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Klar til fagligt lederSKab

Den teknologiske forandringsbølge 

rummer masser af job. Mange af dem 

findes ikke endnu, men vi skal som 

informationsspecialister byde ind 

og være med til at skabe fremtidens 

digitale samfund. Informationsspe-

cialister har som faggruppe de brede 

kompetencer, der kræves for at på-

tage sig et fagligt lederskab på dette 

område.

Denne publikation sætter fokus på 

informationsspecialisters karriere-

muligheder i en digital tidsalder og 

beskriver, hvordan de bibliotekariske 

kompetencer kan sættes i spil og 

være drivende for forretningsudvik-

ling på det brede arbejdsmarked i 

både offentlige og private virksom-

heder.

Bibliotekarforbundet giver et bud 

på de forretningsstrategiske valg, 

virksomheder står over for set i lyset 

af den teknologiske udvikling, og 

peger på den rolle, bibliotekarer og 

informationsspecialister kan spille i 

forhold til eksempelvis vidensorga-

nisering, anvendelse af kundedata, 

relationen mellem medier og bruge-

re, compliance og risk management 

samt formidling og kommunikation.

ArbejdsmArked i forAndring
Den teknologiske udvikling åbner 

for nye arbejdsmæssige muligheder 

for Bibliotekarforbundets medlem-

mer.

De traditionelle metoder til opbe-

varing, genfinding og analyse af 

information har forandret sig. Vi 

befinder os midt i et paradigmeskifte 

mellem de traditionelle »Systems 

of Record« og de nyere »Systems of 

Engagement«, som drives af mobile 

og sociale teknologier og cloud-com-

puting.

Også håndteringen af informationer 

bevæger sig fra et ældre paradigme 

med fokus på dokumenter, centrali-

sering, arkiver og sikkerhed til et 

paradigme med fokus på nye medier, 

decentralisering, flygtighed, volumen, 

privatlivspolitik og brugerevaluering.

Adgangen til informationer er enkle-

re, søgning er en naturlig del af helt 

almindelige hverdagsaktiviteter og 

både offentlige og private virksom-

heder udfordres i mødet med store 

globale, sociale og faglige online-

netværk. Måden, hvorpå virksom-

heder kommunikerer, har ligeledes 

 forandret sig, og brugernes behov   

og forventninger sættes mere end 

nogensinde før i centrum. 
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De store mængder information, 

som i dag produceres, er et aktiv for 

mange virksomheder, men vel at 

mærke et aktiv, som ikke alle formår 

at udnytte som en ressource, fordi 

data ligger gemt i separate siloer, 

systemer eller afdelinger. Der er brug 

for brobygning og for informations-

specialister og bibliotekarer, som kan 

bidrage til at udvikle metoder, analy-

seværktøjer og forretningsstrategier, 

der kan frigive potentialet i data.

Informationsspecialisters kompeten-

cer kan sættes i spil på mange måder 

i denne proces, og de kan påtage sig 

mange forskellige roller. 

Informationsspecialister arbejder 

primært inden for fire fokusområder:

•	 CompliAnCe & risk mAnAgement 
Informationsspecialister, der arbej-

der med dette felt, rådgiver eksem-

pelvis om ophavsret, risikostyring, 

lovgivning, records management, 

kvalitetsstandarder og virksom-

hedspolitikker i bred forstand.  

Opgaven er at sikre, at virksomhe-

den eller organisationen hurtigt 

kan leve op til de dokumentations-

krav, myndighederne stiller.

•	 forretning & værdikæde 
Informationsspecialister, der arbej-

der med dette felt, kan eksempelvis 

kvalitetssikre, overvåge konkurren-

ter og teknologier eller kortlægge 

en kundegruppes behov med 

henblik på at optimere virksom-

hedens tilbud og markedsmæssige 

strategier, eller organisere data, så 

information kan genbruges. Opga-

ven er at skabe og automatisere et 

informationsflow, der sikrer leve-

ring af data og brug og genbrug af 

informationer, så de kan anvendes 

bredt og strategisk.

•	 governAnCe 
Informationsspecialister, der arbej-

der med dette felt, skaber eksem-

pelvis overblik over og gennemsig-

tighed i forhold til forretningens 

processer og begreber. De kan kort-

lægge dem, sørge for, at de hænger 

sammen og sætte dem i relation 

til it-anvendelse og medier. De kan 

også udarbejde taksonomi og ska-

be struktur i det anarki, vi kalder 

big data. Opgaven er blandt andet 

at skabe øget fokus på troværdig-

hed og etik som en vigtig del af 

den nye sociale og mobile tilgang 

til informationer. 

•	 kultur & formidling 
Informationsspecialister, der arbej-

der med dette felt, er ofte brobyg-

gere, der skaber vigtige relationer 

på tværs af virksomhedskulturer 

og sektorer og formidler konkrete 

budskaber og tiltag til forskellige 

målgrupper via intern og ekstern 

kommunikation, sociale medier, 

web, events og markedsføring. 

Undervisning i brug af systemer  

er også en af de opgaver, informa-

tionsspecialister påtager sig.

informAtion mAnAgerinformAtionsArkitekt
dAtAspeCiAlist

Qms-konsulent
digitAliseringskonsulent

Community mAnAger

user experienCe-konsulent

kommunikAtionskonsulent

Webkonsulent

eventmAnAger

informationSSpecialiSterS  
rolle i virKSomheden



informAtionsspeCiAlister

CompliAnCe &  

risk mAnAgement

liCensmAnAger

reCords mAnAger

digitAl ArkivAr

doCument Controller

esdH-konsulent

governAnCe

informAtion mAnAgerinformAtionsArkitekt
dAtAspeCiAlist

Qms-konsulent
digitAliseringskonsulent

kultur &  

formidling

Community mAnAger

user experienCe-konsulent

kommunikAtionskonsulent

Webkonsulent

eventmAnAger

forretning &  værdikæde

projektleder/business leAd
forretningsAnAlytiker

knoWledge mAnAgerCompetitive intelligenCe AnAlyst
reseArCHer

de fire fokusområder kAn føre til mAnge forskellige stillingsbetegnelser og titler. 
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informAtionsspeCiAlister  
tæt på forretningen
Der ligger for mange virksomheder 

en stor ekstragevinst at hente ved 

at supplere den it-tekniske medar-

bejderstab med informationsspecia-

lister, som kan bygge bro mellem 

teknik og bruger og forretningens 

formål og mål.

Mange virksomheder indsamler i dag 

store mængder data, og de oplever, 

at det er en udfordring at formidle 

de rette data og formater til bruger-

ne. En af informationsspecialisternes 

kernekompetencer er at lægge den 

rette strategi, som gør virksomheder 

i stand til at udnytte det fulde po-

tentiale i de informationer og den 

viden, de har til rådighed. 

vil du HAve en kArriere som  
informAtionsspeCiAlist?
Ønsker du en karriere som informati-

onsspecialist enten i det private eller 

i det offentlige, er der nogle særlige 

kompetencer, du især skal fremhæve, 

dyrke og udvikle.

Du har specialistviden og metodiske 

værktøjer, som ingen anden faggrup-

pe kan bidrage med. Fortæl det, når 

du søger job, og hold dine kompe-

tencer ved lige. Vær også parat til at 

påtage dig nye opgaver og roller.

Her er et bud på, hvad informations-

specialister især kan bidrage med.

5 nødvendige kompetenCer for  
informAtionsspeCiAlister

du skAl være brobygger
- for du kan nedbryde siloer og bygge systemer, 
der kan få viden til at flyde på tværs i  
organisationen.

du skAl HAve fokus på forretningen
- for du kan lære virksomheden at systematisere 
og genbruge viden til udvikling af forretnings-
modeller.

du skAl være dAtAAnAlytiker
- for du kan udvælge og organisere data og  
omsætte dem til løsninger, der har brugeren  
i centrum.

du skAl åbne virksomHeden  
for omverdenen
- for kunderne kræver transparens og myndig-
hederne dokumentation.

du skAl formidle og fACilitere  
virksom Hedens troværdigHed,  
etik og brAnd
- for du kan åbne døre til oplysninger, der giver 
kunderne en relation til virksomheden, og  
sam tidig være den dørvogter, der sikrer,  
at den digi tale åbenhed ikke misbruges.
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Brug Bibliotekarforbundet som sparringspartner, når du undersøger 

dine karrieremuligheder og søger job. Vores karriererådgiver hjælper 

med at pege på brancher og opgaver, som vil passe netop til dig, og 

kan give dig konkrete råd til, hvordan du bedst fortæller om dine 

kompetencer og den forskel, du kan gøre på en arbejdsplads.
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som medlem Af bibliotekArforbundet får du:

•	Individuel feedback på ansøgning og CV

•	Kurser, der giver dig redskaber til jobsøgning og faglig forståelse

•	Karrieresamtaler og kompetenceafklaring

•	Hjælp til lønforhandling

•	Overblik over ledige stillinger med vores jobmail, vikariatmail og  
portalen bibliotekarjob

•	Netværk med ligesindede

få hjælp til at finde et job, der bringer 
fagligheden og engagementet frem i dig


