til en 12. plads.
- De to målinger viser, at det er svært at sammenligne især
korte perioder, når man taler om pensionsopsparing, siger uvildig pensionsrådgiver Sten Asmussen.
- Man skal huske, at en pensionsopsparing har en enorm lang
horisont – typisk mere end 50 år - så selvom det kan være interessant med et øjebliksbillede af, hvordan selskaberne klarer
sig, så giver det ikke et retvisende billede at sammenligne på
den måde, siger han.
Og så maner han i øvrigt til ikke at bekymre sig unødigt. Han
vurderer, at der samlet set har været et godt afkast til de medlemmer, der har haft deres opsparing hos PFA de seneste ti år.
- Hvis man ser ti år tilbage, så taler vi om et gennemsnitligt
afkast på mellem 8 og 10 procent om året. Ville det have været
bedre at få for eksempel 12 procent? Ja, selvfølgelig. Men isoleret set er 8 til 10 procent jo et godt afkast, siger han.
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MANGE FAKTORER UD OVER AFKAST

Det var i 2012, at forbundet besluttede at
rykke medlemmernes pension fra Sampension
til PFA. Det gjorde man efter en grundig analyse og udbudsrunde. Siden er der gået mere
end ti år, og derfor giver det nu mening at se
på, om det i 2012 var en fornuftig beslutning
at rykke medlemmernes pensionsopsparing
fra Sampension til PFA.
For at kunne foretage den vurdering, skal
man både se på afkast, investeringsprofiler,
forsikringsdel og de generelle omkostninger
og samtidig huske, at det regnestykke kan se
forskelligt ud fra medlem til medlem, afhængig af, hvilken investeringsprofil og forsikringsdækning medlemmet har valgt, lyder det
fra pensionseksperten.
- Det er rent faktisk sådan, at den vigtigste
beslutning, du kan træffe omkring din pension, ikke »bare« er valget af selve pensionsselskabet, men dit valg af investeringsprofil.

Hvad er det gode liv som pensionist? For mange
handler det om at have en god økonomi og tid
og overskud i hverdagen.

Altså om du er til en højere eller lavere risiko. Du kan godt være
kunde i det selskab, der nu og her performer bedst af alle, men
hvis du ikke har taget stilling til din investeringsprofil, kan du
risikere at stå i en situation, hvor du stadig ville få et bedre afkast med den rigtige investeringsprofil i et »dårligere« selskab,
siger Sten Asmussen.
Et andet vigtigt budskab fra eksperten er, at man ikke alene
skal se på afkastet, hvis man vil vurdere sin pensionsordning.
For selvom det på papiret lyder som vigtigst at få et højt
afkast, så skal man også se på det beløb, man får sit afkast
af. Derfor har pensionsselskabets priser på forsikringsdelen og
deres generelle omkostninger også betydning for, hvor stor en
sum, der indplaceres på din pensionsopsparing, og her kan der
være en del kroner at hente i at få aftalt gode forsikringsdækninger og så lave omkostninger som muligt.
- For eksempel har forbundet lavet en aftale med PFA, hvor
KI’s medlemmer får rabat på deres investeringsomkostninger.
Den rabat skal lægges til afkastet, og det betyder, at man hele
tiden skal lægge et beløb til det tal, PFA opnår i sammenligningerne imellem selskaberne, siger Sten Asmussen. Værdien af
denne rabat afhænger primært af størrelsen på opsparingen,

og det enkelte medlem kan finde beløbet ved at logge ind på
PFA’s portal – MitPFA.
SAMMENLIGNING AF AFKAST

Sten Asmussen vil gerne hjælpe Perspektiv med at lave et
regnestykke, der viser, hvad det ville have betydet for medlemmerne, hvis man var blevet i Sampension i stedet for at skifte
til PFA.
I 2012 havde Sampension kun én risikoprofil, medlemmerne
kunne vælge. Den hed moderat og svarede til en middelrisiko.
- Man kan sige, at den svarer til PFA’s profil C, og sammenligner
man de to profiler fra 2012 til nu, så vil medlemmerne hos PFA
over de sidste ti år havde fået et årligt afkast på 9,69 procent
i snit, mens Sampension havde givet 9,40 procent i snit. Så
helt isoleret, hvis man skal svare på artiklens spørgsmål: Var
det den rigtige beslutning at rykke? Så vil svaret være ja. For
ud over et lidt højere afkast, så har man også fået en bedre
forsikring og setup omkring det og desuden betalt lidt mindre
for dækningen, vurderer Sten Asmussen.
Helt så enkelt er regnestykket dog alligevel ikke.
- For i 2012 besluttede forbundet, at man i PFA indplacerede
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pensionsselskaber. Helt konkret har selskabet i perioden fra
midten af 2021 og nogle år tilbage fået kritik for ikke at levere
fuldt ud konkurrencedygtige afkast til deres kunder. Pensionsselskabernes afkast bestemmes af, hvordan de investerer
medlemmernes opsparinger. Det kan ske i aktier og obligationer (hvor der inden for begge grupper er flere underkategorier)
og endelig også i alternative investeringer såsom infrastruktur,
ejendomme, alternativ energi, udlån af penge til virksomheder
med videre. Det, der kendetegner de alternative investeringer,
er eksempelvis, at det ofte tager nogle år, før afkastet viser
sig. Broen skal først bygges, så bilerne kan køre over og betale
broafgift, og huset skal først bygges, før lejeindtægterne kommer ind på kontoen og så videre.
- I de seneste år – hvor det noterede aktiemarked har buldret
afsted – har PFA investeret forholdsvis meget i alternative
investeringer, der typisk har højere startomkostninger og
længere ventetid på afkast. Det har man blandt andet gjort for
at erstatte obligationerne, der ikke længere giver et fornuftigt
afkast. Men når man gjorde det i en grad, som PFA har gjort,
hvor det også skete på bekostning af investeringer i aktier, der
i den periode gav gode afkast, så giver den strategi et ringere
resultat end konkurrenterne. Nu ser vi så, at PFA har taget
kritikken til sig og har ændret i deres allokering (altså hvordan
de fordeler deres investeringer). Reelt set har de øget deres
investeringer i aktier, mens de har holdt fast i deres alternative
investeringer, som nu begynder at performe. Derfor er resultatet for 2021 også mere konkurrencedygtigt end de tidligere års
investeringer, siger Sten Asmussen.

Havregrød eller luksusbrunch? Hvad er
vigtigt for dig, når du bliver pensionist? Netop
dit valg af investeringsprofil har stor betydning
for, hvor stor din pensionsopsparing bliver.

PFA OG DET LAVERE AFKAST

Er PFA i god form til fremtiden?
Sten Asmussen understreger, at udtalelser om fremtiden jo er
vurderinger, som må komme an på en prøve.
- Min vurdering er, at PFA står fornuftigt i dag i deres valg af
investeringer. Men samtidig gælder det – og det gælder for alle
pensionsselskaber – at vi nu står over for et finansielt marked,
der vil have langt flere udsving, end vi har set de seneste ti år.
Og hermed kommer Sten Asmussen til en af sine vigtigste
pointer: Du skal kunne leve med din pensionsbeslutning og den
investeringsprofil, du vælger.
- Jeg plejer at sige det sådan: Man skal leve af det afkast, man
får, når man går på pension. Men man skal også kunne leve
med risikoen nu og her. Forstået på den måde, at du altid skal
vælge en risikoprofil, du kan leve med. Hvis du bliver nervøs
af udsving i din opsparing, så skal du vælge en mere forsigtig
profil med en lavere risiko. Og hvis du er en type, der godt kan
tåle større udsving, så kan du også bedre leve med en højere
investerings risiko.
Netop derfor har forbundet i 2021 gennemført en informationskampagne, der opfordrer medlemmerne til at afdække, om
de har den rigtige investeringsprofil - det er en helt afgørende
beslutning for det enkelte medlem, både nu og her - og i forhold til fremtiden som pensionist.

Sten Asmussen kan også hjælpe med at forklare, hvorfor PFA er havnet i en situation,
hvor de er landet nederst i en ranking af 17

Du kan læse mere om pension og booke en rådgivningssamtale
hos PFA: https://pfa.dk/kulturoginformation/.

medlemmerne med en investeringsprofil med lav
risiko – den, der hedder profil B. Lægger man det
ind som forudsætning og sammenligner de to selskaber, så ser regnestykket anderledes ud. Muligheden for en forsigtig profil indførte Sampension
først senere, så her kan man se på sammenligningen for en syvårig periode. Og i den sammenligning havde PFA givet 6,73 procent i gennemsnitligt afkast, og Sampension havde givet 6,80
procent. Her havde Sampension altså været lidt
bedre, men ligger man så værdien af rabataftalen
oven i PFA’s afkast, så havde det gennemsnitlige
afkast været stort set det samme.
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Den vigtigste
beslutning, du kan
træffe omkring
din pension, er
det valget af din
investeringsprofil,
lyder det fra
forbundets
pensionsrådgiver.

A

Investeringsprofiler i PFA

C

A: 25 % af din opsparing bliver
investeret i Høj Risiko Fonden. 75 %
bliver investeret i Lav Risiko Fonden.
Investeringerne i Høj Risiko Fonden
er nedtrappet til ca. 10 %, når du
går på pension. Sammensætningen
af investeringerne i profil A
kan sammenlignes med en
traditionel pensionsopsparing til
gennemsnitsrente.
B: 50 % af din opsparing bliver
investeret i Høj Risiko Fonden. 50 %
bliver investeret i Lav Risiko Fonden.
Investeringerne i Høj Risiko Fonden
er nedtrappet til ca. 20 %, når du går
på pension.
C: 75 % af opsparingen bliver
investeret i Høj Risiko Fonden. 25 %
bliver investeret i Lav Risiko Fonden.
Investeringerne i Høj Risiko Fonden
er nedtrappet til ca. 30 %, når du går
på pension.
D: 100 % af opsparingen bliver
investeret i Høj Risiko Fonden.
Investeringerne i Høj Risiko Fonden
er nedtrappet til ca. 40 %, når du går
på pension.

B
D

Du har desuden mulighed for at
vælge Klima Plus, så du kan placere
din pensionsopsparing i ekstra
klimavenlige investeringer. Det
sker ved, at du vælger PFA Plus
med ønskede investeringsprofil og
risikoniveau og derefter en andel af
ekstra klimavenlige investeringer.
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Forbundets hovedbestyrelse holdt bestyrelsesmøde den 16. marts 2022. Perspektiv bringer
udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs det fulde referat på kulturoginformation.dk.

Tekst Anette Lerche

3 spørgsmål til

Jacob Holm Krogsøe
Hvorfor skal forbundet arbejde med to særligt udvalgte
mærkesager?
- Det korte svar er, at vi skal ned i maskinrummet. Efter, at
højtflyvende idéer er blevet luftet og talt igennem, er det vigtigt,
at vi bliver konkrete. At der kommer handling bag de mange ord.
Desuden kan vi ikke det hele, men skal prioritere nogle sager, som
vi i bestyrelsen vurderer, er de mest relevante.
Hvorfor har HB valgt mærkesagerne »Information Overload«
og »Kulturel Ulighed«?
- Fordi de på hver deres måde og sammen taler smukt ind i forbundets kerneværdier. Vores medlemmer kan være redningskransen, når informationer og fake news truer med at oversvømme
vores samfund. Og vores medlemmer kan være med til at belyse
og afhjælpe uligheden.
Hvordan vil medlemmerne mærke, at hovedbestyrelsen
nu fokuserer kræfterne på at markere forbundet inden
for disse områder?
- Der vil komme skarpe
kampagner, de vil blive
præsenteret for konkrete råd/retningslinjer
og værktøjer, som de
kan bruge i hverdagen.
Og deres egen opfattelse af »kulturel ulighed« vil blive udfordret,
for hvad betyder det i
virkeligheden?

Opstart på
politisk strategi
Arbejdet med at prioritere indsatserne omkring
gennemførelsen af forbundets politiske strategi,
der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2021, er
i gang. På hovedbestyrelsesmødet blev bestyrelsen præsenteret for en gennemgang af forbundets
nuværende aktiviteter, der allerede bidrager til at
opfylde strategiens mål, samt idéer til mulige nye
aktiviteter, der skal være med til at føre forbundets
politiske strategi ud i livet.
Formand Tine Segel sagde blandt andet på mødet:
- For mig er prioritering en væsentlig faktor. Alle
vores tre politiske søjler er vigtige, men jeg har
især fokus på, at vi skal være en løsningsorienteret
samarbejdspartner, og at vi skal koble vores mærkesager på generelle samfundstendenser. Et andet
område, vi skal arbejde ekstra med, er vores modeller
for netværk og fag- og ansættelsesgrupperne. Vi
mangler et fælles afsæt og en drøftelse af, hvordan
vi kan sikre, at et netværk kan facilitere sig selv, så
medlemmerne kan frisættes til at drive netværk selv.
Anja Pedersen roste blandt andet et forslag om
at lave en »survivalguide« for nye medarbejdere på
arbejdsmarkedet.
- Som tillidsrepræsentant ser jeg et stort behov
for at give nyansatte viden om arbejdsmarkedet og
koble det til vores medlemshvervning.
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Formand
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@kulturoginformation.dk
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Næstformand
Nikoline Dohm Lauridsen
Region Hovedstaden
Mobil: 51 34 23 74
Email:
nikolinedl@hotmail.dk

Daniel Ackey
Københavns
Biblioteker,
Afd. Biblioteket Online
Mobil: 40 48 62 07
Email: daniel@ackey.dk

Lisbeth Ramsgaard
Carlsen
AU Library
Emdrup
Mobil: 91 35 64 13
Email: lrca@kb.dk

Sarah Elizabeth Hvidberg
DBC Digital
Mobil: 40 46 80 47
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com

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

Forbundet Kultur og Information skal være kendt for to mærkesager. Det har været overskriften på en række politiske drøftelser i 2021,
der skulle gøre forbundets interessevaretagelse mere fokuseret. I processen har bestyrelsen indkredset relevante temaer, og på mødet
nikkede hovedbestyrelsen ja til, at sekretariatet arbejder videre med to mærkesager inden for områderne Information Overload og Kulturel
Ulighed.
Jacob Holm Krogsøe var meget tilfreds med, at forbundet nu har indkredset to mærkesager.
- Når jeg blandt medlemmer nævner, at vi ser på områderne Information Overload og Kulturel Ulighed, så giver det rigtig god respons. Jeg
er ikke i tvivl om, at vi skal give den fuld gas på disse områder, sagde han.
Inden for emnet Information Overload arbejdes der med at udvikle konkrete værktøjer til danskerne, der kan gøre dem mere sikre i deres
digitale adfærd.
Næstformand Nikoline Dohm Lauridsen fremhævede, at netop dette område er samlende for medlemmers arbejde på tværs af sektorer.

Gratis for studerende
de første 12 måneder

KI skal
til Folkemødet

Det er lige nu gratis for studerende at melde sig ind i forbundet i de første tre måneder. Men
i takt med, at flere og flere forbund indfører gratis medlemskab
for studerende i eksempelvis
12 måneder, er der behov for, at
Forbundet Kultur og Information
kan tilbyde det samme. Derfor
besluttede en enig hovedbestyrelse, at nye studentermedlemmer har gratis medlemskab de
første 12 måneder.
Hovedbestyrelsen drøftede
også muligheden for at indføre
tre måneders gratis prøvemedlemskab for erhvervsaktive, da
andre fagforeninger indfører
lignende tilbud. Hovedbestyrelsen drøftede muligheden og
besluttede, at området skulle
undersøges nærmere, før en
eventuel beslutning træffes.

Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Mobil: 27 85 15 71
Email:
jahkr@esbjerg.dk

Pia Nyberg
Hillerød Bibliotek
Mobil: 72 32 58 53
Email: pnyb@hillerod.dk

Johanne Pasgaard
Lyngby-Taarbæk
Bibliotekerne
Mobil: 21 18 42 71
Email: guldjo@gmail.com

Anja Pedersen
Syddansk
Universitetsbibliotek
Mobil: 65 50 87 54
Email: anjap@sdu.dk

HB-NOTER

Forbundet vil markere sig

Folkemødet 2022
på Bornholm bliver
med deltagelse af
Forbundet Kultur og
Information, hvor flere
bestyrelsesmedlemmer planlægger at
deltage. På mødet blev
det samtidig besluttet,
at forbundet ikke arrangerer egne debatter,
men i stedet markerer
sig og deltager aktivt i
relevante debatter afholdt af andre aktører.

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

Marie Cecilie Lensch
(NY studenterrepræsentant)
SDU
Mobil: 41 81 31 42
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JOB OG KARRIERE

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

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

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

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

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

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

Ann Sofie Kannegaard
Juridisk konsulent
T: 38 38 06 17
ask@kulturoginformation.dk

Ditte Hillebrand Mortensen
Konsulent
T: 38 38 06 13
dhm@kulturoginformation.dk
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Nu må arbejdsgiverne ikke
længere spørge til din alder
Forskelsbehandlingsloven indeholder allerede et forbud mod forskelsbehandling
på grund af alder, men arbejdsgiver har hidtil godt måttet anmode om information
vedrørende en ansøgers alder i forbindelse med ansøgningsprocessen. Alder har for
eksempel været et spørgsmål i diverse elektroniske rekrutteringssystemer. Med
virkning fra 1. juli 2022 er forskelsbehandlingsloven imidlertid ændret, således at
en arbejdsgiver ikke længere må anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved
indlevering, indsendelse, uploading og indtastning med videre af jobansøgning.
Arbejdsgiver bør derfor sikre sig, at rekrutteringsskemaer med videre ændres, inden
lovændringen træder i kraft.
Ændringen udmønter en trepartsaftale, der blandt andet har til formål at få ledige
seniorer i job for at afhjælpe mangel på arbejdskraft og udnytte seniorers erfaringer
og kompetencer.
Karin V. Madsen

Hjemmearbejde
Som tidligere nævnt er reglerne omkring hjemmearbejde blevet justeret, og der
er udarbejdet ny bekendtgørelse og vejledninger fra Arbejdstilsynet. Der bliver nu
klarhed om, at de særlige regler om indretning af en skærmarbejdsplads i hjemmet
skal træde i kraft ved mere end to dages regelmæssig hjemmearbejde ugentlig.
Reglerne træder i kraft den 30. april 2022 og vil være at finde på KI’s hjemmeside.
Lone Rosendal

?

Jeg er ansat på et bibliotek. Min chef har spurgt mig, om jeg ikke vil være skemalægger og styre vagtplanen. Jeg
synes, at opgaven er spændende, men jeg kan være bange for, om mine kolleger bliver sure på mig, når jeg skal bede
dem om at dække en vagt ved sygdom eller lignende. Skal jeg sige nej tak til opgaven?
Svar:
Som udgangspunkt er det din leders opgave at fordele opgaver og for eksempel vagter. Men på den enkelte arbejdsplads
kan det give god mening, at det er en medarbejder, der laver vagtplanerne, idet kollegerne dermed oplever, at de kan få
mere indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.
Det er imidlertid meget vigtigt, at I så har helt klare aftaler i forhold til, hvad der skal gøres og ikke mindst af hvem,
hvis der er vagter, der skal dækkes ved for eksempel sygdom, eller der er uenighed i øvrigt.
I bør derfor lave en aftale om, at det er lederen, der træder til, så snart der er tale om, at nogen skal pålægges en vagt –
altså når tingene ikke kan løses ved, at en kollega melder sig frivilligt. Så er det ikke dig, der skal optræde i en lederrolle,
men netop jeres leder, som jo har dette ansvar, også selvom det for eksempel er dig, der løser den administrative del af
opgaven med skemalægning.
Så du skal ikke sige nej til opgaven, hvis du er interesseret, men det er vigtigt, at du sammen med din leder og dine kolleger får aftalt spillereglerne, så du ikke oplever dig klemt.
Ann Sofie Kannegaard

Lønregulering og nyheder
i overenskomsterne
1. april 2022 træder en del forbedringer i kraft som følge af
overenskomstforhandlingerne i 2021.

Staten
• Lønnen reguleres med aftalte 1,19 procent samt udmøntningen
af reguleringsordningen. Den samlede lønstigning svarer til 1,77
procent.
• Tjenestemænd på løntrin 4: løntrinnet forhøjes med 10.000
kroner årligt.
• Pension af rådighedstillægget - pensionsprocenten hæves fra 9
procent til 12,5 procent.
• Seniorbonus - seniorer får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af årslønnen fra og med det kalenderår, hvor man fylder 62
år. Bonussen kan konverteres til 2 dages frihed.
• Bachelorer: lønforløbet forlænges fra trin 5 til trin 6.

Kommuner
• Løntrin 7 og 8 samt basislønnen for special- og chefkonsulent
reguleres med 0,37 procent.
• Tjenestemænd på grundløn 26: grundlønnen forhøjes med 3.240
kroner årligt (31. marts 2000-niveau). ( Fra trin 26 +3.600 kroner
til trin 26 +6.840 kroner).
• Pensionsprocenten stiger med 0,15 procent, så den nu udgør
18,78 procent. For tjenestemænd gælder forhøjelsen pension af
krone-tillæg. Stigningen kan konverters til løn via Frit valg, der
samlet set kan udgøre 2,38 procent.

• Bachelorer: lønforløb forlænges fra trin 5 til trin 6.
• Kompetencefond: Akademikerne indtræder i fonden.
• Sorgorlov: retten udvides.

Regioner
• Løntrin 7 og 8 samt basislønnen for special- og chefkonsulent
reguleres med 0,25 procent.
• Pensionsprocenten stiger med 0,12 procent, så den nu udgør
18,58 procent. Stigningen kan konverters til løn via Frit valg,
der samlet set kan udgøre 2,38 procent.
• Bachelorer: lønforløb forlænges fra trin 5 til trin 6.
• Kompetencefond: Akademikerne indtræder i fonden.
• Sorgorlov: retten udvides.
Tanja Kruse
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ARBEJDSMARKED

Derfor svarer
folk ikke på dine
beskeder...
og sådan får du dem til det

TEKST JO BRAND FOTO MATIAS INDIJC / ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Hver dag sender vi et væld af beskeder til hinanden. På mail,
Messenger, sms, WhatsApp, Facebook og så videre. Og vi forventer
selvfølgelig at få svar, men det får vi bare ikke altid. Ledelseskonsulent og forfatter til bogen Svar udbedes Malene Rydahl fortæller
her, hvorfor folk ikke svarer, og hvordan du får dem til det.
Der findes overordet fire typer mennesker, når det kommer
til at sende beskeder og svare på dem:
•D
 em, der svarer hurtigt og forventer, at andre gør det samme.
•D
 em, der svarer hurtigt, men ikke forventer, at andre gør det
samme.
•D
 em, der ikke svarer hurtigt, men forventer, at andre gør det.
•D
 em, der ikke svarer hurtigt, og som heller ikke forventer, at
andre gør det.
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HVAD ER DIT EGET SVARSYSTEM?

Er man en af dem, der bliver såret eller får
en følelse af mindreværd, hvis der ikke bliver
svaret på en mail eller sms, som man har

"

Det fortæller Malene Rydahl, der er ledelseskonsulent og forfatter
til bogen Svar udbedes.
I forbindelse med bogen stod hun bag en undersøgelse af, hvordan
det påvirker os ikke at få svar. I undersøgelsen deltog 3.000 mennesker fordelt på seks lande: USA, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Sydkorea og Danmark. Det viste sig, at omkring 60 procent
af de adspurgte (70 procent af danskerne) følte det ydmygende,
når de ikke fik svar.
- Og det er jo et problem, fordi vi sender så mange beskeder. Det

betyder jo, at vi flere gange om dagen kan få
fornemmelsen af at blive afvist, siger Malene
Rydahl.
Men vi skal ikke føle os ydmyget, når vi ikke
får svar, fordi det sjældent er personligt. Hendes undersøgelse viste, at hele 72 procent ikke
altid svarer på arbejdsmails, og at kun 10-15
procent gav som forklaring, at årsagen var, at
de ikke brød sig om vedkommende, der skrev,
eller at personen ikke var vigtig. Faktisk var de
typiske årsager til, at folk ikke svarede, rimelig
uskyldige, såsom glemsomhed, manglende tid
og travlhed. Og altså ret så vigtigt: Det havde
intet med afsenderen af beskeden at gøre.
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sendt, råder Malene Rydahl til, at man først og
fremmest kigger nærmere på, hvordan man selv
gør med beskeder og svartider.
- Man skal blive bevidst om sit eget »svarsystem«, og hvad man selv gør, og være klar over,
at andre ikke nødvendigvis gør det samme. Nogle
bliver nervøse og begynder at lægge ting i det,
når folk ikke svarer. Og det kan blive en ret stor
kilde til frustration, hvis det, at man ikke får svar,
betyder, at man tænker, at man ikke er god nok,
eller at man bliver sur på personen, der ikke har
svaret, siger hun og understreger, at problemet
med, at vi lægger en forkert tolkning i et manglende svar, altid har eksisteret.
- H. C. Andersen skrev engang i et brev til en
svensk grevinde, at han var vild med hende, og
hun skrev tilbage, at hun også var vild med ham.
Brevet skulle hendes nabo tage med på hest på
vejen til Rom, men H. C. Andersen fik det først tre
år senere. Han skrev ikke igen, fordi han oplevede
det, han troede var et manglende svar, som en
afvisning, og så giftede grevinden sig med en
anden. Der er mange af den slags »ikke-svar«
i historien. Dengang fik man dog langt færre
beskeder, i dag bliver vi oversvømmet af dem,
siger hun.
En anden forskel, ifølge Malene Rydahl, er, at
man på H. C. Andersens tid trods alt også havde
en større grad af tålmodighed, når det kom til
svartider. Og det samme gjorde sig gældende, da
vi indtil for nylig hovedsageligt kommunikerede
via fastnettelefon og brev, hvorimod vi i dag har
en ret kort lunte.
- Halvdelen af deltagerne i min undersøgelse
forventede svar med det samme eller inden for

”Det er vigtigt, hvis
det er den første
kontakt, at man gør
det klart og tydeligt,
hvad modtagerens
interesse i at
svare er”
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tre timer på instant messages såsom sms, Messenger og
WhatsApp, og halvdelen mente, at der skulle svares på mails
indenfor 24 timer, fortæller Malene Rydahl.
REAGÉR MED EMPATI

Hvis man ikke får svar inden for ens forventede tidsramme,
råder Malene Rydahl til, at man reagerer med empati overfor
modtageren, fremfor at man begynder at slå sig selv i hovedet
med, at man er ligegyldig for personen, eller at han eller hun er
en opblæst idiot.
- Man må spørge sig selv: hvordan mon personens virkelighed
ser ud lige nu? Kan personen have travlt? Hvor mange beskeder modtager den person? Hvilken interesse har personen i at
svare? Alt det skal man holde sig for øje, og det kan være med
til at reducere stressen.
- Derudover skal man også huske, at man ikke er sin besked,
og at man ikke skal forveksle relationen med beskeden. Nogle
gange kan det være noget, modtageren ikke lige ved, hvordan
der skal svares på, og det har ikke noget at gøre med, at han
eller hun ikke kan lide én som afsender. Men sådan bliver det
tit modtaget. Man ved for eksempel også, at hvis en person
lægger et billede op på Instagram, og det ikke bliver liket af
vedkommendes venner, så tolker personen det, som om at det
har noget med ham eller hende at gøre, men oftest er det jo
bare billedet, vennerne ikke kunne lide, siger hun.
FÅ SVAR

Vil man gerne maksimere sandsynligheden for at få svar på
sine beskeder, handler det om at gøre det attraktivt og nemt
for modtageren at svare på dem.
- Nogle har det for eksempel med at skrive flere emner i en
besked eller bede om svar på mange ting, og det kan være
svært for modtageren at overskue. Så man kan med fordel
starte med at spørge om eller skrive noget, der gør det nemt
for modtageren at svare. Når der så er dialog, kan man måske
forslå, om ikke man kan tage et konferenceopkald, hvis der er
meget, der skal afklares.
- Det er også vigtigt, hvis det er den første kontakt, at man
gør det klart og tydeligt, hvad modtagerens interesse i at svare
er. Og hvis han eller hun ikke umiddelbart har nogen interesse i
det, så vær åben omkring, at man beder om hjælp (og et svar),
for folk vil som regel gerne hjælpe.
Derudover gør Malene Rydahl opmærksom på, at man selvfølgelig også skal overveje, hvilken kommunikationsform modtageren foretrækker. Nogle vil for eksempel finde det grænseoverskridende at få en arbejdsrelateret sms og derfor undlade
at svare, og andre tjekker aldrig deres Messenger.
Når alt det er sagt, gjort og taget til efterretning, og svaret
stadig ikke kommer, hvad gør man så?
Det er ikke noget, Malene Rydahl har undersøgt, men via sit
arbejde har hun alligevel en fornemmelse for, hvad der er god
takt og tone, og hvad der kan betale sig at gøre.
- Man skal ikke være bange for at sende en reminder, det er
ikke pinligt. Hvis man ikke har fået svar på en instant message

som sms, vil jeg sige, at man kan skrive tilbage efter
24 timer, og hvis det er en mail, så 48 timer. Og man
kan også godt sende endnu en reminder - jeg har
tit oplevet først at få svar på den anden reminder,
jeg sendte, og så har folk som regel været meget
undskyldende, siger hun og råder dog til, at man
stopper, hvis der heller ikke bliver svaret på reminder nummer to.
- Jeg vil ikke råde folk til at sende en tredje reminder. Dér synes jeg, man skal lade modtageren være
og forsøge at give slip.
Og hvad så, hvis man selv hører til dem, der har
det med ikke at svare?
Så kan man, ifølge Malene Rydahl, med fordel se
at komme i gang, i hvert fald hvis man tænker på sit
ry og rygte.
- 80 procent af deltagerne i min undersøgelse
svarede, at de fandt folk, der ikke svarede i arbejdsmæssig sammenhæng, egoistiske, uopdragne og
upålidelige, så man skal tænke på, hvad det er for
et omdømme, man skaber for sig selv, siger Malene
Rydahl og fortæller, at et nej er meget bedre end et
ikke-svar.
- Der er en fransk entreprenør, som er kendt for
at svare på alle de omkring 500 beskeder, han får
om dagen, og selv om 90 procent af de svar, han
kommer med, reelt er et nej, så får han så meget
goodwill ud af det. Folk synes, han er sympatisk.

Malene
Rydahl har
skrevet
bogen Svar
udbedes om
den gode
mailkultur.

Test din
litteraturviden
(eller din kollegas;)
SPØRGSMÅL
002

Forfatterliv Hvilken dansk
forfatter indgik Thorkild Bjørnvig en
pagt med?
Rundt om bogen I hvilken
roman af Helle Helle møder vi Putte
og John?
Set & hørt Bjarne Reuters
roman Zappa blev filmatiseret i 1983.
Hvilken dansk instruktør stod for
filmatiseringen?
LÆST Igen vågnede jeg for
tidligt og hørte mit rungende navn,
Anna.
1 Michael Rohde:
Når gravide drømmer
2 Lev Tolstoj: Anna Karenina
3 Klaus Rifbjerg: Anna (jeg) Anna
Spørgsmålskortet er fra Danmarks første litteraturspil LÆST

Find svarene på side 49.
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Annoncér
efter din næste
medarbejder her
(eller i forbundets
nyhedsbreve)
Se mere på
Kulturoginformation.dk/annoncer

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

FORBRUGSLÅN
TIL 4,5% P.A.
– uden gebyrer og
omkostninger

HVAD DRØMMER DU OM?
Drømme er unikke. De kan dreje sig om at renovere hjemmet eller forsøde
tilværelsen.
Siden 1907 har Tjenestemændenes Låneforening formidlet forbrugslån på billigst mulige vilkår
til de tilsluttede organisationers medlemmer. Gennem årene har vi tildelt lån til mange forskellige
typer af behov og drømme. Måske kan vi også hjælpe dig.
Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 50% af din faste årsløn. Lånet er uden omkostninger og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på forbrugslån.
Få mere information og beregn dit lån på tjlaan.dk.
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FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

KURSER OM PENSION

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Webinar: Samarbejde og
verdensmål – nedbrydning
af siloer
Hvorfor arbejder bibliotekerne
med hverdagsmål, og hvad
betyder bibliotekarens nye
rolle som forandringsagent?
Hør om verdensmål som et
fælles sprog, og få indblik
i danske og internationale
tendenser.
18. maj 2022 online
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
15. juni 2022 i København
Jonglér med tal og tekst –
datasprint på Fyn med IT- og
Data Science Faggruppen
Kom og vær med til en hyggelig weekend med kolleger fra
nær og fjern. Vi skal lege med
data og lære, hvordan man
som helt almindeligt menneske kan få rigtig meget ud af
programmeringssproget R.
21. - 22. maj 2022 i Middelfart
Rundvisning på Det Kgl.
Bibliotek i Aarhus
Kom med på besøg i det jyske
på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus,
hvor vi får en rundvisning
i publikumsområderne, i
magasinerne - og i det høje
bogtårn!
1. juni 2022 i Aarhus
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GENERALFORSAMLINGER
TR-ARRANGEMENTER

KURSER FOR STUDERENDE

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

Webinar: Børn og unges læsning – hvad ved vi, og hvad
kan vi gøre?
Børn og unges læsning i en
verden præget af digitalisering og let adgang til mange
medier er et tema, der har
været stor interesse for de
senere år. Få præsenteret hovedpointerne i den helt nye
undersøgelse Børn og unges
læsning 2021, og få inspiration til, hvordan du kan
bruge undersøgelsens fund og
anbefalinger.
7. september 2022 i online
Gå-hjem-møde: Genstart
fællesskabet – om samarbejde og nye begyndelser
Hvordan kan man revitalisere
fællesskaber, når sammenhængskraften er gået tabt?
Bliv klogere på teamet og
gruppen som et arbejdende
fællesskab.
7. september 2022 i København
Bogbustræf i Flensborg 2022
Den smukke havneby ved
Flensborg Fjord danner
ramme om et stort dansktysk bogbustræf med oplæg,
masser af bogbusser og fælles dansk-tysk festaften.
10. september 2022
i Flensborg
Webinar:
Relationskompetencer
Relationskompetence er
kunsten at se og møde et
andet menneske, som det er
– uden at ville lave det om. Få
indsigter, øvelser og konkrete
værktøjer, der kan styrke dine
relationer både på arbejdspladsen, i familien og med dig
selv.
10. oktober 2022 online

Webinar:
Sidemandsoplæring
Få styr på din metodiske
værktøjskasse, når du sidemandsoplærer eller videndeler. Bliv introduceret til,
hvordan du pejler efter ’den
andens’ situation og behov,
og få en række gode greb,
som du kan bruge her og nu.
27. oktober 2022 online
Gå-hjem-møde: Lev livet
godt og bæredygtigt
Få den nyeste viden og masser af konkrete idéer til at
komme i gang med at leve
et mere bæredygtigt liv.
1. november 2022
i København
Webinar: Styrk din
professionelle profil
på sociale medier
Når du skal brande dig selv og
din faglighed, er sociale medier en oplagt kanal at tage
i brug. Få fem fede formidlingstricks og en introduktion
til, hvordan du kommer godt
i gang med at styrke din
professionelle profil.
8. november 2022 online

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
Lynkursus online:
Cicero bibliotekssystem –
en introduktion
Bliv introduceret til de
grundlæggende funktioner
i Cicero Bibliotekssystem,
som anvendes på stort set
alle folke- og skolebiblioteker.
11. maj 2022 online

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

30. september 2022 online
Online underviser
(Webbaseret
miniuddannelse)
Bliv introduceret til teori,
metoder og særlige teknikker, der gør dig i stand til
at mestre online faciliteret
undervisning. Fokus er på
den praktiske del, hvor vi
træner, coacher og giver
feedback på din undervisningsplan.
12. september til 11. oktober
2022 online
SoMe Manager (Webbaseret miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde
strategisk med sociale
medier med fokus på den
praktiske del og produktion af det gode indhold.
Fire dages live webbaseret
undervisning.
14. september til 12. oktober
2022 online
Hybridkursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Bliv klogere på databaser og
licensaftaler og de regler,
der gælder om blandt andet
databasebeskyttelse.
23. september 2022 i
København + online
Onlinekursus: Biblioteker,
ophavsret og GDPR
Savner du og dit bibliotek
mere viden om ophavsret
og GDPR? Her er det dig
og de andre kursister, der
stiller spørgsmålene, og førende specialister i ophavsret, som kommer med
svarene.

Hybridkursus:
Ophavsret for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i
en tidsalder, hvor digitalisering og internet sætter nye
ophavsretslige problemstillinger på bibliotekernes
dagsorden.
7. oktober 2022 i Aarhus
+ online

JOB OG KARRIERE

Onlinekursus: Revolutionér
din jobsøgning!
Find datoerne for kursusstart
på kulturoginformation.dk/
kalender
Personlig karrieresamtale
(fysisk eller telefonisk)
30. maj 2022 i København
eller via telefon
7. juni 2022 i København
eller via telefon
13. juni 2022 i København
eller via telefon
23. juni 2022 i København
eller via telefon
30. juni 2022 i København
eller via telefon
173
Se mere i KI’s kalender og
på kulturogin-formation.dk/
job-og-karriere

PENSION

TR-ARRANGEMENTER

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 pensionsordning indeholder.
14. september 2022 i
København

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

TR-tirsdag webinar:
Min rolle som TR, hvis en
kollega bliver syg
Hvad skal jeg være opmærksom på som TR, når
en kollega er længerevarende sygemeldt? Hvad siger
sygedagpengeloven - og
hvad sker der i kommunen,
når man er sygemeldt fra
sit arbejde?
10. maj 2022 online
TR-uddannelse Modul C
2022
7.-9. juni 2022 i Middelfart

Som studentermedlem kan du deltage gratis
i mange af vores gå-hjem-møder, webinarer
og værktøjskurser. Følg med i kalenderen.
Læs mere på kulturoginformation.dk

SVAR SVAR
002

Forfatterliv Karen Blixen

Forfatterliv
Selma Lagerlöf
– i 1909
Rundt om
bogen
Ned til hundene

Rundt om bogen
Set & hørt Bille August
... og det blå ocean
Scan QR-koden og
meld dig til et af de
mange spændende
arrangementer
allerede i dag.

LÆST Klaus Rifbjerg:
AnnaMaos
(jeg) Anna
Set & hørt
lille røde

(Citeret fra e-bogsudgaven: Gyldendal, 2014)

LÆST Lise Nørgaard:
Kun en pige
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JAKOB BOSERUP

NYT JOB

Datadreven økonomikontrol
Navn: Uffe Høgh
Stilling: Koncerncontroller i Koncern
Økonomi på Københavns Universitet fra
1. december 2021
Uddannelse: Cand.scient.bibl. 2017
Tidligere: Bibliotekar Herlev Bibliotek 20182021 samt vikariater som bibliotekar i Dragør
og Ballerup Bibliotekerne
Alder: 34 år
Hvad er dine opgaver som koncerncontroller?
- Vi er et team på seks personer, og vores
opgaver er grundlæggende at sikre, at der ikke
bliver snydt med Københavns Universitets
(KU’s) midler, hverken tilsigtet eller utilsigtet
svig, som man kalder det. I løbet af året laver
vi stikprøvekontrol, og ved årets afslutning
laver vi specifikke kontrolopgaver, KU’s revisor
Deloitte har pålagt at udføre, af universitetets regnskab. I december og januar måned
tjekkede jeg for eksempel 1.400 bilag. Misbrug
af offentlige midler er noget, både offentlige
og selvejende institutioner er blevet mere opmærksomme på efter »Britta Nielsen-sagen«.
Vi arbejder på at lave mere datadreven økonomikontrol, for med en omsætning på cirka
9 milliarder kroner er der mange udbetalinger
om året på KU. Jeg har også ansvar for at lave
rapporter til KU’s ledelse om deres kapitalforvaltning, som er de midler, universitetet har
investeret i aktier og obligationer.

50 · Perspektiv · Maj 2022

Hvorfor søgte du jobbet som koncerncontroller efter en årrække i folkebiblioteket?
- Jeg have lyst til at prøve noget nyt, og
tiden var til det. Der er mangel på arbejdskraft, så der er mange muligheder,
også hvis man vil prøve andre brancher. I
stillingsopslaget stod blandt andet, at de
søgte en cand.polit. eller en cand.merc.
aud., men det giver rigtig god mening for
én med informationsspecialistbaggrund
at lave opgaverne, fordi vi er vant til at
håndtere store datamængder og har en
analytiske tilgang. Her har jeg så mulighed
for at bruge min faglighed på en anden
måde. Desuden kan jeg kombinere det med
det fag, jeg læste før informationsvidenskab, nemlig finansøkonomi.
Der var også praktiske ting, der fik mig til
at skifte sektor. Det handlede om, at det
er rart ikke at have weekendvagter eller
komme sent hjem en dag om ugen, når
man er børnefamilie.
Hvilke kompetencer kommer du med som
bibliotekar/informationsspecialist?
- Som bibliotekar og informationsspecialist
arbejder man med struktur, rammer og
regler, hvor det er nødvendigt at »lægge
ting« det rigtige sted, på samme måde
som hvis du skal bogføre en regning på den
rigtige finanskonto. Det er ikke noget, du
kan sjusse dig til. Så systematikken kan jeg
relatere til.

Kan du forestille dig at vende
tilbage til folkebiblioteket?
- Ja, det kan jeg sagtens. Jeg savner alsidigheden, og at der er en
direkte effekt af de opgaver, man
løfter. Jeg kan også godt lide folkebibliotekernes oplysnings- og
dannelsestanke. Det sjove er, at
jeg ikke havde forestillet mig at
arbejde i folkebiblioteket, mens
jeg gik på IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi, nu
informationsstudier på Københavns Universitet, red.), så det
var lidt tilfældigt, at mit første
job blev på Dragør Bibliotek, men
jeg blev meget glad for alle opgaverne. Og i Herlev Bibliotek havde
jeg også opgaver, hvor jeg brugte
min økonomiske baggrund.
Hvilke opgaver var det?
- Cirka en tredjedel af mine opgaver var arbejdet med statistik
og økonomi. Jeg arbejdede med
udlånstal, besøgstal, hvor mange
skoleelever bibliotekarerne underviste, budgetopfølgning og så
videre. Den viden videreformidlede jeg til ledelsen. Derudover
havde jeg udlånsvagter og lavede
arrangementer.

”Det er netop nu,
at de russiske
bibliotekarer har
brug for støtte til
at bringe sand
information ud i
Rusland, selvom
det er farligt og
svært”
Marianne Martens, amerikanske professor på Informationsstudier på Kent University og formand for IFLA’s Libraries
for Children and Young Adults Section, om spørgsmålet om
IFLA skal ekskludere russiske medlemmer.

_Glæd dig! Snart kommer Perspektiv som app

Snart har du altid Perspektiv lige ved
hånden, når vi lancerer Perspektiv som app.
Hold øje med nyhedsbreve og hjemmesiden,
så du er klar, når Perspektiv lander i
App Store og Google Play :-)
Vi glæder os
Kh Redaktionen
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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 præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.
Se mere på www.kulturoginformation.dk
under webinarer og onlinekurser

Skal Rusland
smides ud af IFLA?

Ny portal skaber overblik
over dansk forskning

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

3 tillidsrepræsentanter
gør status på ligestilling

