ALUMNEPORTRÆTTER
8 portrætter af færdiguddannede fra Informationsvidenskab
og Digitalt Liv.
Her kan du læse om 8 færdiguddannede og deres vej fra
studie til job.
Hvad man kan arbejde med som færdiguddannet fra
Informationsvidenskab og Digitalt liv, og hvad kan
uddannelsen (blandt andet) bruges til?
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Her kan du læse små uddrag fra
portrætterne og klikke på alumnernes
navne, for at læse mere J.

”Den kvalitative tilgang, designværktøjer
og metoder, samt det menneskelige fokus
er essentielle dele af den måde, jeg
tænker og agerer på, som er elementer,
jeg især har taget med fra uddannelsen.”
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”Det vigtigste jeg har
fået med fra
Informationsvidenskab
er helt klart et bestemt
mindset, hvor brugeren
altid er i centrum. ”
Irene, HR konsulent,
Arla Foods

Edina, Business analyst, Udviklings- og
forenklingsstyrelsen

”Jeg havde en tidlig interesse for
IT, men det var ikke interessen for
teknikken alene, men også dens
anvendelsesmuligheder. Derfor
forsøgte jeg mig med det, jeg ser
som en mellemvej, hvor jeg både
fandt hard og soft skills.”

”Jeg havde ingen ide om, hvad jeg
ville arbejde med, når jeg blev stor.
Det ved jeg stadigvæk ikke. Jeg
kan nå at ændre vej mange gange
endnu. Jeg synes bare, at
Informationsvidenskab lød som
noget, jeg gerne ville lære noget
om, og så sprang jeg ud i det.”
Anders, Digital forretningsudvikler,
CyberPilot

Daniel, Senior project manager,
JN Data

”[…] Studiet gav mig generelt en idé om,
hvordan den digitale verden fungerer. Der
er mange ting, jeg ikke havde troet ville
interessere mig, hvis jeg ikke havde
studeret de ting, jeg gjorde.”
Lea, Inbound Marketing Specialist, Avidly
Denmark
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Her kan du læse små uddrag fra
portrætterne og klikke på alumnernes
navne, for at læse mere J.

”Mærk efter i maven, hvad du er
nysgerrig på og har lyst til at
fordybe dig i. Lad vær med at
lytte for meget til, hvad andre
synes om dit studievalg. Det
rigtige job skal nok være der på
den anden side af uddannelse,
hvis du har ild i øjnene og
brænder for dit felt.”
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”Det kan godt være svært at finde det helt
rigtige. Hvad er dine interesser? Hvad vil du
gerne bruge din tid på, når du har fri? Brug
lidt tid på at sætte dig ind i, hvad der bliver
tilbudt og følg din passion. Jeg tog mig lang
tid om at finde mit sted, men det er det hele
værd.”
Mikkel, IT-specialist, Region Midt.

Ida, Senior Consultant, Deloitte

”Informationsvidenskab er i høj
grad en verdensanskuelse og et
sprog. En bestemt tilgang til
verden, som præger alt hvad jeg
gør som fagperson. Evnen til at
tænke holistisk er klart noget af
det bedste jeg har fået med; ikke
bare design-håndværket og tankesættet, men forståelsen for
samspillet mellem processer,
organisationen og
kommunikationen mellem
mennesker.”
Martin, User experience designer,
LEGO System
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Navn: Edina Sabic
Titel: Business Analyst
Nuværende arbejdsplads: Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen
Uddannelse: Cand.it. i Informationsvidenskab med
tilvalg i Begivenhedskultur.
Dimittenddato: Juni 2020

Hvorfor valgte du at studere Informationsvidenskab?
Inden jeg skulle søge uddannelse, var jeg til u-days, hvor jeg var inde og høre oplæg om
forskellige uddannelser. Jeg tror, jeg valgte Informationsvidenskab, da oplægget fra Ole Sejer
Iversen inspirerede mig, og det tiltalte mig, at uddannelsen var så bred med teknologi som
omdrejningspunkt. I mit valg af kandidatuddannelse var den vigtigste faktor, at jeg kunne
afprøve mine kompetencer og faglige interesse ude i erhvervslivet. Det synes jeg var en stor
styrke ved kandidaten i Informationsvidenskab, at jeg kunne have stor indflydelse på, hvad jeg
ville specialisere mig i, hvorefter jeg kunne afprøve mine tillærte kompetencer af i et
projektorienteret forløb.
Beskriv kort din vej / dit forløb fra studiet til dit nuværende arbejde
Dette er mit første job efter endt uddannelse, og derfor startede mit forløb fra studie til mit
nuværende arbejde allerede under min kandidat. Det startede under mit praktikforløb hos
Silkeborg Kommune, hvor jeg arbejdede som RPA-udvikler/konsulent i deres
digitaliseringsteam, og udviklede softwarerobotter, som skulle automatisere kommunens
manuelle arbejdsgange. Her opstod min interesse for automatisering i den offentlige sektor,
som blev mit emne, jeg valgte at undersøge i mit speciale, i samarbejde med Aalborg
Kommune. Under mit speciale tilmeldte jeg mig samtidig et 10 ugers e-kursus forløb, som
Aarhus Universitet udbyder, og et kursus hos Akademikerkampagnen, som gjorde mig klar til
ansøgningsprocessen og gav mig kompetencerne til at målrette mine ansøgninger. Kort tid
efter kom jeg til samtale hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor jeg i dag arbejder som
Business Analyst i intelligent procesautomatisering.
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Mine dage afspejles meget af, hvor langt vi er i projekterne. Jeg starter dog hver morgen med
et daily stand up møde med mit team, hvor vi koordinerer og deler viden om vores
igangværende opgaver. Jeg er en del af et tværfagligt team, hvor vi arbejder agilt baseret på
Scrum. Min overordnede opgave er i samarbejde med mit team om at automatisere
arbejdsgange i Skatteforvaltningen ved brug af teknologier som RPA (Robotic process
automation), BPM (business process management), AI (Artificial Intelligence/kunstig
intelligens) og Machine Learning. Min rolle i teamet er at skabe sammenhæng mellem
forretningen og deres ønsker, og de udviklingsmæssige muligheder. Jeg arbejder derfor typisk
med at omsætte forretningsbehov til IT-løsninger, og har derfor en stor kontakt til både
forretningen og udviklere i mit daglige arbejde.
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Kan du nævne nogle af dine typiske arbejdsopgaver?
Mine primære opgaver er at kortlægge, analysere, vurdere og dokumentere arbejdsgange,
som ønskes automatiseres, og er derved med til at understøtte hele udviklingsprocessen. I
udviklingsprojekter arbejder jeg med alt fra behovsanalyser, procesbeskrivelser og
løsningsdesigns, for at afklare de behov, der ønskes understøttet, og hertil vurderer jeg hvilke
teknologier, som kan understøtte disse behov. Derudover arbejder jeg også bl.a. med
skitsering af brugerrejser, interfacedesign samt brugertest. I mit daglige arbejde er jeg i tæt
dialog og samarbejde med forretningen gennem workshops og møder.

Hvordan bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde? Og hvad var det bedste, du fik
med fra uddannelsen?
Jeg bruger min faglighed hver eneste dag i mit arbejde i måden jeg går til projekter og
samarbejder med forskellige faggrupper på. Det kommer især til syne i måden jeg anskuer
udfordringer og skaber muligheder og løsningsforslag. Den kvalitative tilgang, design
værktøjer og metoder, samt det menneskelige fokus er essentielle dele af den måde jeg
tænker og agerer på, som er elementer jeg især har taget med fra uddannelsen.
Det bedste ved uddannelsen var hele tankegangen og måden man anskuer spændingsfeltet
mellem teknologi, organisationer og samfund. Derudover er jeg rigtig glad for at jeg fik
muligheden for at afprøve mine kompetencer ude i erhvervslivet, inden jeg skulle ud i mit
første job. Man får en slags grundviden fra uddannelsen, som man bygger videre på i sit
arbejde.

Er der noget, der overraskede dig, da du gik fra at studere til at arbejde på fuldtid?
Jeg ved ikke, om der er noget der overraskede mig som sådan, da jeg allerede under mit
praktikforløb fik indsigt i, hvordan erhvervslivet fungerer. Men hvis jeg skal nævne en ting, er
det, at selvom man er nyuddannet og kommer lige fra studiet, så kan man stadig bidrage
med en masse metoder og teori til at undersøge praksisser, opdage huller og udfordringer i
de nuværende arbejdsgange på arbejdspladsen og generelt bidrage med nye måde at gøre
tingene på. Det har jeg fundet ud af er en rigtig vigtig styrke og kompetence som nyuddannet.

Har du et godt råd til nuværende studerende?
Brug tiden, tilvalgsfag samt opgaver på at undersøge, hvad der interesser dig og forfølg
denne interesse. Bliv klog på, hvad du brænder for, og hvad du kan bidrage med ude i et
kommende job. Udnyt tiden under uddannelse til studiejobs og praktik, eller skriv opgaver i
samarbejde med virksomheder. Selvom det kan virke uoverskueligt og svært at finde sin egen
vej, så vil det ihærdige arbejde og de små tiltag til sidst give mening og alt det hårde arbejde
vil betale sig.

Har du et godt råd til kommende studerende i forhold til deres studievalg?
Mit bedste råd i forhold til studievalg er at bruge tid på at undersøge flere muligheder og
uddannelser. Læs om uddannelserne, snak med nuværende studerende og tag til u-days.
Tilbage til start
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Navn: Daniel Sidelmann
Titel: Senior Project Manager
Nuværende arbejdsplads: JN Data
Dimittenddato: 2012
Uddannelse: Cand.it. Informationsvidenskab (IT &
Forretning)
Hvorfor valgte du at studere Informationsvidenskab?
Jeg havde en tidlig interesse for IT, men det var ikke interessen for teknikken alene, men også
dens anvendelsesmuligheder. Derfor forsøgte jeg mig med det, jeg ser som en mellemvej,
hvor jeg både fandt hard og soft skills.
Beskriv kort din vej / dit forløb fra studiet til dit nuværende arbejde
Det var lidt svært at komme i gang, da vi stadig led under finanskrisen, da jeg kom ud. Min
første ansættelse var via et konsulenthus, der havde kontakter til erhvervslivet. Her fik jeg 6
måneder i løntilskud i en IT-afdeling hos Aarhus kommune. Det gav mig noget relevant på
CV’et, der gjorde, at jeg nemmere kunne søge videre. Mit forløb har siden set således ud:
• Assistant Project Manager, ITK Aarhus
• Project Manager, Compu Group Medical
• Port Folio Project Manager, Salling Group
• k|a, External Project Manager, Arla
• k|a, External Scrum Master, Arla
• k|a, External Project Manager, Lego
• Senior Project Manager, JN Data
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Det varierer meget, da det handler om løbende at mitigere ændringer ift. de planer og den
økonomi, der var lagt ved projektets start. Typisk vil det være en variation af opfølgning på
interne og eksterne leverancer/leverandører, uddelegering af opgaver til teamet,
rapportering, konfliktløsning, forventningsafstemning med kunder og tilbagemelding eller
eskaleringer til ledelsen/styregruppen.
Hvordan bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde? Og hvad var det bedste, du fik
med fra uddannelsen?
For at få succes som projektleder skal man evne at skabe sig noget teknisk forståelse og være
i dialog med teknikere, arkitekter osv., samtidig med at man holder fokus på det
forretningsmæssige og dermed den gevinstrealisering, som ledelsen/kunden forventer.
Informationsvidenskab forsøgte netop at skabe studerende, der har et ben i hver lejr.
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Er der noget, der overraskede dig, da du gik fra at studere til at arbejde på fuldtid?
Hvor langt der nogle gange er fra teori til praksis. Verden er på en og samme tid ret
lavpraktisk hvor simple ting mange gange fungerer, men samtidig indviklet med de ofte
forskellige motiver og agendaer, der skal imødekommes, når resultater skal skabes.
Har du et godt råd til nuværende studerende?
Forsøg at få noget relevant erfaring, hvis det er muligt og kom i et praktikforløb, hvis
uddannelsen tillader det.

Tilbage til start
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Navn: Lea Thybo
Titel: Inbound Marketing Specialist
Nuværende arbejdsplads: Avidly Danmark
Uddannelse: Bachelor i Medievidenskab, tilvalg
individuelt tilrettelagt på Universität Bremen,
Tyskland. Kandidat i Informationsvidenskab, linjen
Digital Living (Digitalt Liv)
Dimittenddato: August 2016

Hvorfor valgte du at studere Informationsvidenskab (Digitalt Liv)?
Jeg synes, at Medievidenskab havde for lidt fokus på det digitale, og det der var, blev for
sociologisk præget. Jeg syntes ikke, at studiet gav mig de kompetencer, der var nødvendige
for at få et job inden for digital marketing. Jeg søgte derfor en kandidat, som kunne give mig
nogle robuste digitale kompetencer - her syntes jeg, at Digital Living kom med en god
blanding af de ting, jeg gerne ville lære noget om: Både bedre viden om de sociologiske
aspekter af det digitale liv generelt (algoritmer, data og den slags), men også projektledelse
inden for IT-baserede virksomheder og reel kodning var vigtigt for mig at lære noget om.
Beskriv kort din vej / dit forløb fra studiet til dit nuværende arbejde
På studiet har jeg brugt rigtig meget krudt på at rage til mig af både frivilligt og lønnet
arbejde, hvor jeg kunne få lov at rode med digital marketing. Jeg har også deltaget i flere
hackathons, hvor jeg har prøvet kræfter med at udtænke koncepter, hvor det digitale blev
brugt smart. Det har været vigtigt for mig at forstå, hvad der rører sig ude i virksomhederne, så
jeg kunne rette mit fokus på studiet mod det, der skulle blive mit fremtidige job. Da
drømmejobbet blev slået op, var det nemt for mig at beskrive, hvad jeg kunne bidrage med,
og jeg var top-motiveret til at få stillingen. Det tror jeg godt, de kunne mærke - jeg endte i
hvert fald med at få jobbet, selvom jeg ikke havde den helt store erfaring. Den smule, jeg
havde, var fokuseret, og jeg var villig til at give resten en skalle. Rekrutteringen var meget
hands on. Jeg skrev selvfølgelig en ansøgning, men derefter var jeg igennem et forløb, hvor
jeg blev testet på mine praktiske og vidensmæssige kompetencer inden for virksomhedens
felt.
Er der noget, der har haft særlig betydning for, at du fik det job, du har nu?
Det var helt klart, at jeg havde specialiseret mig - ikke bare inden for digital i bred forstand,
men at jeg havde et fokus på, hvad jeg syntes var fedt (data samt at gøre ting smartere og
bedre med de digitale redskaber inden for marketing), og så at jeg havde taget online kurser i
det, virksomhedens beskæftigede sig med - og at jeg havde arbejdet lidt med en del af
tingene i forvejen. Jeg ringede også til virksomheden før jeg sendte ansøgningen, så jeg var
helt sikker på, hvad jobbet gik ud på, og hvad de forventede af en ny medarbejder.
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Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Jeg assisterer vores projektledere, når der er opgaver, som kræver lidt mere fordybelse, end
hvad en projektleder kan varetage. Derudover har jeg en håndfuld kunder, som jeg hjælper
ad hoc med forskellige ting - det kan både være meget hands on ting, hvor de skal have sat
noget automatisering op i den platform, vi sælger til marketing automation, men det kan også
være sparring på, hvordan man skal gribe noget an taktisk eller strategisk. Derudover laver jeg
træningsforløb, hvor jeg uddanner virksomheder i at sætte automatiserede
marketingkampagner op i vores platform, og hvordan de bedst gør brug af de muligheder,
der er i platformen i dagligdagen. Jeg har ikke to éns dage, og jeg bruger en del tid på at
lære noget nyt. Typisk hvis en kunde kommer med en konkret forespørgsel på noget, jeg ikke
har prøvet før - men uddannelse er også en ting, der er prioriteret i virksomheden.
Kan du nævne nogle af dine typiske arbejdsopgaver?
• Rådgivning og træning i marketing automation
• Taktisk og strategisk sparring
• Løse konkrete tekniske marketing automation relaterede udfordringer for kunderne
• SEO og SEM
• Vidensdeling - kan være mange ting, såsom webinarer, blogindlæg etc.
Hvordan bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde?
I min verden er min faglighed én, som jeg har i kraft af mit job. Studiet gav mig en
baggrundsforståelse, men jeg har ikke lært noget konkret på studiet, som jeg bruger i dag. I
en virksomhed skifter vinden hurtigt, så den måde jeg arbejder på i dag, er ikke nødvendigvis
den samme i morgen, derfor skifter min faglighed også retning sammen med den digitale
udvikling.
Hvad var det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Jeg ved ikke, om jeg kan nævne en konkret ting. Jeg synes, der var et godt miks. I dag bruger
jeg især min basale viden om algoritmer og systemer i mit arbejde. Det har gjort det nemt for
mig at sætte mig ind i semi-nørdet stof og lære logikkerne i et nyt system at kende. Men
studiet gav mig generelt en idé om, hvordan den digitale verden fungerer. Der er mange ting,
jeg ikke havde troet ville interessere mig, hvis jeg ikke havde studeret de ting, jeg gjorde.
Er der noget, der overraskede dig, da du gik fra at studere til at arbejde på fuldtid?
På studiet kan du bruge meget tid på en opgave, for her koster din tid ikke noget. I
erhvervslivet har du skarpe deadlines, og der skal laves penge. Hvis du har to timer til at løse
en opgave, så kan du ikke bare bruge 5 timer på den, fordi du skiftede mening om den
undervejs. Man lærer at blive meget mere effektiv. Jeg ved ikke, om det var en overraskelse,
men det var helt klart en udfordring i starten.
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Har du et godt råd til nuværende studerende?
Man kan hurtigt komme til at finde sig selv i en akademisk boble efter mange år på
universitetet. Bland dig derfor i erhvervslivet, så meget, du kan - tag i praktik, orienter dig, og
få dig et relevant studiejob. Mange virksomheder har blogs, hvor de deler, hvad der rør sig i
deres branche. LinkedIn er et virkelig godt sted at snuse lidt rundt - følg nogle forskellige
virksomheder derinde og se, hvad der optager dem. På den måde kan du nemmere finde din
niche, så du kan bruge tiden på studiet fornuftigt, inden du står med eksamensbeviset. De
fleste arbejdsgivere vil gerne have ansatte med praktiske kompetencer og hands on erfaring
- og her tæller alt med - også praktik og relevant frivilligt arbejde. Men det kan også være, du
har brugt et semester på at kloge dig på noget, som virksomhederne gerne vil vide mere om.
De færreste virksomheder har ressourcer til at gå virkelig dybt ned i et emne, så her kan man
bidrage med noget i kraft af, at man har meget tid til at nørde et emne på studiet.

Har du et godt råd til kommende studerende i forhold til deres studievalg?
Gør dig nogle tanker om, hvad du godt kunne tænke dig at arbejde med og vælg kandidat
efter det.

Tilbage til start
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Navn: Mikkel Knorr Sørensen
Titel: IT-Specialist / Usability ansvarlig
Nuværende arbejdsplads: Region Midt
Dimittenddato: Juli 2016
Uddannelse: Cand.it. i Informationsvidenskab med
tilvalg i engelsk som internationalt sprog

Hvorfor valgte du at studere Informationsvidenskab?
For mig har IT altid været spændende. Utallige timer er spænderet i Azeroth, så jeg troede at
kode netop var noget for mig. Jeg begyndte på Datalogi ved Aarhus Universitet (AU) i 2008,
men jeg fandt, at jeg var meget mere motiveret af opgaver, hvor brugere og deres oplevelse
skulle inddrages. Ligeledes havde jeg en ven, der studerede Informationsvidenskab, som
introducerede mig til, hvad uddannelsen kunne tilbyde. Min motivation var stadig at forstå IT
bedre, men mit fokus flyttede sig fra, hvordan maskiner og kode fungerer, til, hvordan
brugerne og maskiner er i samspil, og hvordan dette kan forbedres.
Beskriv kort din vej / dit forløb fra studiet til dit nuværende arbejde
Efter specialet arbejdede på deltid ved AU som ekstern lektor, hvor jeg underviste i Computer
Supported Coorperative Work (CSCW). Derudover søgte jeg bredt via LinkedIn og jobbanker
efter en stilling i århusområdet. Jeg søgte en stilling, hvor mine evner inden for
organisationsarbejde, brugerinddragelse eller teknologiforståelse måske var et match. På
grund af den brede profil jeg havde, søgte jeg meget forskelligt, men jeg var heldig at
Region Midt netop havde oprettet en usability stilling. Det hjalp også, at mit speciale
omhandlede brugen af overvågningsteknologi på Horsens sygehus.
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Jeg møder ind på min arbejdsplads i regionshuset, hvor jeg begynder med at svare på mails.
Derefter er det typisk at rulle computere op for at teste og tage fat i de af mine kollegaer, som
skal være med til at løse problemer. Jeg er lidt hvad man engang ville betegne en
blæksprutte - med mange arme ned i de forskellige grene af IT. Så mine dage går med
mange møder mellem afdelingerne i IT og brugernes repræsentanter, for at sikre, at de
løsninger vi arbejder på, netop opfylder de behov brugerne har. Efter covid har mængden af
ad-hoc møder faldet drastisk og mængden af mails steget som modsvar.
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Kan du nævne nogle af dine typiske arbejdsopgaver?
Jeg drifter og udvikler klientløsninger for hospitalers specielle behov. Det kan være
infoskærme, der hænger på gangende eller operationsstuemaskiner, der skal kunne slå
patientdata op. Dertil beslutter jeg også, hvordan de enkelte klienter skal opføre sig. Så
mine dage kan være meget forskellige, alt efter hvilken ny type af klient, jeg er ved at
udvikle. Der skal sendes mange mails, holdes mange (video)møder og skrives i vores
sagssystem for regionen. Det kan virke meget langsomt at få ændret noget, men når der er
over 46.000 klienter i hele regionen, skal man være helt sikker på, at man ikke forstyrrer
hospitalers drift. Meget af mit arbejde er at forudse problemer og udvikle og teste løsninger,
inden de ryger i brugers hænder.
Hvordan bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde? Og hvad var det bedste, du fik
med fra uddannelsen?
Der er meget teknologi i hospitalsvæsnet, mange mennesker og mange arbejdsgange. Min
faglighed som informationsvidenskaber gør, at jeg har nemmere ved at gennemskue,
hvordan netop en løsning eller en ny teknologi vil påvirke de elementer. Jeg kan også
vejlede brugere og kollegaer i, hvordan et problem påvirker samme. Noget af det bedste
som informationsvidenskaber er vores evne til at se teknologi fra forskellige perspektiver og
anvende vores metoder til at skabe løsninger, som kommer bruger i møde, frem for
løsninger, som udvikler måske er glad for, men ikke stemmer overens med brugers behov
eller forventninger
Er der noget, der overraskede dig, da du gik fra at studere til at arbejde på fuldtid?
Som studerende skal man lære et fag og dygtiggøre sig selv i at anvende det til forskellige
scenarier. Ultimativt skal det ofte ende i en eksamen eller et produkt. På job er det
anderledes. Du skal ikke på samme måde arbejde på at dygtiggøre dig selv, men løse en
ofte på forhånd defineret opgave på en tilfredsstillende måde. Jeg kan godt savne det
fokus man som studerende har med konstant selvforbedring. På arbejde skal jeg huske
konstant at søge samme fokus, mens jeg arbejder med mine opgaver. Jeg udvikler noget
for mit arbejde, men jeg skal også huske at udvikle på mig selv.
Har du et godt råd til nuværende studerende?
Du bør engagere dig i livet omkring universitetet. Det er godt at have noget, som ikke er
direkte relateret til studiet. Det giver et andet tilhørsforhold til universitetet, der kan medføre
at du kommer nemmere og sjovere igennem selv den sværeste tid.
Har du et godt råd til kommende studerende i forhold til deres studievalg?
Det kan godt være svært at finde det helt rigtige. Hvad er dine interesser? Hvad vil du gerne
bruge din tid på, når du har fri? Brug lidt tid på at sætte dig ind i, hvad der bliver tilbudt og
følg din passion. Jeg tog mig lang tid om at finde mit sted, men det er det hele værd.
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Navn: Irene Lund Rosendahl
Titel: Senior HR Consultant
Nuværende arbejdsplads: Arla Foods
Uddannelse: Cand.it. i Informationsvidenskab
med tilvalg i Humanistisk Organisationsudvikling
Dimittenddato: Oktober 2014

Hvorfor valgte du at studere Informationsvidenskab?
Det var den eneste uddannelse, som havde den perfekte kombination af humaniora,
naturvidenskab og samfundsvidenskab. Desuden var der stort fokus på samarbejdet med
erhvervslivet i undervisningen.
Beskriv kort din vej / dit forløb fra studiet til dit nuværende arbejde
Jeg fik job som studentermedhjælper i Arla, da jeg startede på min kandidat. Sidenhen var
jeg også i praktik og endte med at skrive mit speciale i samarbejde med virksomheden. Efter
endt uddannelse søgte jeg en stilling som junior konsulent i HR og fik den.
Er der noget, der har haft særlig betydning for, at du fik det job, du har nu?
Studiejob og praktikforløb. Det er helt klart en fordel at have foden inden for i den
virksomhed, man gerne vil arbejde i. Derudover var min profil mere ”digital” end mange
andre, som blev ansat i HR, og det var et plus.
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Det er en god balance mellem møder, projektarbejde og fokus arbejde.
Kan du nævne nogle af dine typiske arbejdsopgaver?
En af mine roller består i at være proces-ejer for Onboarding globalt i Arla. Det betyder, at jeg
er ansvarlig for at designe en proces, der sørger for, at nye medarbejdere får den bedst
mulige oplevelse i deres første tid i virksomheden Dette indebærer både praktiske ting, som
at modtage IT udstyr og IT-adgange på dag 1, samt at få skabt et tilhørsforhold til
virksomheden og virksomhedskulturen. Jeg arbejder derfor både med kultur og læring samt
design af processer og IT-platforme for at skabe den gode ’employee experience’.
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Hvordan bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde? Og hvad var det bedste, du fik
med fra uddannelsen?
Jeg bruger nogle af de teknikker og metoder som vi har lært, såsom kvalitativ metode, den
iterative udviklings-tilgang og Design Thinking. Jeg starter altid en analyse af et givent
problem med at snakke med mennesker og derved finde frem til den reelle årsag til
problemet eller det reelle behov. Derefter designer jeg en løsning, som passer til dem, der
skal bruge den. Det vigtigste jeg har fået med fra Informationsvidenskab er helt klart et
bestemt mindset, hvor brugeren altid er i centrum.
Er der noget, der overraskede dig, da du gik fra at studere til at arbejde på fuldtid?
På mange måder begynder man først ’i lære’, når man får sit første job. Jeg havde nok en
forventning om, at man skulle kunne alt, når man var færdiguddannet.
Har du et godt råd til nuværende studerende?
Få et relevant studejob! Dit studie kommer til at give meget mere mening for dig, når du kan
se parallellerne til den virkelige verden.
Har du et godt råd til kommende studerende i forhold til deres studievalg?
Informationsvidenskab er en bred uddannelse, som giver et godt fundament og mulighed
for at specialisere sig inden for et bestemt felt. Alle mine nærmeste studiekammerater fik job
lige efter endt uddannelse, og vi laver alle sammen noget forskelligt af titel, men mange af
grundprincipperne fra Informationsvidenskab bruger vi dagligt. Nogle er blevet IT
projektleder, IT Product Owner. UX designer, E-Commerce specialist, IT Konsulent, HRkonsulent, iværksætter, Kommunikations specialist, Process Consultant.

Tilbage til start
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Navn: Anders Bryde Thornild
Titel: Digital forretningsudvikler
Nuværende arbejdsplads: CyberPilot
Uddannelse: Cand.it. i
Informationsvidenskab med tilvalg i Æstetisk
kommunikation
Dimittenddato: Juni 2020

Hvorfor valgte du at studere Informationsvidenskab?
Jeg har altid haft en interesse i kultur og teknologi, men jeg var meget i tvivl om, hvad jeg
egentlig skulle studere. Efter lang tids research nåede jeg frem til Informationsvidenskab og
Digital Design som to fag, der netop kunne kombinere disse interesser. Da jeg var i tvivl,
valgte jeg Informationsvidenskab, da den havde den bredeste profil. Jeg tænkte, at jeg altid
kunne springe over på Digital Design på kandidaten, hvis jeg ville nørde design-delen mere.
Det skete dog aldrig. Hvorfor ved jeg måske ikke engang selv.
Beskriv kort din vej / dit forløb fra studiet til dit nuværende arbejde
Allerede på 2. semester af bacheloruddannelsen fik jeg et studiejob hos CyberPilot, som er
en it-sikkerhedsvirksomhed. Her lavede jeg alt muligt forskelligt, hvor noget af det var
relevant for mit studie og andet ikke var. Mit studiejob gjorde, at jeg også fik en praktikplads
og allerede inden endt uddannelse havde en kontrakt om at starte, når mit speciale var
afleveret. Jeg laver på ingen måde det i dag, som jeg gjorde som studiemedhjælper, men
jeg havde fået en fod indenfor og bevist, at jeg var lærenem og kunne løse problemer. Jeg
søgte studiejobbet i første omgang uden at have nogen former for it-sikkerhedskompetencer, men fik alligevel jobbet. Så vær ikke bange for at søge studiejobs, som man
måske ikke er helt klar til endnu. Studiejobs er netop til for, at man kan lære det hen ad vejen.
Shoot for the moon.
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Jeg arbejder hovedsageligt med marketing og SEO (søgeordsoptimering) i min hverdag. En
typisk dag for mig går med at fungere som projektleder for vores studiemedhjælpere om
formiddagen, ved at uddelegere og komme med feedback på deres opgaver. Om
eftermiddagen arbejder jeg typisk på egne opgaver, som ofte består af SEO og UX på vores
hjemmeside. Vores måde at arbejde på fungerer ofte på samme måde som på
Informationsvidenskab, hvor vi analyserer, udvikler, tester og evaluerer for at starte forfra.
Kan du nævne nogle af dine typiske arbejdsopgaver?
• SEO-analyser
• Udvikling og optimering af hjemmeside
• Research
• Content-produktion og distribution
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Hvordan bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde? Og hvad var det bedste, du fik
med fra uddannelsen?
På Informationsvidenskab får man en meget bred viden. Det betyder også, at jeg er blevet
god til at finde og få ny viden. Det bruger jeg i høj grad, da jeg arbejder i en lille virksomhed,
hvor jeg ikke har nogen decideret chef inden for det, som jeg laver. Derfor skal jeg hele
tiden opsøge og lære nye ting. Jeg bruger i høj grad metoder, jeg har lært på studiet, såsom
at teste alting i min dagligdag. En ting er at læse, at noget er smart, hvorimod noget andet
er, om det rent faktisk er smart. Så det at have lært metoder til at opsætte og evaluere
brugbare tests er essentielt i min dagligdag.
Er der noget, der overraskede dig, da du gik fra at studere til at arbejde på fuldtid?
På studiet er der ofte fokus på metode og proces. Det er der ikke på samme måde på job.
På job spiller økonomiske spørgsmål og tid i højere grad ind i ens dagligdag, hvilket betyder
at man må være mere pragmatisk. Jeg var til gengæld positivt overrasket over, hvordan
metoder fra studiet til gengæld kan tilpasses mange forskellige situationer og opgaver. Det
kan godt være, at det ikke er alle, der arbejder med f.eks. Design Thinking på
arbejdsmarkedet, men det betyder ikke, at man ikke kan bruge delelementer derfra på sit
arbejde.
Er der noget i jobsøgningsprocessen, der overraskede dig?
Jeg nåede som sagt ikke at søge andet end studiejobs. Men her overraskede det mig, at
virksomheder er villige til at tage en ind, selvom man egentlig ikke har kompetencerne til
jobbet endnu. Min arbejdsgiver lagde vægt på at jeg søgte tidligt, da de så vidste, at jeg
kunne være studiemedhjælper i mange år. Derfor kunne det også betale sig for dem, at
investere ressourcer i at lære mig op. Så der var jeg heldig med, at jeg var så ignorant at
søge jobs, som jeg ikke umiddelbart ville have en chance for at få. Jeg synes, at alle skal
turde at tage sådan nogle chancer.
Har du et godt råd til nuværende studerende?
Læs og skriv om emner, som du finder spændende og ikke det, som du tror, at din lektor
eller fremtidige arbejdsgivere vil have (en gave man ikke vidste, at man ønskede sig, er altid
den bedste). Søg studiejobs, hvor man bliver udfordret. Et studiejob, hvor man arbejder
anderledes end på studiet, hjælper en med at sætte det hele i perspektiv.
Har du et godt råd til kommende studerende i forhold til deres studievalg?
Her kan jeg opliste alle klicheerne:
• Vælg med hjertet
• Don’t do it for the money
Hvis du ikke synes nogle uddannelser lyder fede, så overvej evt., hvad du gerne vil arbejde
med bagefter. Er der nogle uddannelser, der åbner op for dette? Og ellers er det altså også
fint at vælge en uddannelse uden helt at vide, hvad filan, der skal ske. Jeg havde ingen ide
om, hvad jeg ville arbejde med, når jeg blev stor. Det ved jeg stadigvæk ikke. Jeg kan nå at
ændre vej mange gange endnu. Jeg synes bare, at Informationsvidenskab lød som noget,
jeg gerne ville lære noget om, og så sprang jeg ud i det.
Tilbage til start
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Titel: Senior Consultant
Nuværende arbejdsplads: Systems Engineering,
Deloitte Consulting
Uddannelse: Cand.it. i Informationsvidenskab,
Tilvalg: Merit for tidligere, afsluttede fag på
Interkulturel Markedskommunikation, CBS
Dimittenddato: Sommeren 2018

Hvorfor valgte du at studere Informationsvidenskab?
Inden jeg søgte ind på Informationsvidenskab, var jeg i et job, hvor vi havde eksterne
konsulenter til at hjælpe os med at reorganisere vores IT-set-up. Jeg vidste, at jeg gerne ville
læse videre, og samarbejdet blev min motivation for at vælge en uddannelse i krydsfeltet
mellem mennesker og teknologi.
Beskriv kort din vej / dit forløb fra studiet til dit nuværende arbejde
Efter specialet fik jeg ret hurtigt job som IT-forretningskonsulent, men jeg fandt lige så hurtigt
ud af, at vi ikke var det rigtige match. Jeg valgte derfor at sige op, og jeg brugte efterfølgende
fem måneder på at finde det rigtige job for mig. Sideløbende med min jobsøgning arbejdede
jeg freelance inden for brugerdrevet design research. I starten af 2019 blev jeg ansat som
konsulent i Deloitte og har været der siden. Min uddannelse og erfaring fra praktik/studiejob
betød, at jeg var kvalificeret til jobbet, mens personlige kompetencer som drive og gå-påmod gjorde det sidste til at lande en kontrakt.
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Min arbejdsdag er meget afhængig af det projekt, jeg arbejder på. Jeg er typisk ude i store,
agile IT-projekter, hvor jeg arbejder med projektstyring. Min dag starter som regel med et
stand-up-møde, hvor vi vender dagens opgaver, og så går dagen ellers med møder og
opfølgning i tæt kontakt med udviklingsteamene. Jeg er klassisk konsulent i den forstand, at
jeg typisk er hos kunden fire-fem dage om ugen.
Kan du nævne nogle af dine typiske arbejdsopgaver?
• Planlægning og koordinering
• Opfølgning, opfølgning, opfølgning
• Formidling af projektets fremdrift, resultater og udfordringer
Hvordan bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde?
Jeg kan ikke kode, men jeg har en grundlæggende forståelse for, hvordan IT-systemer er
bygget op. Den forståelse bruger jeg hver dag i dialogen mellem forretning og udviklere.
Derudover har brugerinddragelse været et gennemgående fokus i min uddannelse, og det er
mantraet i alt, hvad jeg laver i dag.
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Er der noget, der overraskede dig, da du gik fra at studere til at arbejde på fuldtid?
Jeg havde et ret godt billede af, hvad der ventede mig efter endt uddannelse, særligt
efter at have været i praktik på kandidaten. Men jeg tror, at tid er en væsentlig faktor,
der overrasker de fleste studerende, når de starter i job. Jeg husker stadig mig selv på at
afstemme forventninger i forhold til kvalitet og deadline, når jeg siger ja til en opgave.
Er der noget i jobsøgningsprocessen, der overraskede dig?
Vores viden som Informationsvidenskabere er ret eftertragtet, og vi passer ind i mange
sammenhænge. Det er OK at tage sig tid til at finde det rigtige — og husk på, at det skal
være et match fra begge sider.
Har du et godt råd til nuværende studerende?
Prøv jeres faglighed af uden for universitetet! Lav jeres designprojekt i samarbejde med
en ekstern partner, gå efter et relevant studiejob og brug muligheden for at komme i
praktik på kandidaten. Det er guld værd med praktisk erfaring, og det gør jer skarpere
på, hvad I vil — og ikke vil — efter endt uddannelse.
Har du et godt råd til kommende studerende i forhold til deres studievalg?
Mærk efter i maven, hvad du er nysgerrig på og har lyst til at fordybe dig i. Lad vær med
at lytte for meget til, hvad andre synes om dit studievalg. Det rigtige job skal nok være
der på den anden side af uddannelse, hvis du har ild i øjnene og brænder for dit felt.

Tilbage til start
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Navn: Martin Lønsmann Hansen
Titel: User Experience Designer
Nuværende arbejdsplads: LEGO System A/S
Uddannelse: Cand.it. i Informationsvidenskab
med tilvalg i International Communication in
English (ICE)
Dimittenddato: August 2016

Hvorfor valgte du at studere Informationsvidenskab?
Jeg er humanist af hjerte og IT og teknologi har altid været en hobby for mig. Efter et år på
Statskundskab fandt jeg ud af, at det ikke var min hylde, og jeg besluttede mig for at IT
skulle være mere end en hobby. Jeg vidste med mig selv, at de mere matematik-tunge ITfag ikke var for mig, og det lød omvendt spændende at bevæge sig i krydsfeltet mellem
mennesker, teknologi, organisationer og det omgivne samfund. Det holistiske perspektiv
tiltalte mig, selvom jeg ikke anede på det tidspunkt, hvad jeg skulle gøre karriere inden for
efterfølgende.
Beskriv kort din vej / dit forløb fra studiet til dit nuværende arbejde
Jeg havde ikke et studiejob under min bachelor, og det forekom mig svært at lande ønskestudiejobbet med et tomt CV, så jeg gik benhårdt efter at deltage i en case competition i
LEGO, og det blev min vej til et studiejob. Sidenhen en praktik, specialeskrivning med
LEGO og til sidst en fastansættelse. Min deltagelse i dén case competition styrkede virkelig
min faglige selvtillid, fordi jeg fik bevist over for mig selv, at jeg havde noget at byde ind
med som designer.
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Jeg tjekker typisk emails og chat-beskeder fra morgenstunden, inden jeg deltager i daily
standup med mit produkt-team. Jeg arbejder på design-leverancer til projekterne og
sparrer med mine design-kollegaer om designudfordringer. Jeg holder også små ad-hoc
møder i løbet af dagen med udviklere for at afklare krav til funktionalitet ift. de web og
app-projekter jeg sidder på.
Kan du nævne nogle af dine typiske arbejdsopgaver?
Typiske arbejdsopgaver inkluderer alt fra idegenerering og konceptudvikling til
udarbejdelse af designleverancer som user journeys, user flows og prototyper samt
brugertest, deltagelse i workshops og design critique-sessioner. Derudover også daglig
sparring med udviklere, PO m.fl.
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Hvordan bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde? Og hvad var det bedste, du fik
med fra uddannelsen?
Design thinking og user-centered design, som vi er opflasket med på Informationsvidenskab,
er min kernekompetence og noget, som jeg bruger jeg hver eneste dag.
Informationsvidenskab er i høj grad en verdensanskuelse og et sprog. En bestemt tilgang til
verden, som præger alt hvad jeg gør som fagperson. Evnen til at tænke holistisk er klart noget
af det bedste jeg har fået med; ikke bare design-håndværket og -tankesættet, men
forståelsen for samspillet mellem processer, organisationen og kommunikationen mellem
mennesker. Rent praktisk bruger jeg flere af de metoder jeg har lært på studiet stort set
dagligt.
Er der noget, der overraskede dig, da du gik fra at studere til at arbejde på fuldtid?
Hvor hård overgangen kan føles mellem to livsfaser. Arbejdslivet er en helt anden rytme og
hverdag end den som studerende. Det var der ikke for alvor nogen, der havde forberedt mig
på. Praktikopholdet havde dog givet mig en solid forsmag på arbejdslivet, og det er meget
anbefalelsesværdigt med praktik! Det, der overraskede mig mest i arbejdet, var, hvor meget
tid man bruger på stakeholder management og kommunikation, og hvor relativt lidt tid man
bruger på design-leverancer.
Har du et godt råd til nuværende studerende?
Følg dit hjerte og dine faglige interesser, og lad være med at tænke alt for strategisk. Kom i
praktik, deltag aktivt i foreningslivet på studiet (og mød mange spændende mennesker) og
prøv din faglighed af, hvor du kan! Undervejs på studiet lavede jeg ny hjemmeside for
festforeningen samt det kollegie jeg boede på – det gav praktisk erfaring og lidt tyngde, på et
ellers ret tomt CV.
Har du et godt råd til kommende studerende i forhold til deres studievalg?
Prøv ikke at være bange for at fejle og ’vælge forkert’. Et år på et andet studie lærte mig
meget om mig selv og hvad der motiverer mig, og jeg ville bestemt ikke have været det
foruden. Men opsøg naturligvis al den information du kan få forhånd; der er kæmpe forskel på
at læse om et studie og læse på studiet. Snak f.eks. med en nuværende studerende om
hvordan studiet er, hvis du kan finde en igennem dit netværk.
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