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Digital Library Behavior

6 Selected Findings

Strategic 
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The study is supported by:

The poster is supported by:

The Foundation of  

The Danish Library Organisation       

The Danish Think Tank: Libraries of the Future

We generate knowledge, studies and debate about the role of libraries today 

and tomorrow. Through our work, we contribute to rethinking the library as an 

important democratic and cultural welfare institution in the digital world.

The Think Tank is supported by and collaborates with more than 30 public 

libraries, private companies and library organisations, which all participate in 

and contribute to our activities:  studies, workshops, debates, networks and 

conferences. We are founded and hosted by The Danish Library Association in 

Copenhagen.

Public libraries from the following municipalities work with and support the Think Tank:  

Ballerup Municipality · Billund Municipality · Esbjerg Municipality · Municipality of Frederiks-

berg · Frederikssund Municipality · Municipality of Ikast-Brande · Municipality of Glostrup 

Municipality of Hjørring · Holbæk Municipality · Horsens Municipality · Høje-Taastrup 

Municipality · Kolding Municipality · The Municipality of Køge Nyborg Municipality · Næstved 

Municipality · Odense Municipality · Roskilde Municipality Silkeborg Municipality· Slagelse 

Municipality · Sorø Municipality · Svendborg Municipality Danish County Library of Southern 

Schleswig · Taarnby Municipality · Varde Municipality Vejle Municipality · Viborg Municipality 

Aabenraa Municipality · Aalborg Municipality · The Municipality of Aarhus

Private companies: Axiell · Moos-Bjerre

Library organisations (and members of the steering committee): Association of Danish 

Public Library Managers · The Danish Library Association (founder) · The Royal School 

of  Library and Information Science · Association of Research Libraries · Danish Union of 

Librarians

www.fremtidensbiblioteker.dk

#frembib

Digital Library Behavior in Denmark

The Danish Think Tank has produced the most profound study on digital 

library behavior, barriers and drivers for digital library use. The aim of the 

study is to give deep insight into digital behavior in Denmark and a tool to  

 

The Digital Library – a Strategic Appendix

Denmark is ranked the most digital country in Europe and all the digital 

development and possibilities have fundamentally changed people’s digi-

tal behavior. The digital library today consists of a wide range of services 

from ebooks and movies, to databases and magazines, e.g. 50% of all new 

books are available as ebooks. Despite this favourable situation, digital li-

brary strategies at a local level often appear as an appendix to the physical 

library strategy or do not exist at all. The findings of 

the Digital Library Strategies study provide deep 

insight into digital behaviour of both users 

and non-users.

FINDING #6

90% prioritize the 

existence of the physical 

library even if they are 

digital library users

The Future: One Library

Physical and digital  

library use are approaching  

each other 

46% 56%
Digital 

library use

Physical library 

use

FINDING #1

Approximation

Significant gender 

differences in the use of 

the digital library 

Female digital 

user

Male digital 

user
53% 37%

FINDING #2

Female Majority

Digital and physical approximation 

• Digital library use today is almost as important as  

 physical use: 46% versus 56% 

•  Over the past three years, the percentage of frequent  

 digital users has doubled: 14% in 2014 and 29% in 2017

Significant differences in digital library use

• Significant differences in frequent digital use: Analogue  

 male (6%) versus male cultural consumer (42%)   

•  A digital female majority: Female digital users (53%)  

 versus male digital users (37%) 

Digital behavior imitates 

our physical library 

behavior 

FINDING #3

Digital Behavior Digital behavior imitates our physical library behavior 

Digital users borrow books, re-borrow books and get 

inspiration about books. 

Neutralizing socio-economic inequality 

The digital library neutralizes the positive correlation 

between education and library use and indicates important 

perspectives for people not using the library today

FINDING #4

The greatest factor  

for using the digital library,  

is visiting the physical library 

Impact

The most significant factor for using the digital library 

is visiting the physical library 

If we want to generate digital users, the easiest way is to 

make them physical users first. What matters on a scale 

from –1 to +1: Physical use (+0.6), gender (+0.03), education 

(+0.03), age (–0.06) 

One library in the future 

Physical and digital libraries are closely linked and must 

therefore be developed as one library. Even though Danes’ 

library behavior is increasingly digital, 90% prioritize the 

existence of a physical library

Neutralizing Socio-

Economic Inequality 

FINDING #5

Digital Opportunities

Education

Physical library

Digital library

Library Use

9%
Male Parent

11%
Female Parent

15%
Analouge 

Male

10%
Analouge

Female11%
Male Cultural

Consumer

15%
Female Cultural

Consumer

13%
Digital Male

16%
Digital Female Mixed Methods 

The study Digital Library Strategies is a 

mix of two data sets: 

A qualitative study based on 10 anthro- 

pological interviews, which offers new 

insight into user and non-user behavior, 

barriers and preferences; and which func-

tioned as a pilot study prior to the quantita-

tive study.

A quantitative study based on 6500 respondents from 

the age of 15 and up. The quantitative study consists of two parts: 

1) A segmentation in 8 digital sections of the population and  

2) Transverse findings giving general insight into digital behavio-

ral correlations.
Eight  

Segments

The study generated 6 important findings for the future 

development of both physical and digital library
define a new digital direction for public libraries. 
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FIGUR 13: Hvor hyppigt benytter du de danske folkebiblioteker digitalt og fysisk? (15-29 år). 

FIGUR 14: Hvilke af følgende digitale bibliotekstilbud kender du til? (Top 3 blandt 15-29 år). 
Spørgsmålet er kun stillet til brugerne. 

Fra flere bibliotekers side er der et ønske om at have særligt fokus på de unge – fremtidens biblioteksbru-
gere! Der er flere grunde til dette fokus: dels fordi de unge er en svær målgruppe, som generelt har lavere 
brugerandel af biblioteket end andre og lavere tilfredshed med biblioteket, dels fordi de unge udgør de 
fremtidige biblioteksbrugere. Dette afsnit fokuserer derfor særligt på de 15-29-årige.  

DE UNGE ER HYPPIGE BRUGERE AF DET DIGITALE

Tendensen med at de unge i mindre grad bruger biblioteket end ældre, går umiddelbart ikke igen når man 
ser på brug af det digitale bibliotek. 

For de 15-29-årige er andelen af brugere mellem 62 % og 49 %, mens den for de 50-69-årige er mellem 37 % og 
40 %. Denne forskel kan skyldes forskelle i digitalisering, da unge også er mere digitale end ældre. 

39% 

10% 

9% 

14% 

19% 

9% 

DET DIGITALE BIBLIOTEK 
 

DET FYSISKE BIBLIOTEK 

5% 

26% 

18% 

9% 

12% 

30% Sjældnere eller aldrig

Ca. 1 gang om året

Ca. Halvårligt

Kvartalsvis

En eller flere gange om måneden

En eller flere gange om ugen

30% 

73% 70% 

46% 

Bibliotek.dk Filmstriben Ereolen 

FOKUS: DE UNGE

Biblioteket skal være bedre til 
at formidle til forbrugeren, at de har alle 

de her forskellige tilbud 
Andreas, 18 år, handelsskolestuderende

38 DIGITALE BIBLIOTEKSSTRATEGIER 39

Biblioteket skal være bedre til 
at formidle til forbrugeren, at de har alle 

de her forskellige tilbud 
Andreas, 18 år, handelsskolestuderende
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Derudover bruger de unge i højere grad digitale kulturtjenester – offentlige såvel som kommercielle. En 
anden forskel er, at de unge i højere grad end ældre indgår i digitale fællesskaber. 80 % af de 15-29-årige 
svarer, at de oplever en kontakt til andre mennesker når de kommunikerer over nettet. For de øvrige  
befolkningsgrupper er denne andel 57 %. Derudover deltager mere end dobbelt så stor en andel af de 
unge i debatter og sociale grupper online som de ældre.

De unge brugere kender flere bibliotekstjenester end de ældre brugere. De 15-29-årige kender i gennem-
snit 2,8 tjenester, mens de 60-69-årige i gennemsnit kender 2,2 tjenester. Ligesom hos resten af befolknin-
gen er kendskabet blandt de unge brugere størst til bibliotek.dk. Der er dog flere blandt de unge brugere 
som kender Filmstriben end eReolen hvilke er omvendt hvis man ser på hele befolkningen. 70 % af de 
unge brugere kender Filmstriben, for alle aldersgrupper er denne andel på 46 %.

Når man spørger de unge, om forholdet mellem det fysiske og digitale bibliotek, finder man at:

 • 40 % mener at gode digitale tilbud i nogen eller høj grad mindsker deres  
  behov for at benytte det fysiske bibliotek

 • 46 % mener at biblioteker bør fokusere deres indsats på at udbygge digitale 
  bibliotekstilbud frem for det traditionelle fysiske bibliotekstilbud

 • 87 % mener at de fysiske biblioteker skal bestå uanset i hvor høj grad folk 
  går over til digital biblioteksbrug

... MEN OGSÅ MERE KRITISKE

De unge er mere forbeholdne i deres evaluering af bibliotekets formidling af de digitale tilbud end de 
øvrige aldersgrupper. 

76 % af de 15-29-årige brugere mener, at bibliotekets hjemmeside er god til formidling af de digitale tilbud, 
mens det for de øvrige aldersgrupper er denne andel 82 %. Ligeledes er det 66 % af de unge, som mener, at 
bibliotekets personale er gode til formidling af de digitale tilbud, mens det for de øvrige aldersgrupper er 
83 %. Denne forskel er yderst markant. 

De unge brugere bliver ligesom de øvrige aldersgrupper især inspireret via bibliotekets hjemmeside samt 
via venner, bekendte og familie.

De unge brugere oplever ligesom de øvrige aldersgrupper at manglende kendskab til tilbud er den største 
begrænsning. 

26 % af de unge brugere oplever dog, at lånebegrænsninger er en begrænsning for yderligere brug af de 
digitale tilbud. For de øvrige aldersgrupper er dette kun 15 %. Derudover oplever de unge i væsentlig højere 
grad end de øvrige aldersgrupper at indhold og emner ikke er interessante nok.

40 DIGITALE BIBLIOTEKSSTRATEGIER 41

FIGUR 15: Evaluering af det digitale bibliotek på forskellige dimensioner (15-29 år).  
Procentandel, der har svaret ”I høj grad” eller ”I nogen grad” til spørgsmålet. Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har svaret, 
at de bruger det digitale bibliotek en gang om året eller oftere, eller respondenter, der har svaret, at de bruger det fysiske bibliotek en 
gang om året eller oftere.

Det er let at få personlig og kompetent vejledning ift.
konkret håndtering af bibliotekets digitale tilbud

Bibliotekets hjemmeside er god til formidling af
bibliotekets digitale tilbud

Hvis jeg søger noget specifikt blandt bibliotekets 
digitale tjenester, ved jeg, hvor jeg kan finde det 

 
Bibliotekets personale er gode til formidling af

biblioteketsdigitale tilbud

77% 

76% 

75% 

66% 

FIGUR 16: Hvor er du blevet inspireret til at bruge bibliotekets digitale tjenester? (Top 3 15-29 år). 
Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har svaret, at de bruger det digitale bibliotek en gang om året eller oftere.

40% 

35% 

15% 

Bibliotekets hjemmeside 

Venner, bekendte, familie m.fl.

Bibliotekets personale

FIGUR 17: Begrænsninger for yderligere brug af det digitale bibliotek (Top 3 15-29 år). 
Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har svaret, at de bruger det digitale bibliotek en gang om året eller oftere.

48% 

30% 

26% 

Manglende kendskab til tilbud   

Manglende synlighed og markedsføring

Lånebegrænsninger

48% 

30% 

26% 
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0. FORORD

Brugen af digitale kulturtjenester er steget drastisk de seneste år. Netflix og Spotify er 
blevet reglen frem for undtagelsen, og de digitale muligheder ændrer vores adfærd og 
tilgang til kulturen. Der er opstået helt nye behov for adgang og tilgængelighed – hvor 

alt skal være til rådighed uafhængigt af tid og sted. Bibliotekerne udvikler løbende digitale 
tjenester, som sikrer et bredt digitalt tilbud til borgerne. Brugen af det digitale bibliotek er 
vokset stødt, og særligt det digitale bogudlån har senest været med til at sikre en stigning i 
det samlede bogudlån. 

På trods af disse tjenester og stigninger i de digitale udlån, er der endnu et uindfriet potentiale 
i bibliotekets digitale tilbud. Både i forhold til at udbygge allerede eksisterende tilbud, skabe 
nye og gøre tilbuddene synlige og tilgængelige for flere. Der mangler i dag et vidensgrundlag 
om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel og behov, der kan omsættes til lokale digitale 
udviklingsstrategier og hermed være med til at skabe et bedre match mellem de digitale 
bibliotekstilbud og borgernes kompetencer og behov. Derfor har Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker igangsat denne undersøgelse.

Rapporten er en undersøgelse af borgernes digitale biblioteksvaner: Hvordan bruger borger-
ne bibliotekets digitale tilbud, hvad udfordrer deres brug og hvad understøtter de digitale 
tilbud i det lokale? Rapporten giver både indblik i tidens digitale tendenser og skal fungere 
som værktøj for bibliotekerne til at udvikle den digitale kurs. 

Endeligt er undersøgelsen et vigtigt indspark til den faglige og politiske debat om bibliote-
kernes rolle, og hvem de skal henvende sig til. Undersøgelsen dokumenterer, at bibliotekerne 
rummer en række potentialer i det digitale, både i forhold til at udbygge eksisterende tilbud, 
skabe nye og gøre tilbuddene tilgængelige i nye sammenhænge. Bibliotekerne kan i det digi-
tale potentielt henvende sig til brugere, som ikke bruger det fysiske bibliotek, ligesom de kan 
skabe yderligere relevante tilbud til de borgere, som allerede er vante biblioteksbrugere. 

Den statistiske undersøgelse, som danner grundlaget for denne rapport er gennemført af 
Moos-Bjerre & Lange. Forud for det statistiske arbejde ligger en kvalitativ forundersøgelse 
foretaget af den antropologiske konsulentvirksomhed Actant. Denne ligger elektronisk på 
www.fremtidensbiblioteker.dk. Projekt er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Udvik-
lingsmidler til nationale folkebiblioteksformål”. Tænketanken vil takke projektdeltagere  
fra de seks centralbiblioteker og DDB for deres indsats og konstruktive bidrag til under- 
søgelsen. Herudover en særlig tak til Sebastian Borum Olsen | KL7, Tine Jørgensen | BF,  
Louise Springborg | SMK, Boris Zetterlund | Axiell Group og Lennart Björneborn | IVA/KU 
for interviewbidrag.

Vi håber, at den mangfoldighed af viden, som undersøgelsen bidrager med, vil blive anvendt 
både internt i biblioteksverdenen og eksternt som afsæt for en vigtig debat om fremtidens 
folkebibliotek – ét samlet bibliotek, hvor det fysiske og digitale understøtter hinanden.

God læselyst!
 
Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker
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Kortlægning 
Dan dig først et overblik over 
eksisterende aktiviteter til 
mellemtrinnet på dit bibliotek. 
Hvilke typer? Hvor tit bliver de 
tilbudt og hvor mange kommer? 
Hvilken prioritering har aktivi-
teter for børn mellem 9 og 13 år? 
Understøtter aktiviteterne dit 
biblioteks overordnede strategi?  
 
Roller 
Sæt ord på/vær bevidst om din 
egen rolle i samarbejdet med 
skoler. Hvad er det særlige, du 
tilbyder som repræsentant for 
folkebiblioteket? Hvordan kan 
du bringe læselysten ind i bør-
nenes skoleliv? Hvilke styrker 
er der i din rolle? Hvilke udfor-
dringer? 

Fokus  
Vælg fokus og målret indsatsen. 
I kan påvirke læselysten hos 
de 9-13-årige ved at fokusere 
på: Skolen, forældre og venner. 
Overvej sammen med dine kol-
leger og din leder, om I skal fo-
kusere alle tre steder eller gøre 
en særlig indsats på et udvalgt 
område. Hvor vil det største 
udbytte være? På kort sigt? På 
lang sigt?   

Til dig, der arbej-
der med børn og 
biblioteker

Fem greb til  
læselyst

Råd og spørgsmål 
til refleksion 

En generation af stærke læsere: 
Greb til læselyst er et samar-
bejdsprojekt mellem: Tænke-
tanken Fremtidens Biblioteker, 
Nationalt Videncenter for 
Læsning, Læremiddel.dk og Kø-
benhavns Biblioteker. Projektet 
har i 2017-2018 indsamlet viden 
og ideer, som kan styrke bibli-
otekernes praksis på området 
og kvalificere deres samarbejde 
med skoler og forældre.

Læs mere på www.fremtidens-
biblioteker.dk

Hvordan kan du som fagperson 
og formidler styrke læselysten 
hos børn på mellemtrinnet og 
hvordan kan folkebiblioteket nå 
bredere ud til børn, forældre og 
lærere i skolen?

Det kan du læse om i de fem 
greb til læselyst, som står på 
bagsiden af folderen. Hæng 
gerne mini-plakaten op på dit 
kontor, i frokoststuen eller i 
mødelokalet på dit bibliotek.  
Grebene er formuleret på bag-
grund af projektet En generati-
on af stærke læsere, hvor både 
forskere og fagfolk har været på 
banen med undersøgelser, obser-
vationer og ideer. 

Projektets vigtigste fokus har 
været at opnå ny viden. Den fin-
der du i rapporten Børns læse-
vaner 2017: Overblik og indblik.  
Her er både kvantitative og 
kvalitative indsigter om børn 
fra 4 -7 klasse og deres brug og 
opfattelse af læsning, bøger, 
digitale medier og biblioteker.  

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrel-
sens pulje ’Udviklingsmidler til nationale 
folkebiblioteksformål’, Edith & Godtfred Kirk 
Christiansens Fond og Danmarks Biblioteks-
forenings Fond
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Aktivitetsoversigt 
2015 – 2017

Kommende aktiviteter:

Deltagelse på IFLA, Polen, August 2017
Tænketanken deltager med to posterpræsentationer med projekterne Greb til Læselyst og 
Digitale Biblioteksstrategier. Deltagelsen er støtte af DB’s Fond.

Rapport & konference, Ældrefællesskaber & biblioteker, ultimo 2017
Projekt Ældrefællesskaber & biblioteker udgiver afsluttende rapport og holder formidlings-
konference ultimo 2017

Rapport & konference, Greb til Læselys, efterår 2017
Projektet Greb til læselyst lancerer kvalitativ rapport i efteråret 2017 på lanceringskonference.

Workshops & lokale praksisvisitter, primo 2018
Projekt greb til Læselyst afholder to workshops for landets biblioteker i forbindelse med den 
kvalitative og kvantitative undersøgelse af børns læselyst anno 2017.  Mellem de to works-
hops forløber et praksisforløb ”Praksisvisitter” hvor deltagerne skal på styret og systemati-
seret visit hos hinanden mhp. at lægge grundlag for at ændre praksis for arbejdet med børns 
læselyst. 

Øvrig deltagelse
Tænketanken deltager som medlem i Biblioteksparaplyen

Tænketanken deltager ofte med en oplæg i hele landet om Tænketankens projekter og arbej-
de blandt andet:

• Oplæg på DFFU’s vinterinternat, 2016

• Oplæg Biblioteksmediers bestyrelse, 2016

• Oplæg, DDBs strategidag, 2016

• Oplæg Dansk Magisterforening, 2016

• Reading society : a paradigme shift in the 21st century” i Lithauen, 2016

• Oplæg diverse DB udvalg, 2016 & 2017

• Oplæg for Tyrkisk delegation, 2016

• Oplæg Drammen, Axciell Nordisk Dag, 2016

• Oplæg CB vejle, Greb til Læselyst, 2016

• Oplæg Gentofte, Greb til læselyst, 2017

• Oplæg DDB’s Koordinationsudvalg, Digitale Biblioteksstrategier, 2017

• Oplæg, Alternativet Kbh, bibliotekspolitik, 2017

• Oplæg Innovationsdage, Vejle & Roskilde, Biblioteksmedier, 2017

• To Ignite præsentation på Next Library i Aarhus, om hhv. projekterne ’Digitale Biblioteks-
strategier’ og ’Ældrefællesskaber og Biblioteker’ m.m.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Farvergade 27D, 2. sal 

1463 København K

www.fremtidensbiblioteker.dk

Aktivitetsoversigt 
2015 – 2017

Undersøgelser og videnprojekter           

En generation af stærke læsere – greb til læselyst 
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Tænketanken, Københavns Biblioteker, Læremiddel. 
dk og National Videnscenter for Læsning. Der blive udarbejdet ny kvantitativ og kvalitativ viden 
om børns læselyst, som tager højde for den digitale udvikling og børns ændrede medievirkelig- 
hed. Den kvantitative rapport omfatter ca. 9000 børn der er den største af sin art Danmark og 
udkommer efterår 2017. Hertil kommer en kvalitativ rapportdel, folderen 10- greb til læselyst, 
praksisanvendelige anbefalinger, formidlingskonference og prakisvistitter på landets biblioteker.

Projektet slutter marts 2018.

Projektet er støttet af Slots-og Kulturstyrelsen, DB og Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond

Budget: 1,19 mio.

Ældrefællesskaber og biblioteket (rapport udkommer efterår 2017)
Fire biblioteker og fire boligsociale områder fra Varde, Odense, Slagelse og København vil i et nyt 
samarbejde om, at bryde ensomhed og øge livskvalitet hos ældre ensomme i boligsociale områ-
der. Omdrejningspunktet er, hvordan kulturelle aktiviteter kan anvendes til at bryde ensomhed 
med folkebiblioteket som katalysator for denne udvikling.
Projektet arbejder med – i en designantropologisk ramme -  over en periode på halvandet år ska-
be mere viden og praksiserfaringer om hvordan kulturen systematisk kan anvendes i forhold til 
at mindske ensomhed, samt øge livskvalitet og sundhed hos ældre. Der afholdes national konfe-
rence og lokale workshops i efterår/vinter 2017.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN

Budget: 3,97 mio.
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Tabellen nedenfor viser, hvad og hvor ofte børn læser forskellige trykte tekster opdelt på klassetrin. 

Tænketanken fremhæver disse tal fra kapitel 7.1 i den fulde rapport:

○ Undertekster på TV er det, der læses mest på tværs af klassetrin. 

○ 50% af 3. klasserne læser undertekster på TV mindst flere gange om ugen, mens tallet stiger 
støt op til 7. klasserne, hvor 77% gør det mindst flere gange om ugen.

○ Historier og romaner læses næstmest af alle. Ca. 30% af 3., 4. og 5. klasserne læser denne type 
tekster mindst flere gange om ugen, mens det er 26% for 6. og 7. klassernes vedkommende.

TABEL11: Læsning af trykte tekster mindst flere gange om ugen – opdelt på klassetrin.

Note 35: N: 3.klasse=1356. 4.klasse=1669. 5.klasse=1776. 6.klasse=1834. 7.klasse=1681. Vægtet op på landsplan. Alle elever i 
samlæste klasser er udeladt. Chi-i-anden p-værdier: Tegneserier=<0,0001. Historier/romaner=<0,0001. Faktabøger=<0,0001. 
Blade/magasiner=<0,0001. Aviser=<0,0001. Religiøse tekster=<0,0001. Manualer=<0,0001. Undertekster (TV)=<0,0001. Dig-
te=<0,0001. Chi-i-anden er foretaget på de originale svarkategorier, hvor Sjældent og Aldrig er hver sin svarkategori.

Kilde: Hansen, Gissel og Puck (2017). 

I procent 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse

Tegneserier 18 18 15 9 7

Historier og romaner 32 32 30 26 26

Faktabøger 26 25 20 18 12

Blade og magasiner 9 12 16 15 14

Aviser 6 8 9 7 7

Religiøse tekster 6 6 5 5 5

Manualer 13 13 10 10 8

Undertekster på TV 50 64 66 72 77

Digte 8 7 4 4 3
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Hvad læser børn?

Tænketankens opsummering
Til dette emne er børnene blevet spurgt om, hvor ofte de læser forskellige trykte ting uden for skolen. 
Historier/romaner er den type trykte tekster, børn overordnet set læser mest i fritiden. 

Tabellen nedenfor viser, hvad og hvor ofte børn læser forskellige trykte tekster opdelt på køn. På næste 
side finder du en tilsvarende tabel opdelt på klassetrin. 

Tema 6: 

Trykte tekster

Tænketanken fremhæver disse tal fra kapitel 7.1 i den fulde rapport:

○		 Både drenge og piger bruger mest tid på at læse undertekster på TV: 40% af drengene og 37% 
af pigerne.

○ Historier og romaner er det, der bruges næstmest tid på hos alle. Piger bruger mere tid end 
drenge: 34% af pigerne læser historier og romaner mindst flere gange om ugen, mens det er 
25% for drengenes vedkommende.

○ Drenge læser oftere tegneserier end piger (hhv. 17% og 6%), hvorimod piger læser digte lidt 
oftere end drenge.

TABEL9: Hvor ofte læser du disse ting uden for skolen – opdelt på køn.

Note 33: N: Drenge=4332. Piger=4389. Vægtet op på landsplan. Chi-i-anden p-værdier: Tegneserier=<0,0001. Historier/roma-
ner=<0,0001. Faktabøger=<0,0001. Blade/magasiner=<0,0001. Aviser=0,0013. Religiøse tekster=<0,0001. Manualer=<0,0001. 
Undertekster (TV)=<0,0001. Digte=<0,0001. Chi-i-anden er foretaget på de originale svarkategorier, hvor Sjældent og Aldrig  
er hver sin svarkategori.

Kilde: Hansen, Gissel og Puck (2017). 

I procent Næsten  
hver dag

Flere gange 
om ugen

Flere gange  
om måneden

Sjældent  
eller aldrig

Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige

Tegneserier 8 3 9 5 12 8 70 83

Historier/romaner 11 17 14 17 16 23 60 44

Faktabøger 8 6 14 12 22 19 35 44

Blade/magasiner 4 5 7 11 11 20 79 63

Aviser 3 2 6 5 10 10 81 84

Religiøse tekster 3 3 3 2 5 5 90 90

Manualer 7 2 9 4 18 13 66 81

Undertekster (TV) 40 37 30 28 15 19 15 16

Digte 2 3 3 3 5 6 91 87

Tænketanken fremhæver disse tal fra kapitel 9 i den fulde rapport:

○ Den analoge bog prioriteres af flest børn, når de vil vide/lære noget.

○ Bogen prioriteres i højere grad som kilde til viden end som underholdning af børnene.

○ Netflix, YouTube og lignende prioriteres af 44% som kilde til at vide/lære noget.

○ 26% prioriterer digitale spil som kilde til at vide/lære noget.

Figuren nedenfor viser børns foretrukne medier, når de vil vide/lære noget.
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FIGUR 56: Hvilke medier prioriterer børn, når de vil lære/vide noget – i prioriteret rækkefølge.

Note 90: N=8721. Vægtet op på landsplan. Udregnet som summen af landsandelene, der har svaret 1, 2, eller 3. 

Kilde: Hansen, Gissel og Puck (2017). 
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Figuren nedenfor viser børns foretrukne medier, når de skal hygge sig.

FIGUR 53: Hvilke medier prioriterer børn, når de skal hygge sig – i prioriteret rækkefølge.

Note 85. N=8721. Vægtet op på landsplan. Udregnet som summen af landsandelene der har svaret 1, 2, eller 3.

Kilde: Hansen, Gissel og Puck (2017). 

60

50

40

20

30

0

10

90

80

70

%

80

68

53

32

17 17 15 9 8 3

Je
g 

se
r �

lm
 o
g 

pr
og

ra
m

m
er

 p
å 

Net
�ix

, Y
ou

Tube

Je
g 

sp
ill

er
 p

å 
co

m
pu

te
r, 

te
le

fo
n, t

ab
le

t (
fx

 F
ifa

, S
im

s)

Je
g 

se
r T

V

Je
g 

læ
se

r e
n b

og

Je
g 

ly
tte

r t
il 

ra
di

o

(fx
 m

usi
k, p

od
ca

st
s)

Je
g 

br
uge

r c
om

pu
te

r (
ik

ke 
til

 s
pi

l)

Je
g 

læ
se

r h
is

to
rie

r o
g

te
kst

er
 p

å 
net

te
t

Je
g 

læ
se

r e
n te

gn
es

er
ie

Je
g 

læ
se

r e
t b

la
d

Je
g 

læ
se

r e
n a

vis

Je
g 

se
r fi

lm
 o
g 

pr
og

ra
m

m
er

 p
å 

Net
flix

, Y
ou

Tub
e

Je
g 

sp
ill

er
 p

å 
co

m
pu

te
r, 

te
le

fo
n, 

ta
bl

et
 (f

x 
Fifa

, S
im

s)

Tænketanken fremhæver disse tal fra kapitel 9.1 i den fulde rapport:

○ Børn vælger medier som Netflix eller YouTube, når de skal hygge sig.

○ 80% vælger medier som Netflix eller YouTube, når de skal hygge sig.

○ 68% vælger spil på digitale platforme, når de skal hygge sig.

○ 32% prioriterer at læse en bog, når de skal hygge sig.

Børns læsevaner 2017: 
Overblik og indblik

Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik er en del af projektet 'En generation af stærke læsere: Greb 

til læselyst', som løber i perioden 2017-2018. Projektet kan følges på www.fremtidensbiblioteker.dk og 

på Facebook-siden ’En generation af stærke læsere: Greb til læselyst’. 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Læremiddel.dk, Nationalt Videncenter for Læsning,  

Københavns Biblioteker og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.
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Til Lyttecaféens afslutning holdt Ingeborg en lille tale over maden, hvor 
hun fortalte, hvordan hun havde fået sin invitation til Lyttecaféen og Histo-
riecaféen på en dårlig dag kort efter sin mands død. Hun beskrev, hvordan 
hun først havde fortrudt, at hun havde tilmeldt sig, fordi det virkede uover-
skueligt at komme på biblioteket to gange om ugen. Men det at komme til 
aktiviteterne gav hende mod på livet på et tidspunkt, hvor hun var lige ved 
at give op. Lyttecaféen foregik på et tidspunkt, hvor Ingeborg pludselig stod 
alene, og samværet om litteraturen har virket næsten terapeutisk på hende. 
Ingeborg kan nu se sig selv skabe et nyt liv uden sin mand – et liv, hvor hun 
kommer ud, får nye oplevelser og møder nye mennesker. 

Efter Lyttecaféens afslutning beskrev Ingeborg, hvordan Lyttecaféen har 
hjulpet hende til bedre at komme ud af ensomheden: ”Det er svært at 
komme ud af døren, og møde op et sted hvor jeg ikke ved, om jeg 
kender nogen. Hvis jeg nu synes, der kommer et godt møde, så tror 
jeg, at jeg før var blevet hjemme. Men i dag ville jeg bare sige, det vil 
du bare ned til, og så tager jeg afsted.”

98

”Handler det ikke også om tilfældigheder? Om hvor tilfældigt livet 
kan blive?” bemærker Ingeborg om det uddrag af romanen af Jonas Jonas-
son, der i dag er rammen for diskussionen til Lyttecaféen i Skælskør. ”Tror 
du, at livet er tilfældigt?”, spørger Thorvald skeptisk, og Ingeborg svarer 
hurtigt og sikkert: ”Ja!”

Ingeborg er 87 år gammel, tidligere skolelærer og ryger en cerut to gange om 
dagen. Hun har boet i Skælskør i mange år, hvoraf de sidste 10 år er gået med 
at passe sin mand. Han døde efter et langt sygdomsforløb, kort før hun be-
gyndte at komme i Lyttecaféen. Mandens sygdom fyldte meget i Ingeborgs 
hverdag, og hun savnede at komme ud og have meningsfulde samtaler med 
andre mennesker. Hun følte sig ensom og havde svært ved at komme afsted 
til ting, fordi hun nu skulle afsted alene. Mandens sygdom krævede meget af 
hendes tid og energi. Da Ingeborgs mand døde, faldt hun ned i et sort hul, og 
hun havde svært ved at slippe de negative tanker, som mandens sygdom og 
død førte med sig.

I Lyttecaféen fandt Ingeborg et fællesskab med substans, hvor hun havde 
mulighed for at diskutere og få sine holdninger udfordret. Litteraturen, hun 
blev præsenteret for, og karaktererne herfra gjorde også et stort indtryk og 
ledte hendes tanker hen på personer fra hendes eget liv og på steder, som 
hun ikke havde besøgt i lang tid. Under samtalerne fortalte både Ingeborg og 
de andre deltagere historier fra deres liv. Det fik Ingeborg til at indse, at alle 
familier har deres tragedier, men at livet går videre. 

PORTRÆT AF INGEBORG  

FRA SKÆLSKØR

111110

DEL 1  Om projektet, målgruppen og ensomhedens karakter

Fire områder i Danmark, 143 ældre mennesker, fire grupper af lokale biblio-
teksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere, en håndfuld antropologiske 
konsulenter, fem forskellige aktivitetsrækker og masser af vedholdenhed, 
nye indsigter, relationer og øjenåbnere. Det er de vigtigste ingredienser i 
projektet, som løber fra  2016 – 2018. 

Ældrefællesskaber & Biblioteker har brugt metoder fra antropologien og 
designfaget til at højne trivsel og mindske ensomhed blandt målgruppen. De 
antropologiske konsulenter tog i første fase på feltbesøg i Skælskør, Dalum, 
Varde og København S. Her lavede de interviews med ældre i målgruppen og 
fik dyb og detaljeret viden om deres hverdag og egen oplevelse af ensomhed. 
Med denne viden på nethinden skabte projektgruppen med biblioteksfolk og 
boligsociale medarbejdere, konsulenterne fra Actant og Tænketanken Frem-
tidens Biblioteker fem aktiviteter. De blev testet i et såkaldt prototypeforløb 
med gentagne afprøvninger og tilpasninger. Alle aktiviteterne blev afprøvet 
i en række på otte gange. Aktiviteterne mødte således virkeligheden mange 
gange i løbet af projektperioden og blev hele tiden kvalificeret af deltagernes 
reaktioner og feedback.

PROJEKTETS FORLØB: 

FASE 1: Juni 2016 – december 2016
Research og projektorganisering · Opstart · Rekruttering af informanter· Interviews med 50    
ældre ensomme

FASE 2: Januar 2017 – juni 2017 
Analyse af feltarbejde · Konceptudvikling: Historiecafé, Mænd og Mekanik, Lytteklub, Musikklub   
og Livets Små Glæder · Rekruttering af deltagere til aktiviteter · Afprøvning og tilpasning af    
aktivitetsforløb i Skælskør, Varde, København S og Dalum

FASE 3: Juli 2017 – marts 2018
Analyse af data · Rapportskrivning og evaluering · Formidling af resultaterne

FACTS OM PROJEKTET

ÆLDREFÆLLESSKABER & BIBLIOTEKER:  

3

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord   4 
Læsevejledning  6 
Portræt af Ingeborg fra Skælskør  8  

DEL 1: Om projektet, målgruppen og ensomhedens karakter

Ældrefællesskaber & Biblioteker: Facts om projektet   10
Portræt af Lissie fra Varde  12
Indsigter: Forstå målgruppen og ensomhedens karakter  14   
Portræt af Abdi fra København S  22
Det virker: Udbytter af indsatsen rettet mod ensomhed hos ældre 24
Erfaringer med samarbejde på tværs af organisationer 27  
Portræt af Alice fra Dalum 30

Del 2: Praktiske guides til dig, der vil arbejde med at afhjælpe ensomhed hos ældre

Aktivitetsskelettet: De seks grundelementer  32
Testet og godkendt: Fem guides   44
Guide A: Afhjælp ensomhed i jeres eksisterende aktiviteter 46  
Guide B: Lav nye aktiviteter, der afhjælper ensomhed 54
 Guide B1: Historiecaféen  62
 Guide B2: Lyttecaféen  68
 Guide B3: Mænd og Mekanik  74

Flere gode råd og praktiske tips 79

ÆLDREFÆLLESSKABER  
& BIBLIOTEKER
EN HÅNDBOG I AT AFHJÆLPE  

ENSOMHED HOS ÆLDRE  

Styrket selvværd, øget mod på at opsøge nye oplevelser  

og fællesskab med andre: Ældres ensomhed kan brydes,  

når biblioteker genopfinder sig selv og skaber kulturelle oplevelser 

sammen med boligsociale indsatser og lokale frivillige kræfter.

Terkel Andersen, chefkonsulent i Frivilligrådet
og medlem af projektets styregruppe

”

...  samarbejdet mellem bibliotekets medarbejdere 

og de boligsociale medarbejdere er af afgørende betydning 

for at få succes. 

Lars Linderholm, afdelingschef i Ældre Sagen
og medlem af projektets styregruppe

”

Jeg bliver så glad, når jeg ser den hverdags-

kultur, som biblioteket repræsenterer, kan være med til at få 

mennesker ud af ensomheden. 

Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening,
og medlem af projektets styregruppe

”
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Figur 3: Andel af unge der arbejder frivilligt falder

Andel der har arbejdet frivilligt indenfor det seneste år i 2004 og 2012 (procent)
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Kilde: SFI, Torben Fridberg & Lars Skov Henriksen (Red.): Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012.

Figur 4: Unge bruger færre timer på frivilligt arbejde

Frivilliges gennemsnitlige tid på frivilligt arbejde (antal timer) 
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Kilde: SFI, Torben Fridberg & Lars Skov Henriksen (Red.): Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012.

Frivilligt arbejde er faldende 

Undersøgelsen fra SFI viser også, at unges enga-

gement i frivilligt arbejde er faldende. Det gælder 

både andelen af unge, der laver frivilligt arbejde og 

antallet af timer, de bruger på det. De 16-29-åriges 

engagement i frivilligt arbejde er fra 2004 til 2012 

faldet fra 32 procent til 26 procent17.  

 
Det er bemærkelsesværdigt, eftersom andelen i hele 

befolkningen, der har lavet frivilligt arbejde indenfor 

det seneste år, stort set er det samme i 2012 som i 

2004. Ligeledes er det gennemsnitlige antal timer,

som de 16-29-årige bruger på frivilligt arbejde, faldet 

fra 20 til 15 timer om måneden18.

Denne udvikling er forklaret med, at færre unge 

er medlem af organisationer, som de kan arbejde 

frivilligt for. SFI's undersøgelse af udviklingen i 

frivilligt arbejde viser et fald i det frivillige arbejde, 

der udføres i en forening eller organisation. Ifølge 

undersøgelsen er der fra 2004 til 2012 sket et fald i 

medlemsfrivilligheden fra 79 procent til 70 procent. 

Tendensen er især udtalt for gruppen af 16-29-åri-

ge. I 2012 havde 15 procent af de 16-29-årige lavet 

frivilligt arbejde udelukkende som medlem af en 

forening eller organisation, mens det for de øvrige 

aldersgrupper lå på mellem 20 og 24 procent19.

”Jeg er  

perfektionistisk og vil  

gerne gøre det godt. Når  

jeg får løn for noget, er det okay, at 

jeg ikke altid gør det vildt godt, for 

man behøver ikke brænde for det.  

Hvis det er frivilligt, skal man 

ligesom brænde for det.” 

– Ung kvinde, Fyn

”Jeg er ung og  

må godt være egoistisk.  

Så jeg kan vente, til jeg er  

40 med at lave frivilligt,  

socialt arbejde” 

– Ung kvinde, Fyn

14

15

20 21
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Kære

Vi ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul og et lykkebringende 
nytår.

2013 har været et interessant år for os med mange nye spændende 
opgaver. 

Vi fortsatte succesen med vores morgenmøder, i år med besøg 
af medical advisor Steffen Thirstrup, KRIS’ formand Steen Werner 
Hansen og AMGROS’ direktør Flemming Sonne. I foråret 2014 vil vi 
endnu engang invitere til en spændende møderække. Invitation følger 
i starten af det nye år. 

Måske har vi samarbejdet i rigtig mange år, eller måske har du først 
lige lært os at kende. På de næste sider, kan du læse om nogle af de 
opgaver, vi hjælper vores kunder med, hvad enten det er patient-, fag- 
eller markedskommunikation.

Lad dig informere og inspirere!

Med håbet om et fortsat frugbart eller fremtidigt samarbejde i 
2014.

De bedste hilsner
Molecule Consultancy-teamet

Glædelig jul og 
    godt nytår!

… kært barn har mange navne. Vi er dedikerede til 
sundhedsområdet og har mange års erfaring med 
rådgivning og kommunikation inden for dette felt. 
Vi hjælper både virksomheder og organisationer 
med at få deres budskab igennem, hvad enten 
målgruppen er én eller mange.

Læs meget mere om os og vores arbejde på

www.moleculeconsultancy.com

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at se eksempler på vores arbejde, er du 
altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

Molecule Consultancy
Rosenvængets Allé 25
DK-2100 København

Mette Thorn Sørensen, administrerende direktør
+45 4138 4300
mts@moleculeconsultancy.com  

Fagkommunikation
Kommunikation til og med sundhedsfaglige personer er underlagt en
lang række restriktioner. Vi ved, hvordan man navigerer i dette og har
solid erfaring med formidling af fagligt stof.

Med mere end 100 produktlanceringer og indikationsudvidelser i
bagagen har vi den indsigt, der skal til, for at din lancering bliver en
succes. Som sparringspartner fra de første studieresultater ligger klar
til lancering over for offentlighed og fagpersoner. Vi kan hjælpe dig i
alle faser af processen og gennem hele produktets livscyklus.

Vi omsætter videnskab til historier, der sælger, og informations-
materiale, der engagerer. Vi udvikler medicinsk informations- og 
marketingmateriale, udarbejder magasiner samt hjælper faglige 
selskaber med at synliggøre deres arbejde og positionere sig. Vi 
bygger bro mellem specialer, faciliterer møder, inddrager influenter 
og beslutningstagere og skaber rammerne for faglig, politisk eller 
offentlig debat.

Patientkommunikation
Kend din målgruppe. Kend dit fagstof. Skriv i øjenhøjde. Det er vores
udgangspunkt, når vi går til en formidlingsopgave. Vil du huskes og
gøre indtryk, skal du være synlig – hvad enten det er i pressen, i form
af foldere, bøger, hjemmesider eller på forskellige medieplatforme.

Vi hjælper vores kunder med at blive hørt og set i medierne. Vi kender
journalisterne, og kan spotte og skrive den gode historie. Vi sætter
fokus på sygdomsområder, opbygger kendskab, flytter holdninger
og sikrer opbakning politisk og blandt patienter, pårørende og
sundhedspersonale.

Vi udvikler og implementerer informationskampagner, gennemfører
undersøgelser, afholder temadage og udarbejder patient- og
pårørendematerialer. Vi udvikler hjemmesider, der oplyser og
engagerer, og vi sikrer spredning og involvering via sociale medier.

Markedskommunikation
Interessentbilledet er i dag langt mere heterogent end tidligere. At 
kunne navigere og kommunikere under disse forudsætninger kræver
både indsigt og en evne til at tænke værdibaseret og anlægge et ude
fra og ind perspektiv på kommunikationen. Hos os finder du alle tre
komponenter.

Vi har gennemført mere end 80 markedsanalyser og i den
proces interviewet mere end 700 fagpersoner og influenter på
sundhedsområdet.

Vi hjælper vores kunder med market access - at optimere den
kommercielle værdi før, under og efter lancering af et givent
lægemiddel. Arbejdet består af en række aktiviteter – fra
kortlægning af det terapeutiske landskab og de udækkede behov til
dokumentering og formidling af den relative og den oplevede værdi.
Vi sætter ord på din fortælling.

Med afsæt i den enkelte opgave yder vi kommunikationsstrategisk
rådgivning, omsætter indsigt til relevante og vedkommende
aktiviteter og klæder vores kunder på til at håndtere kritiske
situationer.

Psykosocial intervention til patienter i  

behandling med Selincro® (nalmefen)

Kort vejledning til psykosocial intervention  

til alkoholafhængige patienter 

HÅNDTERINGSVEJLEDNING*

Herceptin® (trastuzumab) 600 mg/5 ml injektionsvæske, opløsning

Fast dosis og klar-til-brug formulering til subkutan injektion

Dosering

600 mg/5 ml hver 3. uge. Fast dosis og 

klar-til-brug formulering. Støddosis er 

ikke nødvendig.

Holdbarhed i sprøjte

Når lægemidlet er overført fra hætteglas-

set til sprøjten, er det fysisk og kemisk 

stabilt i 48 timer ved 2-8 °C, og herefter i 

6 timer ved stuetemperatur (max.30 °C) i 

diffust dagslys.

Opbevaring

Hætteglasset skal opbevares ved 2-8 °C i 

den ydre pakning for at beskytte mod lys. 

Må ikke fryses.

Generel håndtering

Det er vigtigt at kontrollere lægemidlets 

etiket for at sikre, at formuleringen er 

til subkutan injektion. Da Herceptin ikke 

indeholder et antimikrobielt konserve-

ringsmiddel, bør lægemidlet anvendes 

med det samme. Hvis lægemidlet ikke 

skal anvendes med det samme, skal tilbe-

redningen finde sted under kontrollerede 

og validerede aseptiske betingelser.

Brug af subkutan kanyle

Den subkutane kanyle (anbefalet størrel-

se: 25G eller 27G) skal sættes på sprøjten 

umiddelbart inden administration, efter-

fulgt af volumenjustering til 5 ml.

Fra hætteglas til sprøjte

Udtræk alt indholdet fra hætteglasset til 

sprøjten ved hjælp af overførselskanylen 

(anbefalet størrelse: 21G). Efter overfør-

sel af opløsningen til sprøjten, anbefales 

det at udskifte nålen, der blev brugt til 

overførslen, med en lukningshætte til 

sprøjten for at undgå udtørring af opløs-

ningen i nålen og for ikke at kompromitte-

re lægemidlets kvalitet.

Administration

Administreres som en subkutan injektion 

i låret over 2-5 minutter. Injektionsstedet 

skal skiftes mellem venstre og højre lår.

*Udarbejdet efter det af Sundhedsstyrelsen godkendte 

produktresumé for Herceptin® 600 mg/5 ml
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23. april 2013 
kl. 10.30 – 17.00 

Radisson Blu Falconer 

Hotel & Conference Center, 

København

Invitation
HJERNETUMORDAGEN 2013HJERNETUMORDAGEN 2013

Tilmeld dig allerede i dag!
www.hjernetumordagen.dk

For tredje år i træk har vi fornøjelsen af at invitere patienter, pårørende og fagpersoner 

til Hjernetumordagen.

Hvorfor rammes flere og flere danskere af en hjernetumor? Hvor stor en forskel kan 

rehabilitering og træning gøre? Og hvad er der sket inden for neurokirurgien og den 

onkologiske behandling siden sidste år?  Programmet for dette års Hjerneturmordag 

kommer vidt omkring.

HjernetumorForeningen præsenterer sit arbejde og to af foreningens medlemmer vil 

fortælle deres personlige historie. På dagen præsenteres også en ny undersøgelse, der 

afdækker, om danske hjernetumorpatienter og deres pårørende har tillid til, at de får 

den bedste behandling.

Vi har desuden inviteret Martin Geertsen, medlem af Folketinget (V) og spidskandidat 

til regionsrådsformandskabet, Region Hovedstaden og Ulla Astman (S), regionsråds-

formand, Region Nordjylland og formand for Sundhedsudvalget, Danske Regioner til at 

diskutere, hvordan vi sikrer, at hjernetumorpatienter og deres pårørende får den hjælp, 

de har behov for. Afslutningsvis vil der være paneldebat med spørgsmål fra salen.

Læs mere om programmet i denne folder. Se bagsiden for praktiske oplysninger. 

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Initiativgruppen bag Hjernetumordagen 

   
Bitten Næsted Hansen, formand for HjernetumorForeningen

Charlotte Haslund, læge, Aalborg Sygehus

Hans Skovgaard Poulsen, overlæge, Rigshospitalet

Henrik Pagh Schultz, overlæge, Aarhus Universitetshospital

Karina Madsen, sygeplejefaglig konsulent, Københavns Kommune

Kirsten Grunnet, sygeplejerske, Rigshospitalet

Mats Holmberg, overlæge, Aalborg Sygehus

Michael Kosteljanetz, overlæge, Rigshospitalet

Suzan Dyve, overlæge, Aarhus Universitetshospital

Hjernetumordagen finansieres af et  

sponsorat fra Roche til HjernetumorForeningen

Tid
Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 10.30 – 17.00

Sted
 
Falconer Salen

Radisson Blu Falconer Hotel & 

Conference Center

Falkoner Alle 9

2000 Frederiksberg

Tilmelding

Tilmelding sker på 

www.hjernetumordagen.dk 

senest den 12. april 2013. 

Deltagelse og forplejning på dagen  

er gratis. Da der er begrænset antal  

pladser, anbefaler vi, at du tilmelder  

dig hurtigt.

Sådan finder du vej
 
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center ligger 

blot 100 meter fra metrostationen ”Frederiksberg” og 50 

meter fra Frederiksberg Rådhus, hvor buslinjerne 14  

og 15 stopper. Ankommer du i bil, kan du parkere i 

parkeringskælderen for 160 kr. pr. dag (skal forud- 

bestilles hos receptionen på telefon 3815 805). Du kan 

også parkere i parkeringsanlægget ved Falkoner Plads 

(under Frederiksberg Gymnasium). Her er den første  

time gratis, herefter 10 kr. i timen. Parkeres der i mere 

end 6 timer, koster det 60 kr. svarende til et dagskort.

HJERNETUMORFORENINGEN

hjernetumorforeningen.dk

Information om 

alkoholafhængighed 

og behandling
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Fagkommunikation
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Vi hjælper vores kunder med at blive hørt og set i medierne. Vi kender
journalisterne, og kan spotte og skrive den gode historie. Vi sætter
fokus på sygdomsområder, opbygger kendskab, flytter holdninger
og sikrer opbakning politisk og blandt patienter, pårørende og
sundhedspersonale.

Vi udvikler og implementerer informationskampagner, gennemfører
undersøgelser, afholder temadage og udarbejder patient- og
pårørendematerialer. Vi udvikler hjemmesider, der oplyser og
engagerer, og vi sikrer spredning og involvering via sociale medier.

Markedskommunikation
Interessentbilledet er i dag langt mere heterogent end tidligere. At 
kunne navigere og kommunikere under disse forudsætninger kræver
både indsigt og en evne til at tænke værdibaseret og anlægge et ude
fra og ind perspektiv på kommunikationen. Hos os finder du alle tre
komponenter.

Vi har gennemført mere end 80 markedsanalyser og i den
proces interviewet mere end 700 fagpersoner og influenter på
sundhedsområdet.
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kortlægning af det terapeutiske landskab og de udækkede behov til
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aktiviteter og klæder vores kunder på til at håndtere kritiske
situationer.
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Den subkutane kanyle (anbefalet størrel-

se: 25G eller 27G) skal sættes på sprøjten 

umiddelbart inden administration, efter-

fulgt af volumenjustering til 5 ml.

Fra hætteglas til sprøjte

Udtræk alt indholdet fra hætteglasset til 
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Administration
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i låret over 2-5 minutter. Injektionsstedet 

skal skiftes mellem venstre og højre lår.
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Emner 

Materialer til eleverne

Materialer til forældrene
Anbefalet timeforbrug og 

ansvarlige 

Udvikling af sociale 

kompetencer

(kognitive færdig-

heder)

Forebyggelse af 

flertalsmisforståelser, 

samarbejde, tillid
 og 

omsorg 

Fri for mMobberi (FFM)

www.friformobberi.dk

Forebyggende forældremøder

www.
forael

drefid
user.d

k

www.klassetrivsel.dk

En ugentlig lektion til hele 

trivselsarbejdet

FFM 15 min dagligt

Teamet på årgangen 

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Kognitive skills

Adfærdstyper

Er du med eller mod mobning – 

42 veje til bedre trivsel

Dansk Center For Undervisnings- 

miljø DCUM, www.dcum.dk 

(Metodehåndbog)

KAT-kassen

Adfærdspaletten

Jeg er OK – du er OK

Inkluderende læringsmiljø

Forlaget Amondo

www.amondo.dk

www.
forael

drefid
user.d

k
Teamet på årgangen 

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Fællesskaber

Venskabsordninger

Dialog

Konflikthåndtering

Mobbestop

Er du med eller mod mobning – 

42 veje til bedre trivsel

www.dcum.dk

  
Inkluderende læringsmiljø

www.amondo.dk

www.sammenmodmobning.dk

www.
forael

drefid
user.d

k

www.klassetrivsel.dk 

Teamet på årgangen 

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Materialeoversigt 0. – 3. klasse

Social kapital og fællesskab

At være en del af et fællesskab og at føle 

samhørighed med de mennesker, man omgås, 

er essentielt for en god udvikling af ens 

personlighed. I indskolingen anbefales det, 

at der arbejdes med klassens sociale kapi-

tal – en opbyggende indsats, som skal klæde 

både forældre og elever på til en god og tryg 

skolegang, hvor der bliver skabt rum for både 

social trivsel og udvikling af sociale kompe-

tencer. Social kapital er en ressource, der 

udspringer af sociale bånd. Klassens sociale 

kapital er grundlaget for både den sociale og 

den faglige udvikling gennem skoleforløbet 

og det kan betale sig på langt sigt at investere 

i opbygning af et godt fællesskab allerede fra 

skolestarten. En velfungerende forældrekreds, 

der taler godt sammen og løser eventuelle 

problemer i klassen i fællesskab, kan være 

med til at skabe en rummelig og god klasse, 

hvor alle elever trives, udvikler sig og lærer.

Indskoling 0.–3. klasse

M
odelfoto

Mellemtrinet 4.– 6. klasse

Emner 

Materialer til eleverne

Materialer til forældrene
Anbefalet timeforbrug og 

ansvarlige 

Gæster/samtaler: 

Transaktionsanalyse

Identitet

Social bevidsthed

Kroppen

Livsduelighed 

Jeg er OK – du er OK

Forebyggende forældremøder

www.
forael

drefid
user.d

k

www.klassetrivsel.dk

En ugentlig lektion til hele 

trivselsarbejdet 

Teamet på årgangen 

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder) 

Fællesskaber

Venskabsordninger

Dialog

Konfli
kthån

dterin
g

Mobbestop

Er du med eller mod mobning – 

42 veje til bedre trivsel

Dansk Center For Undervisnings- 

miljø DCUM, www.dcum.dk 

(Metodehåndbog)

DR Skole, www.dr.dk/skole

www.sammenmodmobning.dk

www.
forael

drefid
user.d

k

www.klassetrivsel.dk

Teamet på årgangen  

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Amok konsulenter 

vedr. mobbeindsats

SSP konsulent

Forebyggende 

forældremøde for 

6. klasse

Konfli
ktløsn

ing

Identitet

Hvem er jeg 

  – hvem er du?

Samspil

Forståelse for det 

sociale

www.dcum.dk

www.klassetrivsel.dk

www.
forael

drefid
user.d

k

www.klassetrivsel.dk 

Teamet på årgangen  

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Digitale medier 

Adfærd

Etik
Fællesskaber

Det digitale spejl:

www.detdigitalespejl.dk

Teamet på årgangen 

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Børns vilkår skole-

tjenesten om digitale 

medier

Pubertet, krop og

sundhed

5. og 6. klasse, pubertetsunder-

visning

UUS En lektion årligt

Sundhedsplejerske

M
odelfoto

Materialeoversigt 4. – 6. klasse

Identitet og selvværd

På mellemtrinnet er det oplagt, at der arbej-

des med styrkelse af elevens selvværd. Sær-

ligt forholdet til andre og følelsen af accept 

i fællesskabet er vigtig i den forebyggende 

undervisning. Dette udspringer af, at meget 

kriminalpræventiv forskning peger mod, at 

netop højt selvværd, trivsel og tryghed i fæl-

lesskabet nedsætter risikoen for, at den unge 

bliver tiltrukket af et kriminelt og uhensigts-

mæssigt miljø. 

Der skal også arbejdes aktivt med vedligehol-

delse og skabelse af forældrenetværk. Det er 

forældrenes og de voksnes ansvar at skabe 

rammerne for fællesskaber på tværs af ven-

skaber, så enkelte børn ikke bliver overladt til 

sig selv. De emner, der anbefales for mellem-

trinsklasserne, beror derfor alle på, at styrke 

selvværdet hos hver enkelt elev samt at øge 

følelsen af tryghed i skolen og fællesskabet.

Social pejling og medborgerskab

I udskolingen anbefales det, at der arbej-

des med en opbyggende og forebyggende 

indsats, som skal klæde eleverne på til at 

tage aktivt del i vores demokratiske samfund. 

Det aktive medborgerskab betyder, at de 

unge opfordres til aktivt at tage del i og søge 

indflydelse på livet, livsvilkårene og udfoldel-

sesmulighederne. Social pejlings grund-

antagelse er, at mennesker, ikke mindst de 

unge, oftest gerne vil opføre sig, som det 

forventes af dem. Med andre ord tilpasser 

de fleste sig normen – man opfører sig efter, 

hvad man tror er normalt. Unge spejler sig 

i hinanden. Denne tilbøjelighed er almen-

menneskelig, men gør sig særligt gældende i 

ungdomsårene, hvor man er mere usikker. 

Emner 

Materialer til eleverne

Materialer til forældrene
Anbefalet timeforbrug og 

ansvarlige 

Gæster/samtaler: 

Tobak, alkohol, stoffer 

Tage beslutning

Påvirkninger

Fællesskab

Tackling: www.alinea.dk

Ung dialog: www.ung-dialog.dk  

Dialog om alkohol: www.goda.dk

Styrkekort: 

www.psykiatrifonden.dk/

guides/reach-out/materiale-

til-laererne.aspx

Forebyggende forældremøder 

(SSP)

www.
forael

drefid
user.d

k

www.klassetrivsel.dk

En ugentlig lektion til hele trivsel-

sarbejdet 

Tackling 22 timer på et skoleår 

Primært for 7. klasserne

Teamet på årgangen  

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Forebyg rygning
Røgfri eller ryger? 

(kontakt sundhedsplejerske)

 
Cool uden røg:

www.cooludenroeg.dk

Snak om tobak, Kræftens bekæm-

pelse: www.cancer.dk

Snak om tobak, Kræftens bekæm-

pelse: www.cancer.dk

Besøg af sundheds-

plejerske 1 time i 

7. klasse

Kriminalitet 

Udsathed og risiko-

adfærd

Din ungdom på spil: 

www.dinungdompaaspil.dk

www.
forael

drefid
user.d

k

www.klassetrivsel.dk

Teamet på årgangen  

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

SSP konsulenten 

kan bestilles til: 

forældremøder, cafe-

seminar for 8.klasse 

og forebyggende 

forældremøde for 

7. klasse 

Digitale medier, 

etik, adfærd

Det digitale spejl:

www.detdigitalespejl.dk

Center for digital pædagogik:

www.cfdp.dk 

www.
forael

drefid
user.d

k

www.klassetrivsel.dk

Teamet på årgangen  

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Skoletjenesten

Digitale medier

Børns Vilkår  

Konfliktløsning, 

Konfliktmægling

Grib konflikten: www.dkr.dk 

www.klassetrivsel.dk

Teamet på årgangen 

(klasselærer, skolepædagog og 

SSP-kontakt-lærer, AKT/Relations-

medarbejder)

Sundhed

Min krop 

Sex, trivsel

8. klasse, undervisning i sex & 

sundhed

Sundhedsplejerske

Materialeoversigt 7. – 9. klasse

Udskoling 7.– 9. klasse
M

odelfoto
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Jeg er OK – Du er OK er et redskab, som 
elever kan benytte i deres samspil med hin-
anden. Eleverne får hjælp til at fokusere på, 
hvordan de har det lige nu, og hvad årsagen 
til deres handlemåde er. Metoden sætter fo-
kus på, hvorfor eleverne handler, som de gør, 
frem for at fokusere på hvad de gør.

Jeg er OK – Du er OK er inspireret af de fire 
livspositioner, kendt fra transaktionsanaly-
sen. Transaktionsanalysen er kort fortalt en 
teori, der giver indsigt i, hvordan vi opfatter 
os selv og andre, samt hvorledes dette har 
betydning for vores kommunikation. Metoden 
findes i bogen Er du med eller mod mob-
ning – 42 veje til bedre trivsel, som ligger i 
kassen. 

Er du med eller mod mobning – 42 veje til 
bedre trivsel er en grundbog indenfor triv-
selsarbejdet. Den ligger som sagt i kassen, 
men kan også bestilles på: www.dcum.dk/
undervisningsmiljoe/er-du-med-mod-
mobning-42-veje-til-bedre-trivsel

Inkluderende læringsmiljø Forlaget Amon-
do har udgivet en håndbogsserie omkring 
metoder til det inkluderende læringsmiljø. 
Der er metoder til at styrke læringsmiljø, 
skabe mere trivsel, fællesskab og refleksion. 
Materialerne ligger i kassen og kan bestilles 
på www.amondo.dk

Sammen mod mobning og sikker chat er to 
forskellige indsatser mod mobning. Der er 
bud på metoder til at arbejde med mobning 
og de digitale medier og der er mulighed for 
at rekvirere undervisere. www.sikkerchat.dk 
og www.sammenmodmobning.dk 

Det digitale spejl Undervisningsmateriale i 
online medier og workshops til udskolingen.
Hjemmesiden www.detdigitalespejl.dk inde-
holder færdige undervisningsforløb. Formålet 
er at skabe refleksion over, hvordan de socia-
le medier bliver brugt af både eleverne selv 
og folk omkring dem. Materialet er opdelt i 
tre områder. Det er muligt at bestille et gratis 
læreroplæg.

M
odelfoto

... mere trivsel, fællesskab 
og refleksion ...“
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The conference is jointly organized by

Join the international community 
at the leading global 

e-Navigation conference

2 – 4 February 2016
The venue will be, as tradition bids, 

the ferry travelling from
 Copenhagen to Oslo and back

www.e-navigation.net

Ahoy!

 with support from

Ahoy!
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Book the dates

for the annual e-Navigation highlight – this year taking place

  

 2 – 4 February 2016

 
 
To no surprise we will be enjoying a ferry ride from Copenhagen to Oslo and back

Follow the programme unfold and find practical information on 

www.e-navigation.net

Looking forward to welcoming the international 

e-Navigation community on board 

for the 6th time

The conference is jointly organized by                     with support from

Book the dates
for the annual e-Navigation highlight – this year taking place
  

 2 – 4 February 2016 
 
To no surprise we will be enjoying a ferry ride from Copenhagen to Oslo and back

Follow the programme unfold and find practical information on 
www.e-navigation.net

Looking forward to welcoming the international 
e-Navigation community on board 
for the 6th time
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Individual-level analysis: Results

This section presents treatment-control differences in the outcome variables wage 

income (Statistics Denmark variable slon) and employment (Statistics Denmark 

variable pstill with a value of less than 40).  Results are based on descriptive graphs 

and estimations with conditioning variables taking any remaining treatment-control 

differences into account. All conditioning variables are from t=0, i.e. they are 

collected in the year before treatment or, in the case of controls, the year of selection 

into the control group.

When interpreting results, it might be kept in mind that the available data suggest 

that long-term employment relationships for VPs in their hosting companies are not 

very common. For example, 69 VPs were hired in 2005 with the VP-company match 

confirmed by the Statistics Denmark data. Of these employment relationships, 53 

(77 percent) were terminated within three years. For the employment relationships 

started in 2005 and 2006, 71 percent were terminated within two years.16

Potential employment effects

In the following, employment rates of VPs are compared with the employment 

rates of individuals in the control group. Employment is measured by the Statistics 

Denmark variable ‘pstill’ assuming a value of less than 40.17 Note that this 

variable is conditioned on when controls were selected into the control group. As a 

consequence, employment rates are exactly equal for the two groups of individuals 

in year 0 (t=0).

16 In this project’s vintage of the Statistics Denmark data, the individual-company-match can only be followed until 

the year 2008, preventing us from following individual-company relationships over longer time periods or in more 

recent VP-projects. 

17 Individuals on leave are not counted as employed.

Treatments

Controls
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FIGURE 4.1: Share of treatments and controls in an employment relationship 

(’pstill’< 40). By year after year 0 (on horizontal axis)
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A first look at the data, see FIGURE 4.1, suggests that VPs are characterised by 

decreasing employment rates in the years before treatment. But in association 

with treatment, the employment rate increases to almost 100 percent. This is not 

surprising, since employment is a defining characteristic of the programme. This 

increase is not matched by the control group’s development in year t=1. However, 

employment rates of the two groups converge over time and are at the same level 

two years after treatment.  

FIGURE 4.2 splits up developments in occupation status by top level employment 

(pstill<33), other employment (33<pstill<39), unemployment (pstill=40), and 

other non-employment (pstill>40). Here, it is found that treatments and controls 

are characterised by highly similar developments in these variables in the years 

before year 0, suggesting that the matching procedure has been successful. The 

graph further suggests that in year 0, a number of individuals in the two groups are 

finishing education or have left employment in the year prior to treatment or being 

selected into the control group. After treatment, a large share of treatments are 

categorised as top level employees, while controls pick up and have the same shares 

of individuals in this category after approximately two to three years.

Employment probabilities are more formally analysed by means of simple binary 

choice logit models, with ‘the individual is employed’ at t=x, x=1,2...5 being the 

dependent variable, where t=0 is the year before treatment, t=1 is the year in which 

treatment takes place, etc. Estimation is by separate binary choice models for each 

t=x, x=1,2...5. 

Table 4.3 displays the results. The coefficient of interest is the one associated with 

the treatment dummy ‘Treatment=1”.

FIGURE 4.2: Share of treatments and controls, by occupation. By year after year 0 

(on horizontal axis)
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COWIs InternatIOnale  
speCIalIstyDelser (Isl)
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eLemenTer I S2010 

regIoner 

ISL

peopLe

one   
Company  
neTWork

 kunder

vIden 
og brandIng

voreS prImære måLSæTnInger 

oversigt over strategi s2010

•  Med købet af svenske Flygfältsbyrån (FB) i efteråret 
2009 og sammenlægningen med COWI AB blev 
COWI Sverige en realitet, og COWIs medarbejderantal 
nåede 6.061 ultimo 2010. 

•   Ved afslutningen af S2010 havde COWI fem ISL-
forretninger. 

•  ISL-forretningerne Tunnels og Marine Structures er i 
dag placeret i top tre på Engineering News-Record’s 
lister over verdens førende rådgivere. Sammesteds 
ligger Major Bridges på en fjerdeplads, Airports på en 
syvendeplads, og Mapping er blandt Europas tre 
førende på sit felt. 

•  Udvikling af lederudviklingsforløbet og personlige 
udviklingsplaner.

•  Udvikling af nyt karrieresystem.

•  Udvikling og udrulning af medarbejderaktieprogram. 

•  Udvikling og udrulning af medarbejderportal til 
videndeling og globale, faglige netværk.

•  Udvikling og udrulning af fælles it-platform til hele 
koncernen (ikke afsluttet).

•  Etablering af shared services.

•  Udvikling af nyt forretningsudviklingsspor i 
karrieresystemet med henblik på at skærpe COWIs 
kunderelationer. 

•  Koncerndækkende kundefokuskampagne.

•  Kommunikationsplatform til brug for 
massekommunikation om klima, herunder afvikling af 
særlig klimakampagne for at positionere COWI i 
markedet for bæredygtige løsninger.

•  Opnået andenplads i Ideal Employer-kategorien i 
Universum Professional Survey 2010 inden for ingeniør/
naturvidenskab i Danmark.

•  Vi konsoliderer vores regioner og går fra seks til fire. 
Samtidig skærper vi indsatsen i en række lande i 
vores såkaldte emerging markets uden for 
regionerne.

•  COWIs tre stærkeste ISL-forretninger: Major Bridges, 
Tunnels og Marine Structures, integreres og bliver til 
COWIs første major business line. ISL-forretningerne 
Mapping og Airports fortsætter som hidtil, mens COWI 
planlægger udvikling af nye ISL-forretninger inden for 
hospitalsbyggeri og jernbaner. De tidligere ISL-
forretninger inden for miljøteknisk due diligence og 
udviklingsplanlægning er overgået til at være en del af 
vores regionale rådgivningsydelser.

• Implementering af nyt karrieresystem i hele COWI-
koncernen samt udvikling af projektlederkompetencer 
i de kommende år.

• Udvikling og implementering af ny koncernløsning, der 
skal integrere projekt-, ressource- og økonomistyring 
(Financial Focus).

•  Group Management Board bliver fremover COWIs 
strategiske og operationelle ledelsesorgan.

•  En kommende operational excellence-enhed skal sikre 
optimering af COWIs processer både i forretningsen-
hederne og i stabsfunktionerne. Enheden skal ledes af  
en Senior Technical Director.

•  COWI vil i den kommende strategiperiode ansætte en 
Chief Market Officer, som får til opgave at skærpe 
fokus på forretningsudvikling og kunderelationer. 

•  COWI har identificeret fire højvækstsektorer: transport, 
vand, energi og sundhed – med et betydeligt 
forretningspotentiale.

•  COWI vil styrke sin globale brand-platform, herunder 
en ny brand-arkitektur og en ny kommunikations-
strategi. 

opnåede måL pr. 31. deCember 2010 fremadreTTede akTIvITeTer I forLængeLSe af S2010

•  Geografisk nærvær til kunderne med mulighed for 
internationale specialistydelser (ISL) og markant tilstede-
værelse via udvikling af flere regionale forretningsenheder 
gennem organisk vækst, udvikling og strategiske opkøb.

•  Fokuseret udvikling af konkurrencedygtige ISL-forretninger 
på syv områder: store broer, tunneller, vandbygning, 
udviklingsplanlægning, miljøteknisk due diligence, 
kortlægning og lufthavne.

•  Målrettet og ambitiøst fokus på medarbejder- og 
lederudvikling samt match mellem koncernens overordnede 
forretningsmæssige mål og den enkelte medarbejders 
faglige og personlige mål.

•  Konsolidering af koncernprofilen og tværgående samarbejde 
samt udvikling og implementering af fælles netværk og 
identitet, processer og forretningssystemer.

•  Udvikling af nye partnerskabslignende relationer til 
kunderne med fokus på forståelse for kundernes 
værdiskabelsesprocesser og nye samarbejdsformer.

•  Videndeling på tværs af virksomheden og være: 

 – kundernes foretrukne rådgiver 

 – den mest attraktive arbejdsplads for professionelle, der  
   ønsker at skabe sig en faglig, forretningsmæssig eller               
   ledelsesmæssig karriere inden for rådgivning 

 – en førende, innovativ rådgiver inden for ingeniørteknik,  
   miljø og samfundsøkonomi. 
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PuT eT TRÆ i TAnken   
Fremtidens biler skal også passe på klimaet. 
Derfor projekterer COWI fremtidens brænd-
stofanlæg for Chemrec i Sverige, der om-
danner restprodukter fra skovindustrien til 
næsten CO2-neutralt brændstof
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COWIs udrulning af people-strategien er i fuld gang. 
Nye systemer og en global organisation styrker COWIs 
brand og videndeling og øger konkurrenceevnen og 
indtjeningen

COWIs forretningsgrundlag er at sælge højtkvalificerede 
medarbejderes viden samt skabe bedre løsninger til 
kunderne, hvilket kræver et højt kompetenceniveau hos 
medarbejderne og et stærkt brand. Derfor var COWIs 
people-strategi en væsentlig del af strategi S2010. De fire 
overordnede målsætninger for people-strategien er: 

•	 at	skabe	bedre	ledere,	der	støtter	vores	medarbejderes	
evner til at udvikle kompetencer og forretning på tværs 
af kulturer, geografi og vores organisation 

•	 større	innovation,	hvor	alle	bidrager	til	videndeling	
•	 at	vi	udvikler	den	enkelte	medarbejders	potentiale,	og	

at vi tiltrækker og fastholder de nødvendige kompeten-
cer for at nå vores strategiske mål

•	 at	vi	har	et	stærkt	brand	og	er	en	kommunikerende	
organisation, som skaber værdi og udvikler vores 
forretning gennem branding, kommunikation og 
interaktion.

Det seneste år har vi arbejdet på at nå disse målsæt-
ninger og har i processen taget flere afgørende skridt 
i retning mod at kunne levere strategiske ydelser på 
koncernniveau.

HR spiller en mere strategisk rolle 
I løbet af 2010 optimerede HR sin organisation for i 
endnu højere grad at kunne levere fælles ydelser, som un-
derstøtter COWIs konkurrenceevne og indtjening. Vi har 
blandt andet udviklet fælles retningslinjer for udnyttelsen 

af ressourcer på tværs af hele COWI-koncernen, hvilket 
vil øge effektiviteten, for eksempel via intern sourcing. 

Karrieresystem skaber klare roller
Forudsætningen for at sælge højtkvalificerede, motive-
rede og ambitiøse menneskers viden er et velfungerende 
karrieresystem, som sikrer alle medarbejdere faglig 
udvikling. I 2010 igangsatte vi implementeringen af et 
nyt, globalt fungerende karrieresystem, der blandt andet 
indeholder et nyt, fjerde karrierespor med kundefokus og 
salg som omdrejningspunkt. Alle medarbejdere, uanset 
niveau, bliver indplaceret i karrieresystemet i løbet af 
2011. Implementeringen forløber efter planen.

Fælles kultur via fælles ledelsesredskaber
Det er en forudsætning for COWIs forretningsmæssige 
succes, at vi har de bedste ledere. COWls interne leder-
udviklingsforløb, det såkaldte Leadership Development 
Programme (LDP), spiller en central rolle for one company 
network-delen af COWIs strategi. LDP's mål er at skabe 
en fælles kultur ved at bruge fælles ledelsesredskaber 
på tværs af linjeledelse, faglig ledelse, projektledelse og 
forretningsudvikling. Pr. 31. december 2010 havde flere 
end 300 chefer enten gennemført alle tre LDP-moduler 
eller deltaget på et eller flere moduler i løbet af S2010-
strategiperioden. 

Desuden arbejder COWI målrettet med at få flere kvin-
delige ledere. Vores arbejde med initiativet 'Flere kvinder i 
ledelse' er nærmere beskrevet i videnregnskabet.

Medarbejderkompetencer på internationalt niveau 
I COWI skal den enkelte medarbejders kompetencer 
være på internationalt niveau. Derfor laver vi personlige 
udviklingsplaner, så den enkelte medarbejder kan forfølge 
sin ønskede udvikling i COWI. Ved 
udgangen af 2010 havde 88 procent 
af koncernens medarbejdere med 
minimum et års anciennitet en 
personlig udviklingsplan. 

Flot andenplads i Universums 
Professional Survey 2010
Spændende projekter og stærke kompetencer lokker 
nye medarbejdere til. Styrken i COWIs employer brand 
blev understreget af, at vi fik en flot andenplads i 'Ideal 
Employer'-kategorien i Universum Professional Survey 
2010 inden for ingeniør/naturvidenskab, kun overgået af 
Novo Nordisk.

COWI udvikler stærkt videnbrand
Som konsekvens af den hårde, internationale konkurren-
ce er COWI i gang med at udvikle et stærkt videnbrand 
med henblik på at opnå en endnu stærkere profil på vores 

forskellige markeder. I den forbindelse foretog vi i 2010 en 
omfattende analyse, hvor vi både interviewede kunder og 
medarbejdere om deres opfattelse af COWIs brand.

people

CoWi fik en flot andenplads  
    i ’ideal employer’-
      kategorien i universum 
professional survey 2010

      i 2010 havde 88 procent af CoWis                
medarbejdere med minimum et års 
            anciennitet en personlig  
  udviklingsplan

Charlotte Hybschmann Jacobsen  
er specialist i designsystemet Smart-
Plant, der gør det muligt at online- 
samarbejde i 3D globalt med andre
projektpartnere.

Railways, roads and airports

Roads and highways
Railways
Light rails
Metros
Airports

WORLdWIdE cONSULTANcY 
SERvIcES

Industry and energy

Industry
Energy
Oil and gas

Economics, management and planning 

Economic analyses and tools 
Financial analyses and law 
Evaluation and impact assessment 
Organisational development and social studies 
Communication and policy advice 
Transport planning and modelling 
Public transport and ITS 
Spatial planning and urban development 

Water and environment 

Health, safety and environment 
Water supply and wastewater 
Water and natural resources management 
Environmental impact assessment and monitoring 
Solid waste management 
Contaminated sites 
Strategic environmental consultancy Geographical information and IT

GIS and IT
3D visualisation and modelling
Maps and geodata products
Mapping and data capture
Surveying
Property rights and land administration

Buildings

Building design
Sustainable and green buildings
Fire engineering
Hospitals and health care
Project management consultancy
High-rise
Master planning and urban development
Refurbishment and retrofit

Bridge, tunnel and marine structures

Bridges
Tunnels
Structures for infrastructure
Offshore wind farms
Marine, coastal and geotechnical engineering
Operation and maintenance
Risk management and analysis
Service life design

COWI approaches challenges set by customers from 
every angle in order to provide consultancy services –
from economic analyses through environmental impact 
assessments to designing major bridges 

 coWI’s broad palette of consultancy    
      services means that we can      
  tackle professional challenges from     
  a range of vantage points
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Tunnel og tog til tiden
Under budget og færdig før tid. Der var fart på, da COWI deltog i 
joint venturet bag Malmøs nye Citytunnel, der fordobler kapaciteten 
og sparer op til tyve minutters rejsetid for rejsende fra Malmø 
Centralstation til den svenske del af Øresundsforbindelsen.

COWI er en førende nordeuropæisk  
rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med  
ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi 
over hele verden under hensyn til miljø og 
samfund
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COWI rådgiver forlystelsesattraktioner, 
museer, offentlige forvaltninger og turist-
organisationer i strategisk udvikling 
af oplevelsesøkonomi. vores opgaver 
spænder bredt inden for attraktions-  
og forretningsudvikling, projektledelse, 
målgruppeanalyser, destinationsudvik-
ling samt analyser til udvikling af bedre 
rammevilkår for kultur og turisme. 

analyse af fordeling af støttemidler, internationa-
liseringsaktiviteter, turnévirksomhed og uddan-
nelsesbehov. COWI udfører aktørundersøgelse 
på scenekunstområdet for kulturministeriet.

KUltUrarVEn Er En dEl af VorES 
HiStoriE

Udvikling af kulturarven som katalysator for 
bosætning, turisme og erhverv i kommunerne 
omkring det Sydfynske Øhav. COWI udfører et 
kulturarvskommuneprojekt, der involverer fem 
kulturhavne.

Segmenteringsanalyse af lystfiskeri, dets national-
økonomiske betydning og potentialer for øget 
turisme. COWI har udført projektet for Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

dette omfattende projekt inkluderede en række fag 
inden for så forskellige områder som elektroteknik, 
skinnesystemer, broer, stationer, signal- og sikrings-
anlæg samt tele- og kommunikationsanlæg. Flere end 
100 specialister fra COWi med kompetencer inden for 
konstruktion, areal og samfærdsel, landskab, elektrotek-
nik, vand og afløb, vvs, brandteknik samt akustik, støj 
og vibrationer var involverede i projektet. COWi Norges 
projektleder, Thomas H. Heiberg-iürgensen, beretter om 
en enorm produktion på meget kort tid. „de tidsmæs-
sige ressourcer var yderst knappe, og desuden måtte vi 
forholde os til en lang række delentrepriser.“ 

Mange overraskelser
en opgradering af gamle anlæg fra jernbane til T-Bane 
og metro byder ofte på mange overraskelser, og det var 
også tilfældet i dette projekt: de tekniske føringsveje 
fungerede dårligt og skulle opgraderes, og de nye, mo-
derne togsæt forudsatte moderne strømskinneanlæg 
som erstatning for de gamle kontaktledninger. At flytte 
det gamle kontaktledningsnet til strømskinneanlægget 
krævede mere strøm på ensretterstationerne samt en 
ombygning af signalanlæg og nye sporskifter for at 
sikre en effektiv trafikafvikling. Selve fundamentet til 
Holmekollbanen blev forbedret, så det kunne tilpasses 
de dårlige jordbundsforhold, den nødvendige dræning, 
rørføring og elkasser samt mange kilometer med 
strømforsyningskabler. den gennemførte sporjustering 
strakte sig over 11 kilometer i længden og 420 højde-
meter. At Holmenkollbanen på sin færd forcerer en 
række kurver og store stigninger i et kuperet landskab 
var ekstra udfordringer, der skulle tages hånd om.

Holmenkollen station er nu opgraderet fra en lille 
station i et sving til en moderne station af metrostan-
dard, hvilket blandt andet betyder 116 meter lange, lige 
perroner samt moderne læskure, kommunikation og 
lysanlæg. den gamle stationsbygning er fredet og er 
derfor blevet integreret i den nye station.

Udstillingsvindue for hele verden 
Holmenkollen er et ikon, der vækker be-
gejstring langt ud over Norges grænser og 
tiltrækker besøgende fra alle verdenshjør-
ner. derfor gav fire vellykkede VM-arran-
gementer i det forrige århundrede ingen 
anledning til at hvile på laurbærrene, heller 
ikke inden for moderne informationstek-
nologi, hvor der er sket en enorm udvikling 
de seneste år. Kravene til oplevelse for 
publikum har fået helt nye dimensioner. 
det gælder både det publikum, der er fysisk 
til stede og alle de flere hundrede millioner 
tv-seere. 

Opgaven fra projekt- og byggelederfirmaet Kåre Hagen 
AS var klokkeklar: „Få de tekniske anlæg på plads i 
løbet af fem måneder, det vil sige inden prøve-VM 
starter den 22. februar 2010. det skal bare fungere. Alt 
andet vil være en fiasko for Norge.“

Hovedbudskabet i opgavebeskrivelsen var: byggele-
delse for udførelse af iKT og teknisk systemintegration, 
det vil sige, at alle grænseflader i samtlige anlæg skulle 
koordineres og kunne tale sammen. At opbygge et 
anlæg for central driftskontrol var også vigtigt.

OpLeVeLSer  
er FreMTideNS 
CASH COW

„det var en stor opgave at være ansvarlig for, at al 
informationsteknologi for stadionanlæggene samt  
de to skihopbakker, Holmenkollbakken og Midt-
stubakken, blev udført som projekteret. For COWi 
indebar opgaven en enorm tillid og gav et ikke så 
lille kick,“ siger Frank Sandø, projektansvarlig hos 
COWi Norge. „der var meget at holde styr på, lige 
fra grøfter i skihopbakken til det færdige, meget 
sofistikerede tekniske anlæg. For at få plads til alle 
føringsveje for signaloverførslen for datakommu-
nikation, radio- og tv-transmission, lyd og billede i 
anlæggene er der nedgravet rigtig mange kilometer 
kabler i bakke- og stadionområderne.“

norsk holdånd
Sandø fortæller, at projektet har tilnærmet sig  
ekstremsport på højt niveau. Han har aldrig  
oplevet et lignende tempo. Tekniske afklaringer 
blev foretaget løbende døgnet rundt, helt i tråd 
med den særlige norske ’dugandsånd’ (holdånd), 
hvor alle trækker på samme hammel. entrepre-
nørens tilfredshed er arrangørens og bygherrens 
succes, men COWi og alle involverede parter på 
bygge- og anlægssiden var dem, der gjorde det  
hele muligt.

det var derfor et nyt, ultramoderne og avan-
ceret Holmenkollen, som til VM i de nordiske 
vinterdiscipliner i marts 2011 bød velkommen 
til flere end 650 sportsudøvere, hundredtusinder 
tilskuere, 1.800 pressefolk og flere hundrede mil-
lioner tv-seere. 

CoWi SættEr SpotligHt på 
SCEnEKUnStEn

danSKE lyStfiSKErES forbrUg
på dErES Hobby Er i MilliardKlaSSEn 

airNorWaY

„få de tekNiske aNlæg på plads i løbet af fem 
måNeder, det vil sige iNdeN prøve-vm starter 
deN 22. februar 2010. det skal bare fuNgere“

Byggelederfirmaet kåre hagen aS

holmenkollen har også budt på vM i 
langrend. her ses Eldar Rønning fra 
Norge under det 15 kilometer klassiske 
langrendsløb for mænd.
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sig, at emiren ikke havde noget imod at 
flytte sin farm. Projektet blev således bil-
ligere, da man slap for at pilotere en bro, 
der skulle ind igennem en muddersump, 
som blev benyttet af vadefugle,” fortæller 
Martin Vestergaard.

Spasser ud over en sjældenhed 
Han burde være selvskrevet til at være med i 
De Berejstes klub. Men Martin Vestergaard 
vil ikke snakke i klubben, han vil hellere 
rejse. Og ofte kommer han hjem med dra-
belige historier som dengang, han var i In-
dien og så et desmerdyr, der var oppe at slås 
med en python. Martin Vestergaard troede, 
at slangen var død, fordi den blødte. Derfor 
stak han hovedet ned til den, hvorefter 
den huggede sit store gab med fire rækker 
bagudstående tænder lige imod ham. 

Han kan også finde på at tage på impulsive 
ture, når netværket eller internettet rapporte-
rer om, at der er observeret sjældne dyr. De 
såkaldte twitches, hvor man som MartinVe-
stergaard beskriver det, "spasser ud over en 
sjældenhed", førte ham også til Aabenraa, 
hvor han så det største dyr, han nogensinde 
har set: en finhval, der var tæt på land i en 
sejlrende. På samme måde har han rejst langt 
for at se sjældne fugle – og ligger i top fem 
over danskere, der har set flest fugle i verden.

Martin Vestergaard fik også en sjælden-
hed med hjem i kufferten, da han i 1992 
rejste på felttur i det nordøstlige Tanzania 
for at studere padder. I kufferten lå nem-
lig frøer og tudser i sprit, som han fandt 
i regnskove og sumpe. I Danmark opda-
gede han, at en af tudserne var en  ukendt 
art. I 2005 fik han en officiel anerken-
delse for fundet af padden, der er af stor 
betydning for videnskaben. Det skete, da 
internationale forskere i det videnskabeli-
ge tidsskrift Tropical Zoology gav tudsen 
det dansk-latinske navn nectophrynoides 
vestergaardi. Martin Vestergaard er såle-
des en af få nulevende danskere, der har 
fået opkaldt et højerestående dyr efter sig. 

Jeg er ikke en engel
„Jeg er ikke en engel, der redder naturen. 
Men verden er et trist sted uden en 
mangfoldig natur. Den danske natur er 
efterhånden blevet forarmet, fordi vi ikke 
har passet godt på den. Men vi har gjort 
os nogle erfaringer med, at god planlæg-
ning er vigtig. De erfaringer kan vi give 
videre, så der i fremtiden bliver plads til 
både mennesker og dyr.“

 Martin Vestergaard, biolog
mav@cowi.dk

MILJØBESKYTTELSE VVM FORANALYSER

VVM-undersøgelser 
forhindrer miljøproblemer

En VVM (på engelsk EIA) står for Vurdering af 
Virkninger på Miljøet og er et studie, der skal 
sikre mod større miljøproblemer ved anlægspro-
jekter. På baggrund af beskrivelser af miljøet og 
anlægsprojektet vurderes hvilke effekter, der må 
forventes, og om der er behov for ændringer eller 
afværgeforanstaltninger. En VVM-undersøgelse 
kræver en ret grundig beskrivelse af den omgi-
vende naturs planter og dyr.

Martin Vestergaard tager typisk 
alene af sted på de oversøiske 
destinationer. Han skriver rap-
port, når han kommer hjem til 
kontoret i Lyngby. 

Der er ikke mange danskere, der har 
set Appelsinduen. Den findes kun på 
to af de mindre øer ved Fiji.

Palm Martin Vestergaard har fanget 
smukke palmeblade i regnskoven 
med sit kamera. 
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den amerikanske ingeniør og arkitekt 
William Le Baron jenney gjorde en vigtig 
opdagelse sidst i 1800-tallet. Ved at bruge 

stålrammer i Home insurance Building i Chicago 
kunne han bygge et stærkt hus på otte etager. 
Verdens første skyskraber var skabt. 

Andre ingeniører kopierede ideen. Og byplan-
læggere opdagede, at ved at bygge højt kunne de 
være med til at forme en bys skyline og identitet. 
et kapløb blev sat i gang om at bygge det højeste, 
flotteste eller mest markante højhus i byen. 
empire State Building i New york City. Willis 
Tower i Chicago. Transamerica pyramid Building 
i San Francisco. Højhuse var med til at give ameri-
kanske byer deres egne særlige fingeraftryk. 
de sidste 20 år har andre byer uden for Nordame-
rika taget traditionen til sig. Hong Kong, Shanghai 
og andre asiatiske byer er den nye legeplads for 
designere, som vil udfordre tyngdekraften. Og 
da Burj Khalifa blev indviet i 2010, cementerede 
dubai sig som hjem til verdens højeste bygning –  
i hvert fald for en stund.

anden skala
Skylines i danmark er stadigvæk præget af kirke-
tårn, spir og rådhus. Men ifølge jens Fussing, 
udviklingschef i Byggeri i COWi, kan et højhus- 
boom være på trapperne i København og andre 
skandinaviske byer. 

entreprenører er begyndt at erkende, at en 
bygning som Malmös Turning Torso kan give en 
by et vartegn. Og beboere efterlyser i stigende grad 
eksklusive adresser midt i byens hjerte, tæt på job 
og byliv og med skov og strand i cykelafstand.

Men at bygge højt er ikke ensbetydende med at 
bygge billigt, advarer jens Fussing. Han har tilbragt 
størstedelen af det sidste årti i dubai, hvor han 
blandt andet arbejdede på South ridge Towers, 
som ligger lige op ad Burj Khalifa.

Når højhuse bliver over 20 etager, træder der 
andre fysiske love i kraft end for lave bygninger, 

HØjHuse ikoNer eksTra eTagemeTer

MEG tROPOLIS
COWI projekterer fremtidens skylineAf uzi Frank

transamerica Pyramid er nok den mest 
genkendelige skyskraber i San Francisco. 

@
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34  35MOd FreMTideNS SuperSyGeHuS

fremTideNs supersygeHuse  
giVer gladere paTieNTer, HurTigere  
HelBredelse og sparer peNge

af Christina tækker
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i jens fussings verden er der kun én 
måde at bygge på: opad.

Højhusspecialisten fra COWi 
bliver tit spurgt i danmark: Hvorfor 
bygge højt? 

„jeg vil hellere vende spørgsmålet 
om: Hvorfor bygge vandret? tænk 
på al den jord og de ressourcer, det 
kræver, når vi kun bygger femetagers 
lejligheder og kontorer.“ 

sygehusene er et godt eksempel 
på, hvordan bygninger kan blive mere 
effektive, når man bygger højt. 

patienter og medarbejdere på slag-
else sygehus skal for eksempel ud i 
kulden og finde rundt i en labyrint  
af bygninger.

„det er mere rationalt at bygge 
et enkelt, velorganiseret hus med 
operationsstuer og laboratorier i 
stueetagen og sengeafdeling højere 
oppe. på den måde spares der en hel 
del tid på logistik.“   

jens fussing peger også på sky-
skrabernes symbolik og æstetiske 
værdi. ”de sætter deres fingeraftryk 

på steder som New york City og 
dubai.“ den rent professionelle 
tilfredsstillelse kan heller ikke be-
nægtes. der skal hjernegymnastik og 
opfindsomhed til, for at finde plads til 
højhusernes elevatorer, sikkerheds-
installationer og samtidig sikrer så 
meget brugbart gulvareal som muligt. 

men når det lykkedes er det „en 
utrolig følelse“, siger jens fussing. 
„så kan man kigge op sige ’wow’. 
med tankens kraft har jeg skabt noget 
større end mig selv.“

det er måske lidt usædvanligt for en 
højhusspecialist, men Fussing bor nær 
København, hvor der sjældent gives til-
ladelse til at bygge højere end ti etager.

Han hævder dog, at der er plads til 
flere højhuse på det danske ejendoms-
marked, men det vil kræve en helt ny 
tankegang.

Ud af kassen
„Vvs-folk bruger de samme teknikker, 
som de gjorde for halvtreds år siden: 
røret bliver afkortet, og der skæres 
gevind på pladsen. jeg kunne godt 
tænke mig, at sådan noget blev klaret 
på fabrikken, hvor man har et beskyttet 
miljø og kan sikre højere kvalitet. 
det ville også betyde lavere priser og 
kortere byggeperioder.“

Viden om højhuse kan også over-
føres til byggerier af mindre skala, siger 
COWis jens Fussing.

„det handler om at være prisbe-
vidst i husets tidlige stadier og vælge 
gunstige tværfaglige metoder.“ 

i et konkret projekt blev COWi bedt 
om at gennemgå konceptet for en skole 
på Sjælland. Her overførte jens Fussing 
højhus-systematik og opdagede, at det 

var muligt at udelade én trappekerne 
samt at reducere etagernes dæktykkelse 
med cirka 150 mm. 

„Konsekvensen var en betydelig 
besparelse på egenvægt samt en lavere 
etagehøjde.“

grønne højhuse
Mens empire State Building og andre 
skyskrabere står som monumenter og 
er symbolet på mange penge og et stort 
forbrug, er moderne højhuse på vej til 
at blive ’testing platforms’ for den mest 
avancerede, bæredygtige byggetekno-
logi. 

Fussing er specielt interesseret i 
at bygge højhuse i forbindelse med 
bæredygtigt byggeri i danmark og 
andre steder. 

„Ved at bygge højt kan vi redu-
cere byspredningen og dermed CO2-
udledninger samt transporttid.“

det prisbelønnede højhus, Manitoba 
Hydro place i Winnipeg, Canada, blev 
projekteret, for eksempel,  med under-
jordiske beholdere, som udnytter områ-
dets ekstreme temperatursvingninger. 
Om sommeren, når temperaturen 
kommer over plus 35 grader celsius, 

ledes varmen til nogle beholdere, 
så den kan bruges om vinteren, når 
termometeret viser minus 35 grader 
celsius. 

den slags tiltag har reduceret 
energiforbruget med 65 procent, og 
er et eksempel på en nye generation 
af højhuse, som tilføjer dynamik – og 
bæredygtighed – til byens skyline.

„i COWi kan vi tilbyde 20 forskel-
lige ydelser, som kan gøre en bygning 
mere bæredygtig,” siger Fussing. ”det 
er bare et spørgsmål om at finde kun-
der, som er interesseret i at bruge dem.“ 

 jens Fussing, udviklingschef, 
jefu@cowi.dk

fEM MådEr at SparE pEngE på når dU byggEr HøJt

han har højt til loftet

WOW

VEntilation

Der kan bruges et lavenergi-ventilationsan-
læg, som giver frisk, ren luft, men som har 
et lille energiforbrug.

VandbESparElSEr

ved at vælge vandbesparende armaturer 
og eventuelt udnytte regnvandet kan der 
opnås store vandbesparelser.

optiMalt indEKliMa

Et optimalt indeklima opnås med sunde mate-
rialevalg, effektiv ventilation og begrænsning af 
kølebehov. Det øger brugernes produktivitet.

KliMaSKærM

Facaden kan projekteres, så den sikrer en 
optimal balance mellem dagslys, solvarme 
og kølebehov.

EffEKtiVE KonStrUKtionEr

ved at optimere højhusets konstruktioner og dermed 
spare materialer er det muligt at hente store CO2-
besparelser. 

HØjHuse ikoNer eksTra eTagemeTer

„de nye byggemetoder giver direkte besparelser 
på forsyninger og drift. Samtidig øges det salg-
bare gulvareal per etage“  

Jens Fussing, COWI
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