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Kampgejst hos 100 
tillidsrepræsentanter 

til BF’s OK18 mødeeReolen Go

Hvilket
bibliotek

forsvarer vi?

Synspunkt:

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

TEMA

BF’s Records 
Manager
uddannelse
åbner nye
døre

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser



Oktober 2013 · Perspektiv · 51

www.bci.dk

LAD DINE BESØGENDE 
KOMME NÆRMERE!
Vores nye Info Pod med tilbagetrukket front gør den 
let tilgængelig og inviterer den besøgende til at komme 
nærmere - også i en kørestol eller med rollator.

Se mere på www.bci.dk/infopod

”Det gav mig mod 
på at søge videre 
og gå efter jobs, 
der direkte hed
noget med Records 
Management. Det 
havde jeg ikke før.” 
Mette Bach-Jensen, deltager på BF’s 
Records Manager uddannelse.
Fotograferet på forsiden

Læs tema side 12
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 OK18 har vist et stærkt sammenhold hos de offentligt
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 Den svenske ph.d.-studerende på Institut for
 Informationsstudier på KU Lisa Engström råder bibliotekerne
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 Brug dem (for eksempel) kun, hvis det giver mening for dig,
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TEMA: RECORDS MANAGEMENT

KAMPGEJST HOS BF’S TILLIDSREPRÆSENTANTER 

Dagens arbejdsmarked fremmer følelser 
som frygt, vrede og begejstring, mens 
tryghed og ro ikke får meget plads.

COMPASSION PÅ ARBEJDE

42

BF’s minuddannelse i Records Management kan bane vejen 
for BF’ere ind i virksomheder, der har brug for bedre håndtering 
af forretningskritiske dokumenter.

100 TR’ere mødtes til OK18-møde i Middelfart 

20



EN
LØSNING 
FOR ALLE

OK 18
· Perspektiv · April 20184

A
K

T
U

E
LT

 IN
T

E
R

V
IE

W



April 2018 · Perspektiv · 5

TEKST ANETTE LERCHE FOTO KRISTOFFER JUEL

Vi er forskellige –
men har samme mål
Du har sagt ja til at medvirke i fagbevægelsens foto- 
kampagne, hvor offentligt ansatte fra forskellige fag 
fotograferes sammen. Hvorfor?
- Jeg ville meget gerne bidrage til OK18-forhandlingerne, udover 
at stå med en fane til en demonstration. Men det er svært 
at gøre andet end at ytre sig i sit eget netværk, selv om jeg 
har stor lyst til det, fordi det er så vigtig en kamp. Så da BF 
spurgte, om jeg ville være med i en fotokampagne, så var jeg 
ikke i tvivl. Tanken bag kampagnen er rigtig god.

Hvad er det ved kampagnen, der appellerer til dig?
- Det at vi offentligt ansatte bliver fotograferede sammen 
med én fra et andet fag er godt tænkt, fordi det viser forskel-
ligheder, men med samme mål for øje. Vi er meget forskellige 
i forhold til borgerne og den måde, vi yder service på, men vi 
kæmper i disse forhandlinger for det samme – de offentligt 
ansattes vilkår.  

Hvordan oplevede du at blive fotograferet sammen med en 
ergoterapeut?
- Jeg kørte til Odense for at blive fotograferet, og det var en 
virkelig fin oplevelse at møde Lene Drejer, der er ergoterapeut 
og høre, hvordan forholdene som offentligt ansat er i hendes 
fag. Bare det at komme ind i hendes verden, i en forhal, der 
mest af alt lignede et plejehjem, og så fik hun straks øje på mig 

og spurgte, om jeg var bibliotekaren? Det grinede vi lidt af, 
fordi jeg tydeligvis trådte ind i en helt anden verden. Rent 
fotomæssigt var det en udfordring, at jeg som bibliotekar 
ikke har nogen uniform. I stedet tog jeg min nøglesnor fra 
arbejdet, hvor der står »spørg mig« på.  

Du har også skrevet et debatindlæg sammen med ergo-
terapeuten, der er blevet bragt. Hvorfor gjorde I det?
- Ja, det er igen det med at ytre sig og være med til at gøre 
en forskel. Vi taler jo meget om overenskomstforhandlin-
gerne på arbejdet, og gejsten kan jo godt svinge lidt. Nogle 
dage er man træt af usikkerheden og uvisheden om, hvor-
vidt der kommer en løsning, og det at ingen ved, hvordan 
eller hvornår det ender. Og så længe man går på arbejde, 
kan man jo ikke bare deltage i aktiviteter i arbejdstiden. 
Men så kan man ytre sig på andre måder for eksempel ved 
at skrive et debatindlæg. (se indlæg side 45). 

Hvor længe har du været aktiv som tillidsrepræsentant?
- Jeg har været TR først fra 2003 til 2006, og så igen siden 
2013. Jeg synes, det er meget spændende og har en ledelse, 
der inddrager medarbejderne og har fokus på trivsel og 
engagement. Derfor oplever jeg også, at jeg kan gøre en 
stor forskel i det faglige arbejde.

OK18-forhandlingerne har vist, at de offentligt ansatte har et stærkt sam-
menhold. Et synligt bevis er en fotokampagne, hvor offentlige ansatte foto-
graferes sammen. Eksempelvis en overlæge og en rengøringsassistent, en 
idrætslærer og en jernbaneansat, og en bibliotekar og en ergoterapeut, hvor 
det er BF’er Pia Margrethe Nyberg, der ses på billedet. 
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Hvad skal det nytte? Det blev jeg spurgt om på et 
af de medlemsmøder, jeg har været rundt på den 
seneste måneds tid. Hvad skal det nytte, hvis det 
alligevel bare ender i strejke, lockout og regerings-
indgreb?
   Den aften, jeg blev spurgt, kom jeg direkte fra 
det historiske stormøde for 10.000 (!!) tillidsre-
præsentanter i Fredericia, og den aften blev jeg 
båret af det sammenhold og den gejst, som sådan 
et møde skaber. Så det var ikke svært for mig at 
sætte ord på, hvad det nytter, og da sammenhol-
det siden da kun er blevet stærkere, er det stadig 
den samme konklusion, jeg drager. Det nytter!
Det, der nytter i disse uger, er det pres, vi alle 
skaber ved at sige fra og kræve en løsning for 
alle. Sammen viser vi arbejdsgiverne, at overens-
komster er noget, vi forhandler og ikke noget, der 
dikteres ved regeringsindgreb, og at lønnen for 
at løse velfærdsopgaver ikke skal bruges som et 
middel til besparelser. Offentlige ansatte fortje-
ner en løn, der udvikler sig i takt med den private 
sektor. Det er hovedkravet, og derudover står vi 
sammen om, at den betalte spisepause er en ret, 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

der flyder af overenskomsterne, samt at arbejdstid 
forhandles via aftaler, og ikke som lærerne oplevede i 
2013, at det blev nedfældet i en lov. 
   Er det så spisepausen eller lærerne, vi skal strejke for, 
tænker du måske. Nej, er det korte svar, for det, der er 
på spil, er meget større. Det er den danske model og 
den tradition, vores samfund bygger på. Nemlig at vi 
mødes og taler om tingene i stedet for at kigge ind i 
trusler om strejke og lockout, og alt hvad det medfører 
af besvær, konflikt og uro. 
   Nu er det kommet så vidt, at bibliotekarerne er gået 
på gaden for at demonstrere sammen med andre 
offentligt ansatte. Tak for jeres indsats. Det kunne 
have været undgået, hvis vi var blevet mødt med mere 
respekt og anerkendelse fra modpartens side. Lys-
punkterne i den situation vi står i er, at vi er vågnet op 
fra den tornerosesøvn, mange af os har været lullet 
ind i gennem flere år, hvor rettigheder som 37-timers 
arbejdsuge, ferie, pension og efteruddannelse har været 
en selvfølge. Et fair forhandlingsresultat på det offent-
lige arbejdsområde er derfor også vigtigt for det private 
arbejdsmarked – derfor har det også været fantastisk 
at mærke opbakningen fra privatansatte i form af sym-
patierklæringer og støttetilkendegivelser.  
   Skulle det alligevel ende i et regeringsindgreb, er det 
min klare overbevisning, at demokratiet og vores stem-
mer er med til at påvirke indholdet i indgrebet. Derfor er 
det så vigtigt, at I som BF’ere står skulder ved skulder 
med andre offentligt ansatte rundt omkring i landet. 
   Når dette Perspektiv udkommer, og du sidder og læser 
disse ord, kan meget være forandret. Der kan være sket 
et sammenbrud i forhandlingerne med strejke, lockout 
og måske endda et regeringsindgreb til følge. Eller 
der er skabt et forlig, som de offentlige ansatte skal 
stemme ja eller nej til. 
   Uanset, hvad resultatet bliver, skal vi på den anden 
side af disse historiske OK18-forhandlinger evaluere og 
se fremad i forhold til, hvordan den danske model på 
det offentlige arbejdsmarked fremadrettet skal fun-
gere. Derfor nytter jeres indsats, og tak for den.

· Perspektiv · April 20186
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Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

Som medlem af BF kan du tegne billige forsikringer på alt fra indbo til campingvogn og 
kæledyr. 
Aftalerne tilpasses dine behov, så du får præcis den dækning, du har brug for, til en 
fordelagtig pris.

Ring til vores forsikringsrådgivere på 70 21 64 44 og få et tilbud. Telefonen er åben alle 
hverdage fra 10.00-15.00. 

Du kan også skrive til os på medlemsbutikken@tryg.dk eller læse mere på
www.bf.dk/forsikringer

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

16. marts 

Vejviser for sociale medier

DR’s medierapport fra 2017 er en god indikator for, i hvilke retninger I skal 
tænke jeres sociale medier.

I 2017 overgik mobiltelefonen for første gang PC’en som danskernes fore-
trukne adgang til nettet, viser DR’s medierapport fra 2017, med 68 procent af 
danskerne, der tilgår nettet dagligt fra mobilen. Så det er afgørende at tænke 
i et mobilvenligt layout.

Flest unge på nettet
Det er især den yngre del af befolkningen, der bruger meget tid på nettet. De 
15-29-åriges tidsforbrug på sociale medier, video- og lydstreaming samt spil 
og gaming er mere end dobbelt så stort som tidsforbruget hos dem over 30 år. 
I gennemsnit brugte de 15-29 årige 60 minutter dagligt på sociale medier, og 
dem over 30 år brugte 23 minutter dagligt.
   Brugerne benytter ofte de mobile tilbud i ganske korte sessioner, for ek-
sempel på toilettet eller i supermarkedskøer, så et stort tidsforbrug er ikke så 
anvendeligt som succeskriterie i den mobilverden, fastslår rapporten. I stedet 
kan engagement eller loyalitet være interessante pejlemærker.
   65 procent af danskerne er dagligt på Facebook. 19 procent af danskerne er 
dagligt på Instagram, og hver tredje unge mellem 12-29 år åbner dagligt de 
såkaldte stories på Instagram. 23 procent er dagligt på Snapchat, og her er 
det hver anden unge mellem 12-29 år, der kigger på stories hver dag.

Vi vil selv bestemme
Brugen af streaming er steget siden 2016. Vi (og især de unge) vil gerne selv 
bestemme, hvornår vi bruger medierne. I 2017 var det daglige minutforbrug i 
gennemsnit 97 minutter for 15-29 årige og 31 minutter for gruppen over 30 år.
   »De unge fravælger i nogen grad de traditionelle medier til fordel for det 
brede udbud, men de spreder sig mere over de forskellige medier end deres 
forældre, så der er stadig tid til at se Den store bagedyst med familien, og DR 
har stadig kontakt til flere unge i løbet af en uge end Netflix,« skriver Dennis 
Christensen, leder af DR Medieforskning, i rapportens forord.

Mønsted

12. marts 

Bliv klogere sammen med de studerende

De studerende bag Center for Signifikante Oplevelser 
på INF inviterer alle BF-medlemmer til gratis at del-
tage i deres arrangementer i foråret. Man kan blandt 
andet være med til en debat om mødet mellem fakta 
og fiktion, og om hvad det kan gøre for formidlingen.

Center for Signifikante Oplevelser (CSO) er en studen-
terorganisation på Institut for Informationsstudier 
(INF), der blandt andet støttes af BF. De studerende 
lægger vægt på inspiration udefra og inviterer alle 
medlemmer af BF til at deltage i deres arrangementer. 
   - Vi har i høj grad tilrettelagt forårets program 
med henblik på at connecte med andre fagligheder 
og give de studerende et blik for alternative veje til 
formidling og information, siger Thore Davies, en af 
de studerende bag Center for Signifikante Oplevelser. 
Og der er masser på programmet, der er relevant for 
alle medlemmer af BF. I april afholdt de for eksempel 
et samtalearrangement om magi og formidling med 
udgangspunkt i direktør for Nationalmuseet Rane 
Willerslevs tanker om mødet mellem fakta og fiktion 
og den magi, det kan bibringe biblioteksinstitutionen, 
inspireret af artiklen i Perspektiv nr. 7, 2017, Bring 
magien tilbage. 

Læs mere om CSO’s program løbende på Facebook, 
hvor du også kan tilmelde dig
www.facebook.com/CenterforSignifikanteOplevelser 

Mønsted
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Hvad må du som chef
i en OK-konflikt? 

Som chef er du i hovedreglen ikke omfat-
tet af en eventuel konflikt, men der er 
regler for, hvordan du må agere. Du må 
for eksempel ikke sætte organiserede 
medarbejdere til at udføre strejke- eller 
lockoutramte kollegers opgaver. Få over-
blik over dit handlerum her.

Chefer er ikke omfattet af konfliktvars-
let. Definitionen af »chef« handler om dit 
ansvar i stillingen og din løn (læs mere om 
definitionen i linket nederst). Desuden er 
tjenestemænd og tjenestemandsansatte 
chefer ikke omfattet af konflikten. 

Hvad må du i forhold til medarbejderne?
Konfliktramt arbejde er alle de opgaver, 
konfliktramte medarbejdere normalt ville 
have udført. Du må ikke pålægge medar-
bejdere, der er organiserede, men ikke er 
omfattet af strejken/lockoutet at udføre 
konfliktramt arbejde. Medarbejderne skal 
således udføre deres sædvanlige arbejde og 
i samme omfang.

Hvad må du, som chefen, udføre af 
arbejde?
Chefer skal fortsætte deres arbejde som 
hidtil. De vil desuden i et vist omfang være 
forpligtede og berettigede til at overtage 
arbejdsfunktioner, som ellers skulle være 
varetaget af ansatte omfattet af konflik-
ten.

Respektér en lovlig konflikt
KL skriver i deres vejledning omkring 
overenskomstmæssige konflikter, at kom-
munerne skal respektere en lovlig konflikt 
og ikke ukritisk lade medarbejdere udføre 
mere arbejde eller arbejde uden for deres 
normale arbejdsområde. KL henstiller også 
til, at kommunerne, under en omfattende 
konflikt, ikke forsøger at videreføre normal 
drift, men i stedet varetager de mest nød-
vendige opgaver.

 Mønsted 

OK18
2018

Sabrine Mønsted  

Hvilken bog repræsenterer dit land? 

Bøger kan føre os ind i andre kulturer. Ambassadører over hele verden har givet deres bud 
på, hvilken bog der bedst repræsenterer deres land.

En bog kan give os en forsmag på en destination og inspirere os til at tage nye steder hen. Det 
er tanken bag rejsearrangøren Travel Birds projekt, hvor de har bedt ambassadører give deres 
bud på bøger, der bedst repræsenterer deres land. 
   En spansk ambassadør peger på bogen Don Quixote af Miguel de Cervantes som idiosynkra-
tisk for Spanien. En svensk ambassadør nævner blandt andet Niels Holgersens forunderlige 
rejse af Selma Lagerlöf, Pippi Langstrømpe af Astrid Lindgren og Jeg er Zlatan Ibrahimovic. En 
dansk ambassadør, udstationeret i Finland, har svaret Karen Blixen og H.C. Andersen, hvis 
man skal have en smag af Danmark. Se resten af ambassadørernes bud på bøger herunder: 

Ambassadors' 
Country 
of Origin

Argentina

Argentina

Argentina

Austria

Austria

Austria

Austria

Finland

Norway

Sweden

Germany

Hungary

Netherlands

Portugal

Facundo Vila

Betina Pasquali 
Fonseca

Nélida María 
Cintreras de 

Ecke

Dr. Peter Huber

Elisabeth 
Ellison-Kramer

Dr. Phil.
Heidemaria 

Gürer

Thomas Stelzer

Martín Fierro,
José Hernández, 1872

El Aleph, Luís Borges, 1945

El Aleph, Luís Borges, 1945

Der Trafikant (English title, 
'The Tobacconist'),

Robert Seethaler, 2012

Das Buch Österreich:
Texte, die man kennen 

muss (translates in English 
to 'The Book of Austria.

The text you have to 
know'), Hans Rauscher, 

2005; The World of Yester-
day, Stefan Zweig, 1942

Die gute Küche: Das Öster-
reichische Standardkoch-

buch (translates in English 
to 'The good kitchen': The 
Austrian Standard Cook-
book), Ewald Plachutta & 
Christoph Wagner, 1993

Der Mann ohne Eigenschaf-
ten (English title, 'The Man 
without Qualities'), Robert 

Musil, 1930-1943

Location
Where Embassy

is Based

Name
of

Ambassador

Book Recommendations:
Title, Author,

Publication Year

Læs hele nyheden på bf.dk/fagmagasinetperspektiv
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23. januar   

Nu går OK18 forhandlingerne i gang

Forhandlingerne omkring de offentlige overenskom-
ster på alle 3 forhandlingsområder (Stat, kommuner 
og regioner) starter i dag.

Beslutningen er truffet på et fællesmøde mellem CFU 
og Forhandlingsfællesskabet, fordi det nu vurderes, 
at der er kommet gang i lærerforhandlingerne på det 
kommunale område. Til gengæld går det mere trægt 
på det statslige område, hvorfor det er besluttet, at 
lærerforhandlingerne kører sideløbende med CFU-
forhandlingerne.

1. marts  

TR-OK-Landsmøde om konflikt

OK-situationen er meget tilspidset. 
P.t. mødes parterne i Forligsinsititu-
tionen.

Vi håber stadig på en forhandlingsløs-
ning, men der er stor risiko for konflikt. 
Derfor ændres TR-OK-Landsmøde 
2018 den 14. marts til at handle om 
konflikt og konfliktscenarier. En kon-
flikt kan være både en strejke og en 
arbejdsgiverbestemt lockout.

2. marts  

BF har sendt
konfliktvarsel
på statens område

5. marts  

BF har sendt
konfliktvarsel på
det kommunale og 
regionale område

27. februar 

Storkonflikt rykker nærmere

Fredag den 23. februar brød forhandlingerne mellem CFU og Finansministeriet omkring den 
statslige overenskomst sammen. 

Mandag aften den 26. februar blev der konstateret et tilsvarende sammenbrud mellem 
Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening, KL omkring de kommunale over-
enskomster. 

23.1 27.2 1.3 2.3 5.3 9.3

OK18
9. marts  

Lockout fra statslige
arbejdspladser 

BF har nu modtaget et omfattende 
lockout-varsel fra den statslige ar-
bejdsgiver Moderniseringsstyrelsen. 
Som innovationsminister Sophie 
Løhde sagde på pressemødet, hvor 
hun annoncerede lockouten, er stort 
set alle medarbejdere i staten omfat-
tet af den varslede lockout. Centrale knaster

Formand for BF Tine Segel pegede på tre centrale knaster i forhandlingerne. Den første handler 
om reallønnen, hvor det for fagbevægelsen er afgørende, at medlemmerne oplever en sikring af 
reallønnen. Der er økonomisk vækst i Danmark, og det skal de offentlige ansatte også opleve, 
er det klare budskab.
   Den anden knast er den betalte frokostpause, hvor fagbevægelsen vil have en sikring af den 
betalte spisepause, der har været en ret siden 1921, men som arbejdsgiverne pludselig mener, 
er op til lokale aftaler. 
   Den tredje knast handler om lærernes arbejdstidsaftale, som ved lærerkonflikten blev løst 
ved et lovindgreb, men lærerne skal igen kunne forhandle deres arbejdstidsaftale, lyder det fra 
en samlet fagbevægelse, der står sammen og repræsenterer 800.000 offentlige ansatte.
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13. marts  

Lockout i kommuner og 
regioner

I går modtog BF varsling fra 
KL om arbejdsstandsning i 
form af lockout og boykot 
pr. 10. april 2018, der omfatter  
BF’s medlemmer efter AC-
overenskomsten. 
   På samme måde fik BF 
varsling fra Danske Regioner. 
Alle medlemmer har derfor 
modtaget en skrivelse fra BF. 

14. marts  

100 tillidsrepræsentanter til landsmøde

BF holdt den 14. marts TR-landsmøde i Middelfart. BF forbereder sig på en mulig storkonflikt på det of-
fentlige område. 

- Det, jeg kan sige, er, at fagbevægelsen ikke ønsker en konflikt. Vi ønsker en løsning. Den er desværre bare 
svær at se lige nu. Derfor mødes vi i dag med det udgangspunkt, at vi skal være forberedte på en konflikt, 
sagde Tine Segel til en fyldt sal. 
   Tine Segel beskrev forløbet op til sammenbruddet i OK18-forhandlingerne, hvor arbejdsgiverne i staten 
havde været en meget vanskelig forhandlingspartner. 
   - Et af de steder, hvor det blev allermest tydeligt for mig, at intet i disse OK-forhandlinger er, som det plejer 
at være, var, da vores finansminister Kristian Jensen tweetede, at »Regeringen var klar til at forhandle«. Vi 
har aldrig før stået over for politikere, der ikke klart kunne skelne mellem rollen som regering og rollen som 
arbejdsgiver. Det tweet bestyrker mistanken om, at det hele er aftalt spil, og at regeringen vil løse denne 
konflikt gennem lovgivning. Det truer den danske model, sagde Tine Segel.
   - Derfor er denne kamp nødvendig, understregede hun. Og det bakkede tillidsrepræsentanterne op om. 

28. marts  

Forligsmanden udskyder konflikten

I en pressemeddelelse har Forligsmand Mette
Christensen meddelt, at hun har udskudt
konflikten i 14 dage. 

 »Forligsinstitutionen har modtaget en række 
konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det 
offentlige arbejdsmarked. Konflikt i form af strejke 
er varslet til at træde i kraft den 4. april 2018 og 
konflikt i form af lockout er varslet til at træde i 
kraft den 10. april 2018. På enkelte områder er der 
fremsendt varsler for strejke og lockout med senere 
datoer.
  Som forligsmand bestemmer jeg hermed, at de 
varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger, jf. 
§ 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. 
Arbejdsstandsninger kan herefter tidligst iværksæt-
tes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.
  Hvis forhandlingerne afsluttes inden for de 2 uger, 
kan konflikt iværksættes på femtedagen efter at 
jeg har erklæret forhandlingerne for afsluttet uden 
resultat, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejds-
stridigheder.«
Med venlig hilsen Mette Christensen

13.3 14.3 22.3 24.3 28.3
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Tine Weirsøe hører fra flere 
arbejdsgivere, at det er et 
plus på CV’et, at en ansøger 
har deltaget i BF’s Records 
Managermentuddannelse.

RECORDS
MANAGERMENT
BESKYTTER
VIRKSOMHEDER
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TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Det er først, når en virk-
somhed eksempelvis taber 
en retssag eller mister en 
forretningsmulighed, fordi 
der ikke er styr på doku-
menterne, at ledelsen an-
sætter en Records Manager. 
Men BF’s miniuddannelse i 
Records Management skal 
hjælpe BF’ere til at få virk-
somhederne til at ansætte 
dem, inden det er gået galt. 

BF har siden 2016 udbudt en miniuddannelse i Records Mana-
gement, og uddannelsen har haft godt 125 kursister igennem.
   Og der er god grund til at vise interesse for området, mener 
underviser og konsulent i Scandinavian Information Audit Tine 
Weirsøe, for der vil komme flere og flere jobs inden for Records 
Management. Både i det private og det offentlige. 
   Men det er også et område, hvor det er nødvendigt, at man som 
informationsspecialist tilegner sig flere kompetencer end dem, 
man naturligt har med fra sin uddannelse, for at kunne få et job 
som Records Manager. Og det er netop disse kompetencer, modul-
uddannelsen særligt fokuserer på. 

DET, VIRKSOMHEDEN IKKE KAN TÅLE AT MISTE

- Uddannelsen lægger vægt på den forretningsorienterede tilgang. 
Her mener jeg både i forhold til den offentlige og private sektor. 
Det handler om at have forretningsforståelse, kunne prioritere og 
have tanke på bundlinje og målsætninger. Det er ikke traditionelt 
områder, informationsspecialister er så stærke inden for, siger Tine 
Weirsøe.
   På kurset arbejdes med business drivers i forhold til Records 
Management – altså det, der »driver« virksomheden til at doku-
mentere, og hvordan man over for virksomhedens ledelse belyser, 
hvorfor det er så vigtigt at arbejde med for eksempel risikoscena-
rier. Essensen af Records Management er nemlig at kunne vurdere, 
hvilke records der er kritiske at miste for en virksomhed, og hvilke 
der skal prioriteres. 

Deltagerne fremhæver ud over det faglige indhold på kurserne også den gode mulighed for 
at udvide det faglige netværk. Du kan se i BF’s kalender, hvornår de næste forløb starter. 

RECORDS
MANAGERMENT
BESKYTTER
VIRKSOMHEDER
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Kursusdeltagerne
BF har haft seks hold igennem
– i alt godt 125 deltagere
– eksempelvis studerende, der 
ikke synes, de får dækket denne 
del af fagligheden i deres under-
visning, eller folkebibliotekarer, 
ledige og informationsspecia-
lister, der ønsker at arbejde 
inden for området, samt andre 
fagligheder, der allerede arbejder 
med området.  

På kurset præsenterer Tine Weirsøe prakti-
ske eksempler på Records Management fra 
sit mangeårige arbejdsliv som konsulent, 
og hendes erfaring er, at det typisk først er 
når virksomheden står på den brændende 
platform, at ledelsen får øjnene op for, hvorfor 
Records Management er så afgørende. 

TRUENDE RETSSAGER OG

PATENTER I FARE

- Jeg har en case med i undervisningen, der 
handler om en virksomhed, der har udfor-
dringer på flere områder. Den har problemer 
med et patent, hvor den ikke har overblik over 
udviklingsdokumentationen, fordi udviklings-
chefen og hans sekretær har forladt firmaet. 
Samtidig er der truende retssager fra konkur-
renter, og endelig er der problemer med nogle 
maskindele til en tekstilfabrik i Østen, hvor 
virksomheden mangler dokumentation for, at 
man har tjekket op på sine underleverandører.  
Her bliver firmaet sat ind i en CSR-sammen-
hæng (social- og miljømæssig ansvarlighed, 
red.), hvor dårlig omtale truer, hvilket påvirker 
ledelsen og aktiekursen meget. Virksomheden 
skal altså have styr på rigtig mange ting, og 
her kommer en Records Manager ind i billedet, 
forklarer Trine Weirsøe. 

Området omkring Records 
Management giver mulighed 
for specialisering. Deltagerne 

på dette BF-kursus får et 
dybere indblik i auditering.
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Records Management i det offentlige og private
Både offentlige og private virksomheder bruger Records
Management. I det private er motivationen at have styr på de 
nødvendige og lovmæssige records i et livscyklusperspektiv. 
  I det offentlige – der ofte har sagsbehandling og persondata – 
har man store krav til området. Men man læner sig meget op ad 
esdh-systemerne og er udfordrede af, at det ofte er sagsbehand-
lere, der også står for journalisering. Begge sektorer har fokus på 
håndtering af persondata.

For at få overblik over virksomhedens Records 
Management-udfordringer laver man en audi-
tering (revision af virksomheder, leverandørers 
og partneres processer, arbejdsgange, sikker-
hed, dokumentation og data, red.), hvor man 
gennemgår virksomheden fra A til Z. Herefter 
udarbejder man som Records Manager en 
prioriteret aktionsliste over, hvad skal der 
gøres for at få styr på udfordringerne med 
dokumentation. Her kan det eksempelvis vise 
sig, at man skal have nye it-systemer, flytte 
arkiver, opgradere kompetencer og indføre en 
ny governance – altså en politik for, hvor lang 
tid og hvor man skal opbevare forskellige typer 
af informationer.

LÆR AT KOMMUNIKERE TIL

FORRETNINGEN

- Min erfaring er, at det typisk er de virksom-
heder, der har mistet en forretningsmulighed, 
haft myndighedsinspektioner (eksempelvis 
Stat eller Datatilsynet), været igennem en 
retssag eller har oplevet dårlig medieomtale, 
som ansætter en Records Manager. For of-
fentlige virksomheder kan det være undersø-
gelser fra Rigsrevisionen eller Datatilsynet, der 
skaber handling. Der er få virksomheder, der 
er proaktive på området, og derfor arbejder vi 
også med den gode argumentation. Så man 
som jobsøgende Records Manager kan sætte 
ord på, hvilke behov man løser for en virksom-
hed, siger Tine Weirsøe.

Men kurset giver også indblik i de værktøjer, 
man bruger inden for Record Management. 
Der gennemgås de ISO-standarder (ISO, 
International Organization for Standardization, 
verdensomspændende sammenslutning af 
nationale standardiseringsorganer, red.), som 
danner rammen om arbejdet med Records 
Management og sætter retningslinjerne for, 
hvordan man eksempelvis udarbejder en 
risikoanalyse, så det kun er de nødvendige 
data, der gemmes, og kun så længe det er 
nødvendigt.  
   - Records Management handler også om 
at balancere eksempelvis juridiske krav med 
forretningsbehovet i virksomheden, som kan 
være videndeling. 
   - Vi giver også kursisterne organisations- og 
procesforståelse, mens alt det omkring infor-
mationssøgning og metadata er noget, som 
informationsspecialister kan på forhånd. Vi fo-
kuserer på de kompetencer, de ikke har, og på 
hvordan de kommunikerer om deres område, 
og på den måde giver vi dem mod på at søge 
andre jobs. Jeg er selv uddannet bibliotekar og 
kender deres faglighed. 
   Udviklingen for BF’ernes arbejdsmarked er 
færre jobs på det traditionelle arbejdsmarked 
i form af biblioteker og i en langt mere bred 
retning. Og det er en udvikling, Tine Weirsøe 
gerne vil støtte BF’erne i. Lige som hun håber, 
at kurset hjælper BF’s medlemmer til lettere 
at kunne skifte sektor. 
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Nye muligheder,
indsigter og net-
værk. Selv en kort 
mini-moduluddan-
nelse kan åbne nye 
døre for karrieren.
Perspektiv har
talt med deltagerne 
på BF’s mini-
uddannelser.

BF Ś MODUL-
UDDANNELSER
GIVER KARRIEREN
ET SKUB
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Fik nyt sprog om forretningen
Navn: Mette Bach-Jensen             
Stilling: Records Manager i Wind Power, Ørsted      
Deltog i Records Manager-uddannelsen: Maj 2017    
Karriere: Arbejdet i flere private firmaarkiver, blandt
andet Carlsberg.  
Uddannelse: Cand.mag. i Islamiske Studier, KU      
Alder: 40 år 

Hvorfor meldte du dig til Records Manager-uddannelsen?     
- Jeg arbejdede på det tidspunkt i Ørsteds firmaarkiv og 
ønskede en bedre forståelse af, hvordan mine opgaver 
passede ind i firmaet som helhed. Jeg ønskede en forret-
ningsforståelse og et større perspektiv. 

Hvad var spændende ved moduluddannelsen?   
- Det var interessant at lære om de mange forskellige dele 
i Records Management, eksempelvis procesanalyse og 
udarbejdelse af politikker. 
   Tine Weirsøe, der underviser på kurset, kom med mange 
konkrete eksempler fra firmaer for at gøre det praksisnært 
og sætte tingene ind i en kontekst. 

Hvad betyder det for dig at have taget moduluddan-
nelsen?  
- Det gav mig mod på at søge videre og gå efter jobs, der 
direkte hed noget med Records Management. Det havde 
jeg ikke før. Jeg havde muligvis godt kunne bestride de 
jobs, men uddannelsen gav mig mere i bagagen til at søge 
i den retning, fordi jeg også fik et indblik i det sprog og 
de processer, der kører i virksomheden. Jeg er uddannet 
humanist, og jeg har for eksempel aldrig lært om proces-
analyse på min uddannelse, men det har man brug for, når 
man arbejder i forretningsverdenen. Moduluddannelsen 
var med til at give mig et sprog og nogle af de koder, man 
skal bruge, når man taler om forretningen. Jeg søgte en 
stilling internt i Ørsted og fik jobbet som Records Manager 
i Asset Management i Wind Power, som er den afdeling, 
der ejer vindmøllerne, og som står for kontraktforhandlin-
ger og kontakt til partnere. Man kan sige, at mine kolleger 
i afdelingen står for at optimere det, der kommer ud af 
den investering, som Ørsted og dets partnere laver, når 
de bygger en vindmøllepark. Det handler i høj grad om 
bundlinjen. 

Hvad er forskellen på arbejdet i et arkiv og det, du laver
i dag?
- Mit job har ændret sig væsentligt. Noget af det nye for 
mig er, at vi fokuserer på den daglige Records Manage-
ment-support som en servicefunktion. Og jeg bruger 
meget tid på at forstå processerne i afdelingen, så vi kan 
tilpasse Records Management til dem, så vi hele tiden er 
på forkant. Jeg bruger også tid på at snakke med folk om, 
hvordan processerne er. Uden den helhedsforståelse ville 
vi altid »komme for sent« og lave brandslukningsarbejde. 
Endelig er der også en del undervisning i jobbet, hvor vi 
træner nye medarbejdere i at bruge de digitale arkiver, så 
de ved, hvordan de for eksempel uploader dokumenter. 
Jeg laver også brugersupport og brugertræning. I det hele 
taget har jeg en meget tættere kontakt til brugerne. 

Giver moduluddannelsen nyt netværk?
- Ja, absolut. Det er fantastisk at møde folk, der arbejder 
med det samme som én selv eller det, man gerne vil 
arbejde med. Jeg har ikke direkte brugt netværket efter-
følgende, men det har givet mig viden om andre måder at 
arbejde på og andre arbejdspladser. 
   Der var meget stor forskel på den tilgang, de forskellige 
kursister havde til Records Management. Nogle kom for 
at lære, hvad det var, fordi arbejdspladsen ønskede det, 
eller fordi de gerne ville skifte retning. På forløbet blev 
det også tydeligt, at der er mange forskellige måder at 
definere Records Management på. Arkiver er én måde, 
men det er helt anderledes og brugerorienteret, når du 
arbejder frontline. 

Når deltagerne kommer med så forskellige forudsæt-
ninger, hvordan er niveauet så?
- Det var lidt blandet, for der var også studerende på hol-
det, og de havde jo ikke så meget erfaring. Men alle der 
har med dokumenter eller records at gøre i det daglige 
arbejde har jo et forhold til området og en mening om 
det. Nogle steder, som i Novo Nordisk og også Ørsted, er 
der nogle lovkrav, der gør, at man arbejder meget struk-
tureret og har politikker for området, og andre steder er 
det ikke helt på samme måde, men alle havde noget at 
byde ind med. 

17



18 · Perspektiv · April 2018

R
EC

O
R

D
S

 M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

Alt det, der ikke
skal gemmes
Navn: Rikke Hulstrøm             
Stilling: Informationsspecialist i Rambøll      
Deltog i Records Manager-uddannelsen:
Maj 2017    
Karriere: Tidligere ansat i DR’s Arkiv og
Research   
Uddannelse: Bachelor i filosofi, med tilvalg
på IVA      
Alder: 44 år 

Hvorfor søgte du ind på BF’s Records
Manager-uddannelse?     
- Jeg skulle arbejde med document control 
i Rambøll. Det havde jeg ikke beskæftiget 
mig med i mit tidligere job i DR, hvor jeg 
arbejdede med research og metadatering. I 
Rambøll, hvor man arbejder med projekter, er 
det vigtigt, at man kan følge dokumenternes 
historik, så man altid ved, hvilke ændringer der 
er lavet, hvor de er og så videre, så man altid 
kan dokumentere over for en kunde, hvad man 
har gjort. Records Management er ikke præcis 
det samme som document control, men nogle 
af tematikkerne går igen, og moduluddannel-
sen gav mig god indsigt i, hvad man skal være 
opmærksom på, når man arbejder inden for 
området.

Hvad er dine opgaver i Rambøll?  
- Jeg har ikke arbejdet så meget med docu-
ment control endnu, fordi jeg har en anden 
stor opgave med at udvikle vores intranet. Jeg 
arbejder også med udbudssøgning, littera-
tursøgninger og materialeregistrering, og så 
sidder jeg med vores kvalitetsledelsessystem, 
hvor jeg blandt andet ser på, hvordan vi opbe-
varer vores dokumenter, så vi har overblik over, 
hvem der kan ændre i dokumenterne, hvor 
længe de skal gemmes og lignende. På grund 

af moduluddannelsen har jeg fået et meget 
bredere blik på virksomhedens records og kan 
stille en masse relevante spørgsmål til min 
nærmeste chef. Det er rigtig sjovt at have den 
dialog. At jeg har fået mere viden om områ-
det betyder også, at jeg kan skabe en større 
bevidsthed hos kollegerne, så folk tidligere i 
processen tænker document control og doku-
menthåndtering ind i deres projekter. 

Hvorfor skiftede du job fra DR til Rambøll?   
- Jeg ville gerne prøve noget nyt, så jeg spurgte 
en informationsspecialist, der arbejdede i 
Rambøll, om jeg måtte følge ham en dag, så 
jeg kunne få indblik i arbejdsopgaverne. Jeg 
syntes, det var super spændende, og det endte 
så med, at jeg blev ansat.  

Hvad gjorde mest indtryk på dig i løbet af 
moduluddannelsen?
- Alt det, der ikke skal gemmes. Man får det let 
sådan, at man gemmer alting for en sikkerheds 
skyld. Men når man har arbejdet meget med 
søgninger, så ved man godt, at jo mere infor-
mation der er, jo sværere er det at finde den 
rigtige. Men der er også andre komplikationer 
ved at gemme alting. Nogle systemer foræl-
des, så man slet ikke kan åbne filerne længere. 

Hvad betyder det for dig at have taget modul-
uddannelsen?
- Jeg har, udover en dybere forståelse for re-
cords livcyklus, blandt andet fået adgang til et 
netværk. Der er oprettet et Records Manager-
forum på LinkedIn, som jeg eksempelvis trak 
på, da jeg skulle lave en præsentation af 
Records Management. Vi er stadig en lille niche 
i bibliotekskredse, men vi bliver flere og flere, 
der arbejder med netop dette område. 
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Næste hold i Records 
Management starter 
den 19. september. 
Læs mere i bf.dk/
arrangementer
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Godt 100 tillidsrepræsentanter 
mødtes den 14. marts i Middelfart. 
Dagsordenen var sammenbruddet 
i OK18-forhandlingerne og risikoen 
for en storkonflikt på det offent-
lige arbejdsmarked. Vi vil kæmpe 
for den danske model, lød det 
samstemmende.
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HOS BF’S
TILLIDS-
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ire spørgsmål, ingen kunne besvare den 14. 
marts, da 100 tillidsrepræsentanter og BF’s 
hovedbestyrelse mødtes til TR-landsmøde i Mid-
delfart. - For vi ved reelt ikke, hvad der kommer til 
at ske, konstaterede BF’s formand Tine Segel.
   - Men det, jeg kan sige, er, at fagbevægelsen 
ikke ønsker en konflikt. Vi ønsker en løsning. Den 

er desværre bare svær at se lige nu. Derfor mødes vi i dag med 
det udgangspunkt, at vi skal være forberedte på en konflikt, 
sagde Tine Segel til en fyldt sal. 
   Tine Segel beskrev forløbet op til sammenbruddet i OK18-
forhandlingerne, hvor arbejdsgiverne i staten havde været en 
meget vanskelig forhandlingspartner. 

F

Skal BF’ere – sammen med en masse andre offentligt 
ansatte – strejke fra den 4. april?

Vil arbejdsgivernes omfattende lockout lukke det
meste af det offentlige Danmark ned fra den 10. april?

Vil Forligsinstitutionen udskyde konflikten?

Vil det lykkes at undgå storkonflikt, fordi en aftale
falder på plads?
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- Intet i disse OK-forhandlinger er, som det plejer 
at være, og det blev især tydeligt for mig, da vores 
finansminister Kristian Jensen tweetede, at »Re-
geringen var klar til at forhandle«. For det er jo ikke 
regeringen, vi skal forhandle med. Vi har aldrig før 
stået over for politikere, der ikke klart kunne skelne 
mellem rollen som henholdsvis arbejdsgiver og rege-
ring. Det tweet bestyrker mistanken om, at det hele 
er aftalt spil, og at regeringen satser på et lovind-
greb. Det truer den danske model, sagde Tine Segel.
   - Derfor er denne kamp nødvendig, understregede 
hun. Og det bakkede tillidsrepræsentanterne op om. 

CENTRALE KNASTER

Tine Segel pegede på tre centrale knaster i forhand-
lingerne. Den første handler om reallønnen, hvor det 
for fagbevægelsen er afgørende, at medlemmerne 
oplever en sikring af reallønnen. Der er økonomisk 
vækst i Danmark, og det skal de offentligt ansatte 
også opleve, er det klare budskab.
   Den anden knast er den betalte spisepause, hvor 
fagbevægelsen vil have en sikring af den betalte 
spisepause, der har været en ret siden 1921, men 
som arbejdsgiverne pludselig mener er op til lokale 
aftaler. 
   Den tredje knast handler om lærernes arbejds-
tidsaftale, som ved lærerkonflikten blev løst ved et 
lovindgreb, men lærerne skal igen kunne forhandle 
deres arbejdstidsaftale, lyder det fra en samlet 
fagbevægelse, der står sammen og repræsenterer 
800.000 offentlige ansatte.

Kasper Lavsen Thalund

Ene Rammer Nielsen

TR, Helsingør Kommunes Biblioteker

Hvad er vigtigt for dig i kampen om OK18?
- OK18-forhandlingerne viser en bevægelse 
i samfundet, hvor arbejdsgiverne går efter at 
udnytte hullerne i systemet. Lokalt oplever vi 
også, at man inddrager helligdage, fordi det ikke 
specifikt står nogen steder i overenskomsten. 
Meget er ikke skrevet ned, men har været kutyme 
i mange år, og at gå efter det er ødelæggende 
for den danske model. Den kamp vil jeg gerne 
tage, og jeg støtter lærerne 100 procent i deres 
krav om at få adgang til at forhandle deres 
arbejdstidsaftale. For mig handler dette forløb 
om respekt, som ikke er til stede fra de centrale 
arbejdsgivere.

Roskilde Universitetsbibliotek

Hvad er vigtigt for dig i kampen om OK18?
- Fællesskabet. For mig er det ikke specifikt 
det ene eller andet krav, men at vi står 
sammen og hjælper hinanden. 

22
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Lise Falkenberg Juhl

Stefan Dahl

Esbjerg Kommunes Biblioteker

Hvad er vigtigt for dig i kampen om OK18?
- De centrale arbejdsgivere har hakket løs på den 
ret, vi har kæmpet for i mange år, og hvis de får 
løsnet en flig, vil det brede sig. Vi har en række 
aftaler og kutymer, og vi skal kæmpe for, at folk 
ikke pludselig skal betale for en frokostpause, 
der har været kutyme i mange år. Tonen fra 
arbejdsgiverne, hvor de nedgør os og siger, at vi 
ikke er vigtige, skal vi også kæmpe imod. Men 
vigtigst for mig er det, at vi står sammen og siger, 
at nok er nok.

Esbjerg Kommunes Biblioteker

Hvad er vigtigt for dig i kampen om OK18?
- Det handler om principper og den hårde tone. 
Jeg kan sagtens acceptere, at forhandlingerne er 
hårde, men det er vigtigt, at vi står imod, når for 
eksempel Moderniseringsstyrelsen laver et spin 
og tegner et billede, som ikke passer. Jeg kan godt 
forstå, at mange mennesker bliver forvirrede. Vi 
skal være faktuelle, det er vigtigt for et demokratisk 
samfund. Hvis vi ikke bliver taget seriøst og 
risikerer et lovindgreb, som lærerne oplevede, er 
jeg klar med den røde fane. 

BF’s sekretariatschef Torben Jensen gennemgik 
kontingentnedsættelsesmodellen. Den skal 
sikre, at ingen medlemmer mangler penge, når 
de ikke får udbetalt løn, og at medlemmerne 
bagefter kompenseres for tabt lønindtægt via 
en kontingentnedsættelse.

BF’s formand Tine Segel fik med egne ord pulsen op, da hun så dette tweet 
fra finansminister Kristian Jensen. For hende tyder det på aftalt spil.
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Tak for godt samarbejde

Udrulningen af det Fælles Bibliotekssystem er ved at være ved vejs ende.  
96 kommuner har nu taget Cicero i brug, og i det nye år går Sønderborg også i gang. 

Vi vil gerne takke alle jer i kommunerne, på bibliotekerne og de pædagogiske  
læringscentre for et rigtig godt samarbejde og engagement. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om Cicero. 
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Den svenske ph.d.-studerende på INF Lisa Engström 
råder i denne kommentar bibliotekerne til at tage en 
grundlæggende debat om værdier, før de lader bekym-
ringer om uro, hærværk og trusler føre til vagtordninger 
og udelukkelse af nogle grupper. 

er blev skrevet om stigende uro på landets fol-
kebiblioteker i december-udgaven af Perspektiv 
2017. Det er en undersøgelse blandt tillidsrepræ-
sentanter i bibliotekerne, som danner grundlaget 
for den dystre beskrivelse af udviklingen. I deres 
besvarelser kan man læse om hærværk, uro og 

trusler, og om at flere biblioteker har ansat sikkerhedsvagter 
for at passe på medarbejderne. 
   Journalist Torben Benner skrev den 13. december i dagbladet 
Politiken om Bibliotekarforbundets undersøgelse. Og som Per-
spektiv også peger på, henviser Benner til sociale nedskærin-
ger – som lukkede krisecentre, færre ressourcer til psykiatrisk 
behandling og færre steder, unge mennesker kan henvende sig 
og være – som en forklaring på udviklingen. 
   Men Benner diskuterer også reduktionen af den bemandede 
åbningstid kombineret med udvidelsen af den ubemandede 
åbningstid om aftenen som en årsag til uro. I Sverige har 
diskussionen og bekymringerne i bibliotekerne været i gang 
længe. Fagforeningen DIK, der organiserer mange svenske bib-
liotekarer, lavede en undersøgelse sidste år, der viste, at vold, 
social uro og skældsord er steget i de seneste år. 

HVORFOR DEBAT NETOP NU?

Samtidig er debatbølgerne gået højt i svenske nyhedsmedier 
om uro på bibliotekerne. Som ph.d.-studerende undersøger 
jeg offentlige biblioteker med ubemandede åbningstider i 
Danmark og Sverige, og jeg er interesseret i debatten i begge 
lande. Problemer med brugere, der opfører sig dårligt mod 
medarbejdere i biblioteket, skal selvfølgelig løses. Alle skal 
være i stand til at føle sig trygge på deres arbejdsplads. Det 

D
kan alle blive enige om. Men spørgsmålet er, 
hvorfor situationen i bibliotekerne kommer frem 
lige nu? 
   Det er klart, at respondenterne i Danmark og 
Sverige rapporterer om stigende problemer, men 
det er ikke et nyt fænomen, at nogle opfører sig 
uacceptabelt i bibliotekerne. Kan bibliotekets 
medieopmærksomhed til dels forklares af en 
usikkerhed i bibliotekets verden om, hvordan 
biblioteker kan legitimeres, og hvilket bibliotek vi 
ønsker at forsvare? 
   Det er også vigtigt at påpege, at undersøgel-
serne i Danmark og i Sverige viser ét af flere 
sande billeder af bibliotekerne. Min forskning, der 
dog ikke nødvendigvis kan generaliseres, viser, 
at brugere for eksempel går på biblioteket for at 
opleve stilheden, få mulighed for at arbejde eller 
studere, aktivere deres børn eller få adgang til 
litteratur. Interviewpersonerne beskriver biblio-
tekets rum som et sikkert sted, de nyder. Det er 
også en sandhed om dagens bibliotek. 
   Det er nemt at pege på enkle løsninger på et 
så komplekst problem, som undersøgelserne 
i Danmark og Sverige viser. Et eksempel på en 
forsimpling er at forbinde problemerne med 
de »fremmede«. Tidligere kulturborgmester i 
København Carl Christian Ebbesen (DF) hævder, 
at problemet til dels er på grund af tilstedevæ-
relsen af udenlandske hjemløse i København. I 
Sverige hævder nogle, at det er en opgivelse af 
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»stilheds-standarden« i bibliotekerne, at der 
pludselig er uro og støj. 
   I min forskning ser jeg, hvordan brugerne 
generelt tilpasser sig regler og normer i biblio-
teket. Vi lever i et samfund, hvor vi stort set 
forventes at tage ansvar for os selv, og det gør 
det store flertal. For eksempel kan brugere, 
der skjuler knive i biblioteket, og som truer 
personale eller ødelægger materialet, ikke 
overholde regler eller normer. Spørgsmålet er, 
om årsagen til dette kan søges i biblioteket, 
for eksempel i en tabt »stilheds-standard«.  
Det tror jeg ikke. Ligeledes mener jeg ikke, at 
problemet skyldes udenlandske hjemløse. 

Hvad er bibliotekets legitimitet i dag?
Jeg tror, at der skal et andet udgangspunkt til, 
for at diskussionen om problemerne kan blive 
konstruktiv. Vi må spørge: hvilket bibliotek er 
det, vi forsvarer? Hvad er bibliotekets legiti-
mitet i dag? Min forskning viser, at biblioteker 
har potentialet til at være steder, alle kan gå 
til for at føle sig trygge og have mulighed for 
refleksion. Biblioteket er også et sted, hvor 
man finder information, deler historier, stude-
rer eller arbejder. Nogle kommer her for at få 
privatliv, andre for at socialisere. Med andre 
ord spiller biblioteket mange forskellige roller 
i samfundet i dag, og nye funktioner tilføjes, 
mens andre bliver forældede.

   Dette er hverken positivt eller negativt i sig selv. Tværti-
mod ser jeg i min forskning gode grunde til at stræbe efter 
et bibliotek, der muliggør denne mangfoldighed og tilskynder 
til aktiviteter, der ikke skal begrundes med, at det bidrager til 
vækst, uddannelse eller andre målbare ting. Men for at denne 
mangfoldighed skal lykkes, kræver det ressourcer. 
   Det kræver ressourcer i form af fleksible bibliotekspladser, 
der tillader tavshed i dele af biblioteket og samtaler i andre. 
Det kræver ressourcer i form af dedikerede bibliotekarer, 
der har tid og mulighed for at imødekomme de forskellige 
forventninger hos nutidens brugere. Det kan også kræve res-
sourcer i form af personale med særligt ansvar og kompe-
tencer til at skabe dialog med brugere, der opfattes som for-
styrrende. Hvis vi ønsker biblioteker, som alle har adgang til, 
som er åbne for uddannelse, kultur og demokrati i bredeste 
forstand, og som fremmer kritiske refleksioner og samtaler, 
er det nødvendigt med mangfoldighed. 

STILHED OG AKTIVITETER KAN LEVE SIDE OM SIDE 

Den nyere biblioteksdebat i Sverige er noget forenklet. To 
perspektiver på det moderne offentlige bibliotek er sat over 
for hinanden: En side ser gerne stille og rolige biblioteker, 
der stiller information og viden til rådighed med materialet i 
fokus. Den anden side kræver biblioteker, der fungerer som 
mødelokaler for debat og kreativitet, som giver mulighed for 
innovation. Der er imidlertid ingen reel modsigelse mellem 
disse roller, som flere også påpeger i debatten. 
   Det, vi skal være opmærksomme på, når debatten for ek-
sempel handler om uro på bibliotekerne, er, at foranstaltnin-
gerne til at løse problemerne påvirker biblioteket som helhed, 
og det kan være problematisk. Derfor mener jeg, at debatten 
i både Danmark og Sverige skal opdateres, så det også hand-
ler om bibliotekets rolle. De ændringer og tiltag, man laver 
på det enkelte bibliotek med henvisning til for eksempel uro-
problemer, skal også relateres til bibliotekets grundlæggende 
opgaver, så vi kan afgøre, om en ændring er positiv eller ej, og 
om dens virkninger er positive eller ej. 
   For hvad sker der for eksempel med biblioteket som motor 
for demokrati og uddannelse, hvis de bemandede åbningsti-
der bliver stærkt reduceret og der pludselig står vagter, i ste-
det for at biblioteket er åbent og tilgængeligt om aftenen? 
Hvordan påvirkes besøgende i biblioteket, når overvågningen 
udvides? Er der nogen særlige ulemper ved øget kontrol af 
bibliotekets-rummet? Hvad sker der med demokratiske mål 
såsom at stå til rådighed for alle, også hjemløse og unge, hvis 
nogle grupper pludselig fremstår som mindre ønskværdige? 
   Diskussionen om bibliotekets rolle og legitimitet er ikke 
ny. Men det gør den ikke mindre relevant. For at kunne tage 
rimelige forholdsregler i forhold til problemerne må vi først 
diskutere, hvad det er for biblioteker, vi forsvarer. Jeg stiller 
her mange spørgsmål, men giver ingen klare svar. Men måske 
kunne nogle af de millioner, der nu bliver brugt på vagter, 
i stedet bruges til at ansatte flere faglige medarbejdere i 
bibliotekerne? 

Ph.d.-studerende på Institut for 
Informationsstudier på Københavns 
Universitet Lisa Engström. Teksten er 
oversat fra svensk til dansk af redaktionen. 



INDKALDELSE TIL
BIBLIOTEKARFORBUNDETS
GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægterne for Bibliotekarforbundet bekendtgøres det herved, 
at Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2018 finder sted

LØRDAG DEN 27. OG SØNDAG DEN 28. OKTOBER PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN.

Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på Bibliotekarforbundets
Generalforsamling, skal være forbundets sekretariat i hænde senest tre måneder
før generalforsamlingen, hvilket vil sige fredag den 27. juli 2018.

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på forbundets generalforsamling, skal være
forbundets sekretariat i hænde senest seks uger før generalforsamlingen, hvilket vil
sige fredag den 14. september 2018.

Det henstilles, at eventuelle forslag formuleres så kortfattet som muligt og begrundes.

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse
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Socialmedierådgiver Trine-Maria
Kristensen så gerne, at vi alle blev 
mere bevidste om den måde, vi 
bruger sociale medier på. 

- De sociale medier 
forsvinder ikke, 
så vi kan lige så 
godt overveje, 
hvordan vi får det 
bedste ud af dem. 
Vi skal bruge dem 
dér, hvor det giver 
mening for os, og 
lade være dér, hvor 
det ikke gør – uden 
at føle, at vi halter 
efter af den grund, 
siger Trine-Maria 
Kristensen, der har 
afholdt en række 
gå hjem-møder for 
BF’s medlemmer 
om emnet. 



r det overhovedet en god idé at være på sociale 
medier? Hvad bidrager det egentlig med? Det 
spørgsmål får Trine-Maria Kristensen stort set 
hver gang, hun holder foredrag om brug af sociale 
medier. Og hendes svar lyder, at du kun skal være 
der, hvis det giver mening for dig, ellers lad vær’. 

- Vi skal stille krav til, hvad det skal give os at være på de 
sociale medier. Hvis det kun giver dig dårlig smag i munden og 
øm tommelfinger at scrolle ned over de uendelige Facebookop-
slag, så er det ikke det, du skal bruge din tid på. På den anden 
side skal du heller ikke have dårlig samvittighed, hvis du elsker 
de daglige pauser på sociale medier. Det er jo kun spild af tid, 
hvis man, når ugen er omme, tænker: »Hvorfor gik jeg ikke i 
skoven eller læste flere bøger?«, siger Trine-Maria Kristensen. 
Hun har skrevet bogen Få mere ud af den tid (du spilder på) 
sociale medier, fordi de fleste af os faktisk kan bruge de sociale 
medier mere effektivt og få langt mere ud af dem, end vi gør i 
dag – også fagligt.

HVORDAN ER DU PÅ SOCIALE MEDIER? 

Vi bruger de sociale medier forskelligt og opfører os forskelligt 
derude. 
   - Vi har alle sammen tænkt: »Øh, hvorfor liker eller deler en 
af mine facebookvenner lige det der?« Vi synes forskellige ting 
er vigtige, og der er stor forskel på, om man er ekstrovert med 
et stort netværk og har en fest med at dele på sociale medier, 
eller mere introvert og kun er venner med folk, man kender 
godt. Tilbuddet fra Facebook er det samme til os alle sammen, 

E
men vi har forskellige måder at bruge det på, og det 
er helt okay, siger Trine-Maria Kristensen. 
    Det gælder om at hvile i den, man er på sociale 
medier, eksempelvis ved at være åben omkring det. 
Orker man for eksempel ikke lange debatter, sam-
tidig med at man gerne vil have en synlig faglighed 
på de sociale medier, kan man give sit opslag et 
label ved at sige: »Nu er det ikke for at åbne for en 
lang debat, men jeg synes den her analyse er spot 
on«. Eller: »Den artikel minder mig om, at her arbej-
der vi med…«. Det er ifølge Trine-Maria Kristensen 
okay at skrive: »I må gerne diskutere her, men 
jeg har ikke mere at tilføje«. Så styrer man selv, 
hvordan man vil bruge de sociale medier, og bliver 
ikke hevet ind i noget, man ikke gider. Forfatter 
og foredragsholder Signe Venneberg er et godt ek-
sempel, hun har nemlig åbent meldt ud: »Jeg gider 
ikke ned i rottehullet og hver gang diskutere, om 
klimaet er i fare eller ej, når jeg lægger noget ud om 
min holdning til bæredygtighed. Det må I diskutere 
et andet sted end på min tråd«.  

SKAB ET FAGLIGT IMAGE 

Men hvis du gerne vil etablere dig som en faglig 
kapacitet på et område, er du nødt til at involvere 
dig aktivt på de sociale medier og lægge en strategi 
for, hvordan og hvor du skal synliggøre din faglig-
hed. Det sker ikke af sig selv. 
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Få mere ud af
sociale medier 
(den tid du spilder på) 



30

S
O

C
IA

LE
 M

E
D

IE
R

   Spørgsmålet er, om det skal være som opdateringer på Facebook 
og Twitter, artikler på LinkedIn, eller måske som en blog? Hvilke 
sociale medier, der egner sig, kommer an på din faglighed. 
   - Du skal skabe dig et overblik over dit fagfelt og din branche og 
over, hvor din faglighed er repræsenteret. Hvor er debatterne og 
samtalen om faget og fagfællerne? siger Trine-Maria Kristensen. 
   Facebook har udviklet sig til at være mere fagligt med grupper 
indenfor forskellige fag, hvilket før var forbeholdt LinkedIn. Det 
smarte ved det er, at der er vi alle sammen alligevel og bruger i 
forvejen meget tid. Hvis det sker i lukkede grupper, kan man ofte 
anmode om at komme med. Din strategi skal afspejle dit mål. 
   - Hvis du gerne vil skifte karriere eller flytte dig fagligt, så kan 
det være en god idé at give den gas med at netværke med mange 
forskellige og opbygge et stort netværk, også med folk, du ikke 
kender, og måske opsøge nogle, der laver noget helt andet for at 
få inspiration. Det, at folk ikke kender dig, gør måske også, at de 
er mere åbne for, at du skifter spor. Hvis du derimod er i en faglig 
niche og gerne vil blive inden for det speciale, så skal du ikke gå 
efter at få 7.000 venner, men at finde dem med din interesse.
 
KEND ALGORITMERNE  

En af Trine-Maria Kristensens missioner er at gøre os bevidste om, 
hvordan sociale medier fungerer. 
   - Hvis vi ikke er klar over, hvordan systemerne fungerer, er det 
umuligt at forholde sig kritisk til dem. Og mens vi som samfund 
oplever mistillid til institutioner, politikere og medier, så har vi eks-
trem tillid til teknologien, sociale medier og for eksempel platfor-
menes anbefalinger. Men mange mennesker, der ikke arbejder med 
sociale medier, ved ikke, at betalingen for at bruge de »gratis« 
sociale medier er vores »eyeballs«, der bliver solgt til annoncører, 
og viden om vores interesser og forbrug, der bliver solgt til virk-
somheder, siger Trine-Maria Kristensen. 
   I USA viser undersøgelser, at 62 procent af brugerne af Facebook 
ikke er klar over, at det er algoritmer (altså kunstig intelligens), der 
bestemmer, hvad du ser – både hvem og hvornår. Det betyder, at 
du ikke nødvendigvis ser alt det, dine Facebookvenner poster og 
omvendt. Hvis du eksempelvis ikke har liket dine venners tidligere 
opslag, så vælger algoritmerne måske at vise dig noget andet.  Og 
du ser højst 350 stykker indhold, mens der gennemsnitligt hele 

tiden er 1.500 nye stykker indhold klar til dig. 
Algoritmerne laver sorteringen. 
   Trine-Maria Kristensen er ikke som sådan 
imod algoritmer. 
   - Det er smart nok, at der bliver sorteret i de 
store mængder af indhold, men jeg er skeptisk 
over, at de parametre, der udvælges efter, ikke 
er fuldt offentlige, for der ligger en forvræng-
ning eller manipulation af verden i algoritmens 
måde at styre på, og det skal folk være bevid-
ste om, så de kan vurdere indholdet, siger hun.  

DU AFKODES, SELV OM DU IKKE LIKER 

Mange kigger måske bare på de sociale medier 
uden selv at poste, kommentere eller like, men 
hvis grunden til, at du ikke selv er så aktiv på 
de sociale medier, er, at for eksempel Facebook 
ikke skal vide for meget om dig, så holder den 
ikke, mener Trine-Maria Kristensen. 
   Facebooks registrerer, hvad du kigger på, om 
det er et link fra DR eller New York Times, hvor 
længe du kigger på det, om du stopper op et 
øjeblik ved dyrebørn eller babybilleder, om du 
kan lide naturfotos eller stopper ved kendisser, 
om du er til video og så videre. 
   Men generelt oplever Facebook en tilbage-
gang i de personlige posts, for vi deler mindre 
om os selv. Facebook vil ikke ud med konkrete 
tal, men anslået er der 20-30 procent færre 
personlige delinger i dag end tidligere.  
   - Vi er generelt blevet mere skeptiske med at 
dele i det offentlige rum. Det har rykket mod, 
at vi i højere grad deler ting i grupper med lige-
sindede, så vi ved, hvem vi taler til. For nyligt 
har Facebook annonceret, at de har ændret 
algoritmen, så du ser flere opslag fra venner 
og familier og mindre fra annoncører, hvilket 
indikerer, at der netop er færre private opslag.    

· Perspektiv · April 2018

 ”Hvis du gerne vil skifte karriere eller flytte dig 
fagligt, så kan det være en god idé at give den 
gas med at netværke med mange forskellige og 
opbygge et stort netværk”
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#Bogen Få mere ud af (den tid du spilder 
på) sociale medier er en lavpraktisk guide 
til, hvordan du kan forbedre din profil på 
sociale medier og bruge dem på en måde, 
som passer til dig. 

Gode råd hvis du… 
… ikke rigtig gider de sociale medier
- Lad være. Slet dem som apps på telefonen, og tjek eventuelt bare 
en gang imellem på computeren, hvis du for eksempel vil ønske 
nogle tillykke med fødselsdagen. 

… bruger alt for meget tid på sociale medier
- Spørg dig selv: Er jeg afhængig af telefonen? Overvej, om det 
går ud over noget i din hverdag. For eksempel nærvær i forhold til 
din familie, eller din koncentration. Får du ikke læst de bøger, du 
gerne vil, eller gået en lang tur i skoven, så lav regler for dig selv. 
Start med at slå notifikationerne fra. Vær bevidst om, at apps er 
designet med det formål at få dig til at bruge så meget tid som 
muligt på skærmen, fordi de sælger vores opmærksomhed videre. 
Så notifikationer er ikke bare en service, der viser os, at nu er der 
en ny besked. De antænder derimod belønningscenteret i hjernen, 
der får os til at gå ind på appen, selv om der ikke er sket ret meget 
siden sidst, vi kiggede.

… lader dig rive med   
- Vær bevidst om, hvorvidt du bliver suget ind i noget og bruger 
energi på debattråde, der ikke giver dig noget. Måske du faktisk 
skal holde dig væk fra den offentlige debat om flygtningepolitik, 
fordi det ikke gør dig godt at deltage. Omvendt kan du måske 
komme frem til, at du faktisk indimellem skulle lade din stemme 
høre og blande dig i debatten, hvor du har noget viden.



· Perspektiv · April 201832

LE
D

E
LS

E

Københavns Biblioteker valgte en meget målrettet strategi og struktur, og da mit syn på ledelse og mine 
visioner for, hvad et bibliotek skal kunne, er lidt anderledes, stak jeg helt klart ud. Jeg begyndte derfor at kigge 
mig omkring. Jeg har taget en diplomuddannelse i Kunst og Kulturledelse, og min ledelsesstil er dialogbaseret og 
eksperimenterende. Så da jeg sidste forår så flere spændende bibliotekschefstillinger, begyndte jeg at søge. 

Da jeg læste stillingsopslaget fra Albertslund Bibliotek, kunne jeg se mig selv. Visioner om borgerinddragelse, 
kvalitet frem for kvantitet, bæredygtighed, en grøn profil og en politisk ambition om at være Vestegnens kul-
turhovedstad. Til samtalen mærkede jeg med det samme, at her var plads til mine idéer og min måde at lede på. 
Det var (fra min side) kærlighed ved første blik. I Albertslund så jeg en mulighed for at arbejde med bæredygtig 
biblioteksudvikling og ledelse.  

Det er min første tur ind i det kommunale politiske system. Jeg har indtil nu gjort god brug af min situati-
onsfornemmelse og politiske intuition. Da jeg kom væk fra Københavns Biblioteker, opdagede jeg, at jeg som 
mellemleder havde opereret i et meget lukket system. Jeg vidste i grunden ikke ret meget om, hvad der foregik 
på andre biblioteker eller i andre kommuners bibliotekspolitiske bevidsthed. Jeg har i København arbejdet fagligt 
med børnekultur, festivalen Kbh Læser, arrangementer, klubber, borgerinddragelse og partnerskaber med andre 
kulturinstitutioner – og nok lavet mere kultur end bibliotek.  

Kultur- og fritidschefen i Albertslund sagde op, lige da jeg var startet, hvilket betød, at der omtrent var en lige 
linje fra mig til kommunaldirektøren og borgmesteren. Jeg refererede i den første tid til en chef for skoleområdet, 
som var konstitueret kultur- og fritidschef. Jeg har manglet en chef, der var optaget af mit område, men jeg var til 
gengæld med til at ansætte min nuværende chef (René Birkemark Olesen, tidl. bibliotekschef i Slagelse, red.). Til 
trods for det har jeg dog kun oplevet fuld af opbakning lige fra starten.

Det har været nyt for mig at tale det politiske sprog. Det er rigtigt godt – når man kommer fra et stort kringlet 
system og en kæmpe forvaltning i København – at komme til en mindre kommune, hvor der er ikke er så langt 
fra handling til beslutningstagere. Det er en vigtig opgave at klæde folkevalgte politikere på til fagligt at have en 
holdning til biblioteksområdet. Jeg har skullet blive dygtig til at være en troværdig embedsmand, der oplyser det 
politiske niveau, samtidig med at jeg skal motivere og inspirere medarbejdere til at løfte bundne opgaver, som de 
ikke nødvendigvis synes, er den bedste idé. 

Min vision er et
bæredygtigt bibliotek
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16 år i Københavns Biblioteker, blandt andet som afdelingsleder, og en 
diplomuddannelse i Kunst og Kultur-ledelse førte i foråret 2017 Marie-Louise 
Fischer Hoffmann til en stilling som bibliotekschef på Albertslund Bibliotek, 
og det passer hende godt at kunne følge sine ideer til dørs.
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- Jeg er heldigvis god 
til at motivere folk, 
og jeg er vild med, 

når nogen ender 
med at byde ind i 

stedet for at sige fra, 
siger bibliotekschef 

Marie-Louise Fischer 
Hoffmann.
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Der er også kort fra tanke til handling et mindre sted. Det er godt for sådan en som mig, der får mange ideer og er 
meget resultatorienteret. Nu har jeg mulighed for at føre ideerne ud i livet.  

Der er en forventning om, at biblioteket, som er Albertslunds største kulturinstitution, går forrest, og at vi 
bruger vores styrke til at hjælpe andre kulturinstitutioner i byen. Det skal vi blive endnu bedre til. Vi har brug for øget 
nysgerrighed, så vi finder de rette løsninger, både digitalt og fysisk. Der er en stolt kamp for bogen i Albertslund, 
og det skal der også være plads til, men vi er nødt til at åbne op og være endnu mere nysgerrige. Vi skal have flere 
projekter i gang i samarbejde med brugerne, og vi skal have flere »forstyrrelser« i bibliotekslivet. 

Jeg vil gerne tænde lyset i medarbejdernes øjne, så vi arbejder på en mission og finder tilbage til det, der gjorde, 
at vi valgte at arbejde på et bibliotek. Jeg synes godt, at man må have ambitioner, og ordet karriere må ikke være et 
fyord, men noget, vi snakker åbent om.

Min vision er at skabe det bæredygtige bibliotek. Jeg er optaget af, hvorfor vi har brug for biblioteket i dag. Og 
udover at udfylde de behov, der er i dag, skal vi ud i verden for at afdække de behov, der kommer i morgen. Det er 
medarbejderne nøglen til, de skal være glade, men også ambitiøse, og de skal have mandat til selv at tage beslutnin-
ger i det, de er involverede i. Vi skal turde eksperimentere og være sårbare.

Forandringsspøgelset skal væk, så forandringer afmystificeres. Jeg ser forandringer som udvikling af det, vi al-
lerede gør godt, og det, vi gerne vil gøre bedre. Vi skal tage de svære snakke. Hvorfor gør vi, som vi gør, og hvad kan 
vi gøre anderledes? Vi arbejder for eksempel med »refleksiv praksis«, hvor vi reflekterer over det, vi gør i praksis, fra 
borgerbetjening og kulturformidling til det digitale og lærende, for at kunne understøtte nødvendige forandrings-
processer. Det gør vi sammen med fem andre biblioteker, fordi det er de samme ting, de står med, og vi kan inspirere 
hinanden.  

En konkret udfordring for os lige nu er, at vi skal overtage en ekstra myndighedsopgave fra rådhuset, nemlig 
kørekort. Den opgave kræver mere sagsbehandling. Det er ikke desto mindre en opgave, der har været holdt i en 
armslængde fra biblioteket i mange år, men med lederskiftet er der opstået et momentum til at få den flyttet. Jeg 
ser det som en stor opgave at få bibliotek og borgerservice flettet sammen på en god måde. Der er bekymringer og 
udfordringer for eksempel i forhold til indretning – oplevelsesrummet kontra diskretionslinjer. Men vi griber selvføl-
gelig udfordringen og gør os umage med den opgave også. 
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eReolen Go gør det lettere for skolerne at
arbejde med læselyst. Alligevel er tiltaget 
langt fra etableret på alle folkeskoler.

Digitale tilbud
styrker elevernes 
læselyst

en seneste læsevaneundersøgelse fra 2017 viser 
et fald i børns fritidslæsning. I 2017 angiver 56 
procent, at de læser flere gange om ugen, mod 61 
procent i 2010. 
   Derfor skal bibliotekerne gøre sig mere synlige 
over for børnene og inspirere dem til fritidslæsning 

ved at markedsføre eReolen Go.   Fordelen ved eReolen Go er, 
at det kan kobles til elevernes unilogin, som de i forvejen bruger 
i skoleregi, og at det formidler særskilt til børn med et design, 
der gør det let for børn at navigere på siden og finde littera-
tur efter emne og alder. Brugen er støt voksende, men det er 
dog kun 47 kommuner og altså cirka 800 skoler, der tilbyder 
eReolen Go via unilogin i dag. Barriererne er ifølge bibliotekerne 
kommunikationen med skolerne. 
   - Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man 
bedst når skolerne, fortæller Britt Skjoldborg, der er projektle-
der på projektet Frilæsning med eReolen Go.
   - Vi vil meget gerne være synlige med vores bibliotekstilbud 
om e-bøger og lydbøger i skolerne, fordi det styrker tilbuddet at 
nå børnene gennem både skole og bibliotek, siger hun. Derfor 
er projektet med at fremme børns fritidslæsning på eReolen Go 
støttet af Danskernes Digitale Bibliotek. Opgaven er at udvikle 
koncepter, der gør det lettere for lærerne at bruge eReolen Go 
til at styrke børns fritidslæsning.

IDÉKATALOG SKAL FREMME LYSTLÆSNING

- Læsevaneundersøgelsen viser, at børn bliver inspireret af 
at høre, hvad andre børn læser. Så et af koncepterne i et 

inspirationskatalog til bibliotekerne er, at børnene 
anmelder bøger, fortæller om bogen eller laver  
trailers som små film, siger Britt Skjoldborg.
   Et andet koncept er at lade børnene dyste i lit-
terære quizzer, udformet som en kahoot (digi-
talt quiz-værktøj, red.), eller ved at flere klasser 
dyster mod hinanden i en quiz, eksempelvis på 
biblioteket.
   Et tredje koncept inddrager lydbøger fra eReolen 
Go, som man kan lytte til, mens man spiser fro-
kost eller er på tur. Desuden kan børnene indtale 
deres egen lydbog. Ideer er der nok af. 
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Om eReolen Go
Bibliotekernes e-bøger og lydbøger for børn
og unge. Lanceret september 2016
Findes som hjemmeside: www.ereolengo.dk
og apps til iOS og Android
Kan anvendes med lånernummer til biblioteket
og unilogin for tilmeldte skoler 
Indeholder alle børnematerialer (0-14 år) fra eReolen
I alt 10.345 titler - 8394 e-bøger/2711 lydbøger
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SVÆRT AT NÅ SKOLERNE

Men for nogle biblioteker strander tanken om at blive 
en aktiv spiller i forhold til børn og læselyst, ved at 
man ikke ved, hvordan man skal komme igennem til 
skolerne. Eller at skolerne ikke ønsker at være med til 
at finansiere, at børnene får adgang til eReolen Go via 
deres unilogin.
   - Nogle biblioteker efterlyser en guide, som trinvis 
beskriver, hvordan man kommer i kontakt med sko-
lerne. Andre steder er der etableret rigtig gode samar-
bejder, og er der først opstået tillid mellem parterne, 
fungerer samarbejdet godt, siger Britt Skjoldborg.
   I Aarhus, hvor hun selv har base, har man fået lov 
til at informere om eReolen Go i de ugebreve, som 
skolelederne hver uge modtager fra Aarhus Kommu-
nes Center for Læring, og byen har et af de højeste 
udlånstal på eReolen Go. 
   - Vi må konstatere, at det tager tid. Lærerne får 
mange tilbud i kraft af det åbne skolesamarbejde, 
og de vil gerne høre om andres gode erfaringer, før 
de tager noget nyt til sig. Derfor kan fagmøderne på 
skolerne også være fine steder at få det spredt, siger 
Britt Skjoldborg. 
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Kom i gang med 
samarbejdet

Idékataloget til skolerne er 
udarbejdet med deltagere fra fem 
kommuner, herunder læringsvej-
ledere, lærere og bibliotekarer, 
og det kan findes på eReolenGo.
dk under koncepter til biblioteker 
og skoler.

Du er velkommen til at kontakte 
Britt Skjoldborg på mail skbr@
aarhus.dk, der tilbyder konsulent-
bistand vedrørende etablering 
af et godt samarbejde mel-
lem skolerne og anvendelse af 
frilæsningskoncepterne omkring 
eReolen Go.
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Eleverne er glade for at få adgang til flere bøger og roser
eReolen Go. Hos lærerne er opfattelsen også, at den nemme 
digitale adgang skaber mere læselyst.

eReolen Go gør det 
lettere at læse
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nn Sofie Ricardy har skrevet speciale 
på CBS om eReolen Go og plat-
formsteorier. Hun har fokuseret 
på, hvilke fordele interessenterne 
omkring eReolen Go (altså eReolen, 
forlag, skoler og biblioteker) ser hos 

platformen. For at få børnenes syn på den digi-
tale tjeneste har hun interviewet 14 børn i alderen 
9-11 år, der alle går på skoler med et højt udlånstal 
på eReolen Go.
   - Børnene sagde indledningsvis, at de kun læ-
ste, hvis de blev tvunget til det. Men det viste sig 
typisk i løbet af interviewet, at de alligevel kunne 
komme i tanke om situationer, hvor de havde 
læst frivilligt, og at de alle var meget positive 
over for, at de med eReolen Go kan læse, når de 
vil. For dem har det stor værdi, at litteraturen er 
så tilgængelig, siger Ann Sofie Ricardy, der i dag 
er ansat ved Danskernes Digitale Bibliotek.
   Set med børnenes øjne gør eReolen Go det 
meget lettere at læse. Uden det digitale tilbud 
er deres lystlæsning afhængig af, hvad de når at 
hive ned fra reolen den time, de er på skolebiblio-
teket. 
   - Og når de har læst den ene bog, de fik lånt, er 
der en hel uge til næste besøg, og måske har de 
taget en bog, der enten var for let eller for svær 
for dem, siger Ann Sofie Ricardy. 
   En anden ting, børnene fremhæver som et plus 
ved eReolen Go, er, at bøgerne ikke skal afleveres 
igen, og endelig er de glade for, at bøgerne er ind-
delt efter emner, så de lettere kan finde det, de 
interesserer sig for. 

GODT SUPPLEMENT TIL SKOLENS TILBUD

Ann Sofie Ricardy har også interviewet lærerne. 

De havde dog flere krav til eReolen Go, som ikke blev opfyldt. 
Blandt andet vil lærerne gerne kunne overvåge og følge med i, 
hvad eleverne læser og stille læsespørgsmål til teksterne. 
   Som deres redskab gav eReolen Go altså ikke stor værdi, 
men lærerne havde dog en klar fornemmelse af, at der blev 
læst flere bøger som følge af eReolen Go. Især hvis der var tale 
om en skole, hvor der var langt til det nærmeste folkebibliotek 
eller hvis skolen ikke havde et pædagogisk læringscenter.
   Hanne Kudeha Simonsen er en af de lærer, der har deltaget i 
projektet, som skulle udvikle koncepter, der gør det lettere for 
skolerne at bruge eReolen Go. Og hun er glad for det digitale 
tilbud, hun bruger i dansk på 6. klassetrin.
   - Tidligere havde eleverne brug for, at forældrene skulle 
hjælpe med login, men nu, hvor vi kan bruge unilogin til eReo-
len Go, kan børnene klare det selv. Vi bruger det meget, når vi 
har læsebånd, hvor det er frivilligt, hvad børnene læser. 
Et af de tiltag, hun har taget til sig, er muligheden for at lytte 
til digitale lydbøger. 
   - Det er en god øvelse for dem at sidde stille og fordybe sig. 
Og det er aflastende for lærerne ikke at skulle læse op, så det 
kommer jeg til at bruge ind i mellem, også fordi det er rigtig 
godt med en fælles oplevelse for eleverne – både på de store 
og små klassetrin. Det er også en fordel, hvis vi skal læse 
en klassiker, for eksempel Robinson Crusoe, som er tung at 
komme igennem. Og i forhold til ordblinde er det en kæmpe 
fordel, at der også er lydbøger, siger Hanne Kudeha Simonsen.
   - Jeg har selvfølgelig haft overvejelsen omkring, hvad det 
betyder, at de er nødt til at læse digitalt, når de læser eReo-
len Go, fordi papirbogen måske giver større fordybelse. Men 
det er ret smart, at eReolen Go deler bøgerne ind i emner, 
så de lettere kan få overblik, og så er det bare hurtigt og let 
tilgængeligt. Det kan godt bremse deres læselyst, hvis de er i 
gang med en serie og lige mangler den næste. Her er det rart, 
at vi kan finde bøgerne digitalt. Jeg ser det som et godt sup-
plement til vores fysiske bøger, undervisning og pædagogiske 
læringscenter. 

A
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DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

Af Thore Davies

BOBCATSSS-konferencen 
i Riga 2018

Eftersom der er tale om en biblioteks- og informationsviden-
skabelig konference, kom mange af de deltagende udpræget 
for at dele viden, som man også traditionelt forbinder med bib-
liotekssektoren, men mistanken om den forandring, der er på 
vej, var hele tiden til stede. Forandringer undervejs i biblioteks-
sektoren leder jævnligt til surmuleri, også i Riga, men det virker 
til at være på bevidsthedens tærskel, at den viden, som typisk 
regnes for at være forbeholdt LIS-feltet, ikke kun bør være 
reserveret til fagfællerne i biblioteksverdenen, men forhåbent-
lig i stigende grad kan præges af interdisciplinær tænkning, 
ved blandt andet at se efter ligheder med andre fagligheder og 
desuden tænke informationsvidenskab som en multikulturel 
aktivitet.

Det er imidlertid ikke helt imod den officielle troslære at ita-
lesætte behovet for at organisere sig anderledes i fremtiden, 
hvad arrangørgruppen og indholdsproducenter også havde 
omfavnet. Undertemaer som kommunikation, teknologi og 
»Memory Institutions« tiltrak også studerende og praktikere, 
som normalt ikke er begrænset til at tænke informationsviden-
skab rent og skært inde for bibliotekssektoren. 

Som ikke-bidragende deltagere var der for alle i den køben-
havnske delegation imidlertid også megen inspiration at hente 
i mange af de vigtige og rettidige research-aktiviteter, bidrags-
yderne præsenterede, og de nye veje, de kunne pege på. Mange 
af aktiviteterne på konferencen berørte literacy (evnen til at 
kunne læse, forstå og benytte information), AI (kunstig intel-
ligens), Big Data, kommunikation og design som bæredygtige 

Syv studerende fra Institut for 
Informationsstudier besøgte i januar 
konferencen BOBCATSSS, som hvert 
år arrangeres af studerende ved bib-
lioteks- og informationsvidenskab i 
regi af mindst to universiteter. I år 
bestod samarbejdspartnerne af 
Letlands Universitet og Eötvos Loránd 
Universitet i Budapest. Årets tema var 
»The Power of Reading«, en meta-
forisk overskrift, som forenede de 
deltagendes opmærksomhed over 
en tre dage lang konference i Riga, 
Letland, om at bidrage med at udvide 
den superkraft, som læsning udgør. 
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Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere eller deltage med de studerende fra INF næste år, 
er du velkommen til at tage kontakt på mail pjh889@alumni.ku.dk

Instituttets studiemiljøudvalg STEP arbejder lige nu, med støtte fra 
undervisere, på at udvikle målrettede forløb med henblik på at få flere 
studerende fra INF til at præsentere deres projekter på symposiet. 

Fra Institut for Informationsstudier var de deltagende: Heidi Lindberg 
(stud.cand, IA & UX studies), Michelle Mangione (stud.cand, IA & UX 
studies), Pernille Helene Kjeldsen (stud.cand, IA & UX studies), Ida 
Winther (stud.bsc, informationsvidenskab og kulturformidling), 
Christian Runge (stud.bsc, informationsvidenskab og kulturformidling) 
og Thore Davies (stud.bsc informationsvidenskab og kulturformidling).

veje til fremtiden, som nok i det usagte var 
det store tema. Det blev igen og igen disku-
teret, hvor vigtigt det er at designe løsninger, 
der er samfundsmæssigt bæredygtige, går ak-
tivt imod social eksklusion og er etiske. Det at 
agere aktivistisk og facillitere forandring med 
udgangspunkt i humanistiske og demokrati-
ske idealer, således at man undgår faldgruber 
og maksimerer de samfundsmæssige udbyt-
ter, blev også diskuteret.

Grundlæggeren af BOBCATSSS Ruud Bruyn 
sagde ved den afsluttende ceremoni, at en 
af begrænsningerne for at lade biblioteks- og 
informationsvidenskab blive fertiliseret udefra 
blandt andet består i biblioteksverdenens 
selvforståelse, som værende sig selv nok. De 
kundskaber og praksisser, der findes i bib-
liotekernes og hele ABM-sektorens verden, 
skal inspireres på ny, og man bør derfor gøde 
grunden for at tænke nye, eksperimenterende 
tanker, nye netværk og samarbejdspartnere, 

Fra venstre: Michelle Mangioni, Thore Davies, Ida Winther, 
Christian Runge og Pernille Kjeldsen

blandt andet ved at invitere andre og lignende felter fra kunst- og kulturverde-
nen, men også for eksempel informatik og information management med ind i 
ens fremtidsplaner. 

I juni, august og september kan man sende artikler, plakater, pechakucha (eller 
»20x20«. Kommer af det japanske chitchat, hvor man har 20 sekunder pr. slide 
i en 20 slides-præsentation) og forslag til workshops ind, som arrangørgruppen 
efterfølgende vil udvælge til næste års konference i Osijek, Kroatien. Største-
delen af bidragsyderne var kandidatstuderende. Det er også en oplagt mulighed 
for at få inspiration, prøve idéer eller prototyper af i dialog med fagfæller eller 
få perspektiver på igangværende studier i en international sammenhæng. 

Udvekslingsstuderende fra INF Melanie Weische bidrog med sine kolleger fra 
Hanze University Of Applied Sciences i Holland med en workshop om notetag-
ningsadfærd og dets fremtidsperspektiver i digitale læringsmiljøer på baggrund 
af et undervisningsforløb.

Udover det formaliserede akademiske forum er konferencen også kendetegnet 
ved at være et symposium (fra græsk og betyder noget i retningen af party + 
diskussion) med et stort socialt program, hvor vi blandt andet besøgte natio-
nalgalleriet, fik rundvisninger på nationalbiblioteket, var på byvandring, spiste 
middage og fik mange nye bekendtskaber. 
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@bf.dk

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12 
hf@bf.dk 

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

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

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
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Mange medarbejdere ved slet ikke, at de godt må tale om løn på deres arbejdsplads 
– det gælder offentlige såvel som private arbejdspladser.

Institut for Menneskerettigheder udførte sidste år en undersøgelse blandt over 
1.000 personer omkring lønåbenhed – gengivet i publikationen »Hvad tjener du? – 
Åbenhed om løn på arbejdspladsen«.

Undersøgelsen viste blandt andet:

 »at seks ud af ti medarbejdere ikke taler med deres kollegaer om, hvad de tjener. 
Denne tilbageholdenhed i forhold til at tale om løn begrundes oftest med, at løn 
betragtes som en privat sag, at løn er kompliceret, og at det anses som upassende 
at tale løn«.

 »Fire ud af ti personer ville ønske, at det var almindeligt at drøfte løn på arbejds-
pladsen, da fordomme om lønforskelle herved kan reduceres, og krav til lønforhand-
linger nemmere formuleres. Ikke alle ønsker dog en sådan åbenhed, idet hver femte 
giver udtryk for, at intet kan få dem til at tale løn med kollegaerne«.

Ifølge ligelønsloven (§2a) har ansatte ret til at videregive oplysninger om egen løn til 
enhver anden person. Bestemmelsen har til formål at understøtte større lønåben-
hed. Skulle der stå noget andet i en fortrolighedsklausul i en ansættelseskontrakt, 
er den del således ulovlig og kan ikke håndhæves.  

Det fremgår af §3, at loven også beskytter mod eventuelle repressalier fra arbejds-
giver; »En arbejdsgiver må ikke afskedige eller udsætte en lønmodtager, herunder 
en lønmodtagerrepræsentant, for anden ugunstig behandling fra arbejdsgiverens 
side som reaktion på en klage, eller fordi lønmodtageren eller lønmodtagerrepræ-
sentanten har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår, eller fordi denne har 
videregivet oplysninger om løn«.

Kortlægningen i instituttets undersøgelse viste, at knap halvdelen af de adspurgte 
i undersøgelsen ikke kender til rettigheden om at tale om egen løn. Eksisterende 
undersøgelser viser desuden, at manglende åbenhed om løn står i vejen for målet 
om ligeløn mellem kønnene. 

Om lønåbenhed 
- vidste du at…

Om retten til at tale om egen løn:

Hvad tænker du selv om lønåbenhed?

Taler I om jeres løn på din arbejdsplads?

Hvilke fordele er der ved lønåbenhed?
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Åbenhed om løn er også særligt væsentligt 
i forbindelse med lønforhandlinger. Her viser 
kortlægningen, at halvdelen af responden-
terne ikke får oplysninger om løn fra ledelsen 
inden forhandlingerne. Ligeledes får fire ud 
af ti ingen oplysninger om forhandlingsresul-
taterne, hvilket en stor del af dem gerne ville 
have haft.

At have kendskab til arbejdspladsens lønpo-
litik er også et væsentligt aspekt af lønåben-
hed, men blot hver fjerde, som er ansat på 
en arbejdsplads med nedskrevne kriterier for 
lønfastsættelse, kender til disse kriterier. 

Persondataloven siger at arbejdsgiveren kan 
give oplysning om kollegaers løn efter han/
hun har lavet en konkret afvejning af hensyn 
og interesser (jf. §6, stk. 1, nr. 7) det vil sige 
hensynet til kollegaen afvejet med den 
konkrete interesse for den, der efterspørger 
lønoplysningen. 

Loven siger endvidere, at det ikke kræver 
samtykke fra kollegaer for chefen at vide-
regive lønoplysninger om dem. Det er også 
vigtigt at understrege at loven ikke påbyder 
arbejdsgiver at videregive lønoplysninger.  

Det er ifølge persondataloven således ikke 
forbudt for en arbejdsgiver at videregive op-
lysninger om én ansats løn til en anden ansat, 
men der mangler p.t. en konkret vejledning fra 
datatilsynet på dette område.

På det offentlige område råder offentlig-
hedsloven. Det fremgår af §7, stk. 1, at enhver 
borger har ret til aktindsigt, og således kan 
få udleveret lønoplysninger på offentligt an-
satte, når betingelserne i offentlighedsloven 
er opfyldt. 

På det offentlige område er der yderligere 
en række aftaler mellem aftaleparterne, der 
giver TR på arbejdspladsen ret til lønoplysnin-
ger om egne medlemmer.

1.  Instituttet anbefaler større åbenhed om løn på 
arbejdspladserne.

2.  Instituttet anbefaler, at arbejdsgivere, tillidsre-
præsentanter og samarbejdsudvalg oplyser de ansatte 
om, at de ifølge ligelønsloven har ret til at drøfte løn og 
udveksle lønoplysninger indbyrdes.

3.  Instituttet anbefaler, at Beskæftigelsesministeriet 
og arbejdsmarkedets parter understøtter arbejdsplad-
sernes informationsindsats med tilsvarende informa-
tion om ligelønsloven.

4.  Instituttet anbefaler, at arbejdsgivere og tillidsre-
præsentanter giver de ansatte relevante lønoplysninger 
om lønforhandlinger, inden de påbegyndes, og om re-
sultatet af lønforhandlingen efterfølgende. De ansatte 
skal også have klar og letforståelig information om de 
kriterier, der ligger til grund for fastsættelse af lønnen 
på arbejdspladsen.

5.  Instituttet anbefaler, at Datatilsynet tydeliggør sin 
vejledning til virksomheder om persondataloven, når 
det gælder lønforhold på følgende områder:  
a) registreredes rettigheder, b) private arbejdsgiveres 
adgang til at videregive lønoplysninger til deres ansatte 
og c) arbejdsgiveres udlevering af lønoplysninger som 
led i håndhævelse af ligelønsloven.

Helle Fridberg

Om rettigheder til at 
få indsigt i andres løn:

ANBEFALINGER fra Institut 
for Menneskerettigheder på 
baggrund af undersøgelsen:
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år vi går på arbejde, gør vi det med en 
hjerne, der er designet til livet for 120 
millioner år siden. Det betyder, at den 
ikke ligefrem er gearet til mails, mus-
samtaler og krav om performance og 
forandringsparathed.

   Det fortæller psykologerne Vibeke Lunding-
Gregersen og Henrik Tingleff, der sammen har 
skrevet bogen Hjernen på overarbejde. Et af bud-
skaberne er, at det miljø, vi har skabt på mange 
arbejdspladser – og i samfundet generelt – er 
direkte skadeligt for os. Som de siger:
   – Det skaber ubalance, fordi det aktiverer de 
ældste og mere primitive dele af hjernen og un-
derstimulerer de nye og mere avancerede dele af 
hjernen – det, der gør os til mennesker. 
   Men lad os starte med vores »gamle« hjerne og 
dens måde at arbejde og reagere på.

TRE SYSTEMER

Ifølge forfatterne kan vi forstå hjernen som 
havende tre følelsesregulerende systemer, der har 
til formål at styre vores tilstand og adfærd. De tre 
systemer er: 

1.  Trusselssystemet, der skal få os til at undgå 
farer og trusler via negative følelser som vrede, 
angst og væmmelse. 

2.  Motivationssystemet, der handler om at opnå 
noget, at udvikle os selv og skabe resultater, 
og dette system er forbundet med følelser som 
glæde, begejstring og vitalitet. 

3.  Det beroligende system, der en modvægt til 
de to andre, og som sikrer, at vi lader op og er 
tilfredse med tingenes tilstand, hvilket opleves 
via følelser som tilfredshed og tryghed.

   – Det beroligende system er lige så vigtigt for os mennesker, 
når det kommer til trivsel og performance, som de to andre, 
siger psykolog Henrik Tingleff og fortæller, at problemet er, 
at det i dag i al for høj grad er trussels- og motivationssyste-
merne, der er aktiveret hos mange af os på bekostning af det 
beroligende system. Konsekvensen er, at mange ikke trives.
   – I det arbejdsliv, vi har i dag, med effektiviseringer, omstruk-
tureringer, korte deadlines og så videre, vækkes trusselssyste-
met. Oven i det har vi også mus-samtaler, kpi’er og konstante 
nye mål, hvilket taler til motivationssystemet. Men på arbejds-
markedet glemmer vi det sidste system: det beroligende. Der 
er ikke længere plads til de naturlige pauser og til at hænge 
i dørkarmen ind til kollegaens kontor og få en sludder, siger 
Henrik Tingleff. 
   Ifølge ham og Vibeke Lunding-Gregersen er konsekvensen et 
arbejdsliv, der fremmer mistrivsel, stress og usikkerhed. De ser 
det som nødvendigt at få skabt plads og tid til, at det beroli-
gende system også kan blive aktiveret på arbejdspladsen. 

RELATIONER ER EN VINDERSTRATEGI

Hvordan gør man så det? Hvis vi spørger de to psykologer, kan 
løsningen sammenfattes i et ord: compassion.
   – Compassion er en vej til at stimulere det beroligende sy-
stem. Det er her, vi bliver opmærksomme på vores egen og an-
dres trivsel og kan genoprette balancen, siger Vibeke Lunding-
Gregersen og fortæller, hvad det vil sige at udvise compassion.
   – Det handler om at give opmærksomhed og omsorg til sig 
selv og hinanden. Der er ikke noget nyt i det. Det, der går galt 
i dag, er, at vi overser den betydning, som de menneskelige 
relationer har for vores ro og vores evne til performe. 
Henrik Tingleff supplerer:
   – Mange undgår helst at tale om lidelse, men compassion 
handler netop om erkendelsen af, at livet ikke altid er let, og 
giver vi lidelsen opmærksomhed, så vi kan forebygge og lindre. 
Laver kollegaen fejl, kan vi være nysgerrige på, om det skyldes, 
at hun er stresset, og tænke langsigtet og finde ud af, hvordan 

Compassion på arbejde
Dagens arbejdsmarked fremmer følelser som frygt, vrede og begejstring, 
mens tryghed og ro ikke får meget plads. Det bringer vores hjerne ud af 
fatning, mener forfatterne til bogen Hjernen på overarbejde. De se
begrebet compassion som vejen til bedre balance.

N
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vi kan hjælpe i stedet for at tænkte, »at hun må 
steppe op«. 
   – Har du hovedpine, kan du vælge den nemme løs-
ning og tage en pille, men du kan også give det mere 
opmærksomhed og undersøge, om det kunne skyldes 
bekymringer, arbejdspres eller en virkelig dårlig ar-
bejdsstilling. Det vil give dig mulighed for ikke kun at 
symptomlette, men lindre og forebygge på sigt. Det 
er også compassion.  
   Selvom compassion i nogle ører muligvis kan lyde 
som et noget luftigt og modepræget ord, har det 
ifølge de to forfattere masser af tyngde. I deres bog 
skriver de, hvordan en højere grad af compassion 
kan kædes sammen med alt fra bedre helbred og 
en mindre grad af nedtrykthed til øget tillid, gåpå-
mod og evnen til at læse andre mennesker. Ligesom 
forskning også viser, at folk med compassion har et 
mere realistisk selvbillede, når det kommer til deres 
kompetencer.
   – Compassion er den evolutionære vinderstrategi, 
der har gjort, at vi mennesker stadig er her i dag – at 
vi har vundet evolutionens store kapløb, siger Vibeke 
Lunding-Gregersen, der mener, at der ikke findes et 
dansk ord, der kan dække begrebet.
   – Et ord som medfølelse kommer tæt på, men 
compassion er ikke en følelse. Det er mere end det, da 
det for eksempel også handler om at udvise mod og 
empati, siger hun.

RO OG LANGSOMHED

I praksis kan compassion på arbejdspladsen udspille 
sig på mange måder. Fælles for dem alle er, at de 
formår at aktivere hjernens beroligende system.
   – Det kan handle om, hvordan vi kommer ind i loka-
let til et møde. Kommer du styrtende ind 30 sekunder 
for sent, mens du taler i en mobiltelefon, aktiveres 
trusselssystemet hos de andre. Eller hvis du straks 
begynder at tale om, hvad du har udrettet siden 
sidst, og hvad du forventer af folk, tales der til deres 
motivationssystemer. Hvis du derimod er opmærk-
som på dit stemmeleje og taler langsomt, roligt og 
giver plads til, at folk kan sige det, de har behov for, 
aktiveres folks beroligende system. Så det handler 
om at gøre sig nogle helt lavpraktiske overvejelser 

om adfærd og ordvalg med tanke på, hvad det, man gør, gør ved 
ens egne følelsesregulerende systemer og ved ens kollegers eller 
medarbejderes, siger Vibeke Lunding-Gregersen.
   Compassion betyder også, at vi er imødekommende overfor os 
selv og vores egne behov. For eksempel når vi i løbet af dagen 
bevæger sig fra en situation til en anden. 
   – Hvis du har siddet i en forhandling med eksterne leverandø-
rer og bagefter skal hen og have en fortrolig samtale med en 
kollega, er det vigtigt at lægge sceneskift ind, så du kan hjælpe 
din hjerne fra at gå fra motivationssystemet til det beroligende 
system. Det handler helt enkelt om at bruge lidt ekstra tid på at 
gå fra det ene til det andet: Gå lidt langsommere ned ad gangen, 
eller sæt dig lige ned og træk vejret tre, fem eller syv gange, så 
du kan nå at blive bevidst om, hvilket system der er aktivt, og 
hvad du skal nu, hvad enten det handler om at geare op eller ned, 
siger Henrik Tingleff.

HUSK PAUSER

Og vi skal huske at holde pauser.
   – Hvis vi skal arbejde effektivt, har vi brug for rigtige pauser. 
Ikke en pause, hvor vi kigger på vores telefon eller tjekker vores 
private mail, men hvor vi går en tur, sætter os ned og lige trækker 
vejret eller taler med en kollega, siger Vibeke Lunding-Gregersen, 
der også opfordrer til, at vi lærer vores egne »advarselssignaler« 
at kende, så vi ved, hvornår vi har brug for compassion.
   – Vi har alle forskellige advarselssignaler. Nogle ændrer to-
nefald, andre holder op med at skrive »kære« i deres mails og 
smækker bare kommandoer afsted, nogle bliver utålmodige 
eller kritiske overfor andre og så videre. Når det sker, skal vi med 
compassion give os selv mulighed for at stoppe op og gøre noget 
andet, siger hun.
   Det gælder også, når vi kan se kollegaens advarselssignaler, 
siger Henrik Tingleff.
   – Når Birthe snerrer for tredje gang, kan det være tillokkende 
at snerre tilbage eller tænke, at hun er en klaphat. Men hvis du 
i stedet stiller Birthe det forløsende spørgsmål: »Hvordan har 
du det egentlig?«, finder du måske ud af, at hun er presset, eller 
at der er alvorlig sygdom i familien. På den måde kan man give 
mulighed for at slå menneskehjernen til, lindre og måske fore-
bygge, fremfor at konflikterne hober sig op, siger han. Det er dog 
ikke sådan, at vi, når vi udviser compassion, kan eller skal løse 
problemerne for alle:
   – Nogle gange handler det om at få folk til at hjælpe sig selv, 
og nogle gange handler det om styrken til at sige fra. Men begge 
muligheder forsvinder, hvis ikke vi giver Birthes problemer op-
mærksomhed. Lidelse, der ikke bliver bemærket, kan aldrig blive 
mødt med compassion.
   Og så er compassion, ifølge de to psykologer, et ansvar, der lig-
ger på alles skuldre. 
   – Vi må alle tænke over at handle og kommunikere på måder, 
der ikke bare puster til trussels- og motivationssystemet, men 
også får aktiveret det beroligende system hos os selv og hinan-
den. Det gælder os selv som individer, men også ledere, politikere 
og meningsdannere. Vi kan alle blive bedre til at tage hensyn til 
den gamle menneskehjerne og give den bedre arbejdsbetingelser, 
siger Vibeke Lunding-Gregersen.
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Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Vi er begge ansat i den offentlige sektor på 

henholdsvis et bibliotek og i en kommunal 

forvaltning. Vi er rigtig glade for vores arbejde 

og stolte over den service, vi giver til borgerne. I 

dagligdagen oplever vi, at borgerne sætter pris 

på vores arbejde og den værdi, det giver at kunne 

blive genoptrænet efter sygdom eller en ulykke 

samt at få hjælp til sit læsetrætte barn eller 

gratis kunne låne bøger, spil, film og musik. Men 

kvaliteten og servicen kommer ikke af sig selv.

Mange af de velfærdsydelser, som vi som 

borgere benytter os af i hverdagen, gror ud af 

nogle offentlige arbejdspladser, hvor de ansatte 

gør alt, hvad de kan for at leve op til borgernes 

forventninger. Det gøres langt hen ad vejen med 

et smil på læben, der bunder i en god trivsel og 

ordentlige arbejdsforhold. 

   For at fastholde en god og velfungerende of-

fentlig sektor er det dog nødvendigt at investere 

i medarbejderne og sikre, at de ansatte har en 

rimelig aflønning, der er i tråd med den økono-

miske situation og afpasset lønstigningerne 

på det private arbejdsmarked. Det er også en 

forudsætning for at kunne rekruttere de bedste 

til at undervise vores børn og de bedste til at 

behandle os, når vi bliver syge.

   I forhandlingerne om en ny overenskomst har vi 

desværre oplevet, at arbejdsgiverne ikke synes 

at værdsætte vores arbejde. Vi har også oplevet, at de har optrappet 

situationen ved at lockoute hovedparten af de ansatte, mens vores 

faglige organisationer har valgt at udtage 10 procent til strejke. Det 

har ført til en stor vrede og frustration.

Vi er kede af konflikten og håber, at der snart nås frem til en for-

handlingsløsning. Men arbejdsgiverne skal også være klar over, at vi 

står sammen i den offentlige sektor. Bibliotekarer og ergoterapeuter. 

Sygeplejersker og kirketjenere. Læger og sekretærer. Vi står sammen 

som en enhed.

   For overenskomstkonflikten handler ikke blot om løn eller betalt 

frokostpause. Den handler om selve retten til at forhandle og hvorvidt 

den danske forhandlingsmodel skal bestå. 

Igennem mange år har vi haft en velfungerende model, hvor arbejds-

givere og arbejdstagere har forhandlet sig frem til en aftale. Det håber 

vi også sker denne gang. En samlet aftale, der værdsætter vores 

arbejde, giver motiverede medarbejdere samt endnu bedre service og 

kvalitet i ydelserne til gavn for borgerne.

                           

Af Pia Nyberg, bibliotekar på Hillerød Bibliotekerne og Lene Drejer,

ergoterapeut i Odense Kommune                          
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Få ny viden og et større 
fagligt netværk 
– meld dig til et af BF’s mange arrangementer 

Se mere på bf.dk/arrangementer

”Det er uvurderligt i forhold 
til at skabe netværk og 
lære folk at kende og få 
åbnet nogle nye døre at 
komme til BF’s arrange-
menter, hvad enten det er 
til Fagligt Landsmøde, en af 
miniuddannelserne eller et 
gåhjemmøde. Det handler 
om at lære noget nyt og at se 
verden med lidt andre øjne.”

Medlem om udbyttet af arrangementer
Medlem om udbyttet af 
BF’s mini-uddannelser

Medlem om BF’s gåhjemmøder

"Records Manager"-mini-
uddannelsen har givet en 
teoretisk ramme, som kan 
bruges i mit nuværende job, 
men så afgjort fremadrettet 
i andre job. Det har sat en 
masse tanker i gang, og jeg 
ser mange muligheder. Jeg 
har fået gejsten igen.
Tak for det.”

"Godt at hæve sig 
over arbejdsdagens 
praksisnære opgaver 
og se tendenser i et 
større perspektiv."
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2018
27.-28. oktober 2018 i Nyborg

Besøg de spændende
særsamlinger på Syddansk 
Universitetsbibliotek
i Odense
Referencefaggruppen invite-
rer til gå-hjem-møde, hvor du 
kan komme med på rundvis-
ning i magasinerne hos SDUB 
og få chancen for at se og 
høre om de historiske værker 
fra særsamlingerne. 
24. april 2018 i Odense

Webinar: Vi holder hackerne 
ude. Kom i gang med at 
undervise i IT-sikkerhed
Få en introduktion til trus-
lerne mod vores IT-sikkerhed 
og de enkle råd og vaner, 
der gør det overskueligt at 
komme igang med at øge 
sikkerheden.  
26. april 2018
9. maj 2018
16. maj 2018

Gå-hjem-møder: Nye måder 
at være bibliotek på
Med udgangspunkt i sin bog 
giver Elsebeth Tank os input 
til en ny faglig samtale om 
bibliotekernes identitet og 
værdigrundlag.
25. april 2018 i Kolding

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Webinar: The Library
in your browser
Hør om Lean Library browser 
extension, som gør bibliote-
ket tilgængeligt lige midt i 
brugerens normale workflow.
3. maj 2018 via din computer, 
tablet eller smartphone

Årsdag for ledere 2018:
Ledelse i en digital verden
Konference for dig, som er le-
der, hvor du hører om digitali-
seringens ledelsesparadokser, 
ledelse af digitalt indfødte, 
personlig og menneskelig le-
delse i en digital verden samt 
behovet for ledernes digitale 
kompetencer. 
4. maj 2018 i København

Bibliotekskonferencen på 
SPOT: Fælles om musikken
Vi sætter fokus på, hvor-
dan musikken kan skabe 
meningsfulde fællesskaber, 
og vi ser på, hvordan vi kan 
formidle musikken til børn og 
unge, så vi bedst muligt kan 
udnytte det store potentiale, 
som musikken har.
11. maj 2018 i Aarhus

Workshop for ledere:
Få medarbejderen tilbage 
efter stress
Bliv klædt på til at arbejde 
med at forebygge og hånd-
tere stress blandt medarbej-
derne og hos dig selv som 
leder.  
14. maj 2018 i København
15. maj 2018 i Aarhus

Faggruppemøde i Faggruppen 
Medicinsk Information
Faggruppemøde med viden-
deling, oplægget "Narrativ 
medicin – når de sundhedsfag-
lige bruger skønlitteratur" samt 
rundvisning i Mærsktårnet   
17. maj 2018 i København

Webinar: Vi holder hackerne 
ude. Kom videre med kurser i 
it-sikkerhed
Få råd, tips og vejledning 
til, hvordan du rammer din 
målgruppe og præsenterer ma-
terialets temaer, så det fænger 
og taler til dit publikum.
23. maj 2018
30. maj 2018
12. juni 2018

Gå-hjem-møde:
Hov, et egern! - om vores
brug af sociale medier
Lær at genkende de psyko-
logiske tricks, som sociale 
medier bruger for at vinde din 
opmærksomhed. IT-faggrup-
pen inviterer til foredrag om 
opmærksomhed og sociale 
medier med digitaliserings-
skeptiker og adfærdspsykolog 
Anders Colding-Jørgensen.
6. juni 2018 i København

Morgenmøde for ledere:
At løse det uløselige problem
Hvordan løser man et ledel-
sesmæssigt problem, som 
tilsyneladende er uløseligt? Bliv 
præsenteret for en enkel og 
innovativ metode til problem-
løsning, baseret på den nyeste 
kognitive forskning.  
10. september 2018
i København

Som studen-
termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af  
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer 
og værk-
tøjskurser. 
Følg med i 
kalenderen 
på bf.dk.
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORERJOB OG KARRIERE

TR-KURSER

PFA 55+ kursus:
Du begynder at kunne se 
slutningen på arbejdslivet
3. maj 2018 i Glostrup
15. maj 2018 i Kolding
17. maj 2018 i Hørsholm
23. maj 2018 i Aarhus

Webinar: 
Pensionsøkonomi
(inkl. gennemgang
af efterløn)
22. maj 2018

Webinar: 55+ Jura i
forbindelse med din
pensionsordning
19. juni 2018

Webinar:
Pensionsøkonomi (uden 
gennemgang af efterløn)
7. juni 2018

PFA 55+ kursus: Du er 
holdt op med at arbejde
25. april 2018 i Aarhus

Kursusforløb: Bliv klædt på 
til biblioteksundervisning i 
it-sikkerhed
Medierådet for Børn og Unge 
inviterer i samarbejde med 
Digitaliseringsstyrelsen, BF 
samt de seks centralbiblio-
teker og Slots- og Kultursty-
relsen til kursus, der klæ’r dig 
på til at kunne undervise dine 
brugere i en række enkle råd, 
der hjælper dem med at holde 
hackerne ude.   
8. maj 2018 i Odense
15. maj 2018 i Vejle
17. maj 2018 i Herning
18. maj 2018 i Gentofte
24. maj 2018 i Roskilde
7. juni 2018 i Aalborg

Kursus i ophavsret,
databaser og licensaftaler 
Hvilke databaser er beskyt-
tet af ophavsret, og hvilke er 
ikke? Hvornår er det en kræn-
kelse at foretage udtræk af 
en database?   
1. juni 2018 i København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelsen som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private og 
offentlige virksomheder.  
19. september til 10. oktober 
2018 i København

Revolutionér din jobsøgning   
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?     
8. og 15. maj 2018
i København (dagskursus)
4. og 11. september 2018 i 
København (dagskursus)
3. og 10. oktober 2018
i København (aftenkursus)
8. og 15. november 2018 i 
København (dagskursus)

Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler 
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.   
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere

TR-uddannelse Modul C 2018
30. maj til 1. juni 2017
i Middelfart

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
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LinkedIn kan føre dig mange steder hen
Navn: Dorthe Askov Jensen             
Stilling: GDPR-konsulent ved GotvedPR siden 
januar 2018 og specialeskrivende      
Uddannelse: Forventer at blive cand.scient.bibl. 
august 2018.    
Tidligere: Arbejdet ti år i IKEA med bl.a. projektle-
delse, organisering af information, systemimple-
mentering, og som assisterende kundeservicechef 
i hele Danmark.        
Alder: 43 år 

Hvorfor søgte du et job, før du havde afleveret
dit speciale?     
- Jeg havde et studiejob i en webshop, hvor jeg 
kategoriserede, indekserede og arbejde med SEO, 
men grundet nedskæringer, blev jeg opsagt i 
december 2017. Det er svært at få et studiejob, når 
man kun har et halvt år tilbage af studiet, så jeg 
skrev ud til mit netværk på LinkedIn, at jeg mang-
lede et. Og så landede der en besked fra GotvedPR 
om, at de havde brug for én til en SEO-opgave på 
tre timer. Efter en times arbejde tilbød man mig 
otte timer om ugen som GDPR-konsulent. Indtil nu 
har der desværre ikke været opgaver nok til otte 
timer. Til gengæld har jeg gennem virksomheden 
fået kontakt til Unicef, der mangler en projektleder 
i fire måneder til at implementere databeskyttel-
sesforordningen internt i organisationen. 

Hvad laver en GDPR-konsulent?     
- GDPR står for general data protection re-
gulation. Som projektleder i Unicef er det for 
eksempel min opgave at analysere, hvordan 
organisationen håndterer persondata i forhold 
til persondataforordningen. Hvad har de af 
følsomme og semi-følsomme oplysninger? 
Hvor stammer de fra, hvor ligger de, og hvilke 
systemer bruger de? Ud fra den analyse skal vi 
så beslutte, hvad der skal ske, for at organi-
sationen bliver compliant – altså overholder 
persondataforordningen, der træder i kraft 25. 
maj 2018, og dette skal implementeres. Des-
uden skal medarbejderne uddannes, så de kan 
tage over, når jeg træder ud som projektleder.     

Hvad handler dit speciale om?      
- Det undersøger netop, hvilke problemstillin-
ger der kan opstå i henhold til persondatafor-
ordningen inden for Records Management, og 
hvordan en informationsspecialist kan bidrage 
til løsninger.  

Har du altid været klar over, hvilken retning 
din uddannelse skulle?       
- Jeg søgte ind på IVA (nu INF, red.), fordi 
jeg altid har drømt om at blive bibliotekar. 
De første tre uger troede jeg, at jeg 
skulle være folkebibliotekar, men det blev 
hurtigt klart, at det nok mere var den 

informationsvidenskabelige vej, 
der passede på min profil og mine 
interesser. Så jeg fokuserede på den 
del af uddannelsen og rettede min 
uddannelse mod det private arbejds-
marked, som jeg jo også kom fra. 
Jeg har blandt andet valgt fag som 
Ledelseskommunikation, Business 
Intelligence og Organisationers infor-
mationshåndtering for at ruste mig 
til dette. Jeg har også taget kurser 
hos BF i Records Management og 
auditering.

Du tager en uddannelse indenfor 
områder, du har arbejdet med tid-
ligere. Hvorfor er det vigtigt at få en 
uddannelse?        
 - Det giver mig en ballast og teori 
bag om det, jeg gør og kan, så jeg vil 
kunne løse opgaverne bedre. Økono-
misk betyder det også noget, at jeg 
har papir på det, jeg kan.

Har du et godt råd til andre?         
- Ja, brug LinkedIn. Det har givet 
mig muligheder, jeg ikke anede, jeg 
havde. Som da jeg skrev ud, at jeg 
manglede et studiejob, og nu er 
blevet projektleder i Unicef, før mit 
speciale er afleveret. 
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www.bci.dk

LAD DINE BESØGENDE 
KOMME NÆRMERE!
Vores nye Info Pod med tilbagetrukket front gør den 
let tilgængelig og inviterer den besøgende til at komme 
nærmere - også i en kørestol eller med rollator.

Se mere på www.bci.dk/infopod

”Det gav mig mod 
på at søge videre 
og gå efter jobs, 
der direkte hed
noget med Records 
Management. Det 
havde jeg ikke før.” 
Mette Bach-Jensen, deltager på BF’s 
Records Manager uddannelse.
Fotograferet på forsiden

Læs tema side 12
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

APRIL              2018 

04

Kampgejst hos 100 
tillidsrepræsentanter 

til BF’s OK18 mødeeReolen Go

Hvilket
bibliotek

forsvarer vi?

Synspunkt:

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

TEMA

BF’s Records 
Manager
uddannelse
åbner nye
døre

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser




