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Karriereudvikling er
ikke nødvendigvis
lig skift fra den ene
arbejdsplads til den

anden. Det har 50-årige Lis-
beth Bratland mærket tyde-
ligt på sin arbejdsplads.

De seneste 15 år har hun
været ansat på TV Syd som
studievært og journalist. I
den periode har hendes job
været igennem en foran-
dring, som få andre bran-
cher kan måle sig med.

- Da jeg begyndte på kana-
len, kørte vi tre mand ud til
en opgave. Fotografen, der

kørte bilen, lydmanden, der
skulle holde øje med kortet
og vise vej, og på bagsædet
journalisten, der sad og la-
vede research. Så kom 
gps’en, og så kunne man
godt undvære lydmanden.
Derefter den håndfri mobil-
telefon og det nye tv-udstyr,
så vi i dag kun kører en
mand ud til en opgave, siger
Lisbeth Bratland med et
smil.

Ikke kun rent teknisk men
også nyhedsmæssigt har ud-
viklingen været rivende.

- Før i tiden havde vi jo de-
adline, når vores udsendel-
se gik i luften, men efter ny-
hederne i stigende grad
kommer på internettet, er
der jo deadline hele tiden,
og det er også noget, vi
mærker på tv, siger Lisbeth
Bratland. 

På 24 timer i døgnet
Fra 11. januar er kanalen for
alvor hoppet med på udvik-

lingen og sender nu døgnet
rundt. I den forbindelse er
Lisbeth Bratland sammen
med Søren Laursen blevet
faste studieværter på flags-
kibet „En god halv time“. En
halv time fra 17.30 til 18,
hvor der er bedre tid til at ta-
le med de gæster, værterne
har i studiet.

Og den udvikling passer
Lisbeth Bratland rigtig godt.

- Vores seere giver ofte ud-
tryk for, at det er irriteren-
de, når vi afbryder, men i
nyhedsformatet, hvor du
kun har halvandet minut
per interview, er vi nødt til
at gøre det. Derfor er det
rart med et format, hvor der
er lidt bedre tid, siger Lis-
beth Bratland, der ikke er
studievært for at blive et
kendt ansigt.

- Jeg er håndværkeren, og
min opgave er at finde ind til
de historier, folk har i sig.
Det er dem, der er interes-
sante - ikke mig, siger stu-
dieværten smilende.

Master i retorik
Hun har ikke overvejet at
skifte arbejdsplads, for ud-
fordringerne er kommet
væltende ind over medar-
bejderne i en lind strøm.

- Det har ikke været nød-
vendigt, fordi udviklingen

er gået så stærkt, at jeg knap
har opdaget, at der er gået
15 år, siger Lisbeth Bratland.

Hun har til gengæld søgt
udfordringer uden for sit
job, idet hun sidste år fær-
diggjorde en master i reto-
rik og formidling fra Aarhus
Universitet. 

- Det har været super
spændende - både at be-
skæftige sig med sproget og
med journalistikken på en
anden måde, siger Lisbeth
Bratland.
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LISBETH BRATLAND
Er uddannet journalist fra
Danmarks Journalisthøjskole 
i 1989.
Blev ansat på sin gamle 
praktikplads Kanal 94, hvor hun 
arbejdede indtil 1997.
Har arbejdet som
studievært/reporter på TV Syd 
i Kolding siden.
Har taget en master i retorik
og formidling på Aarhus 
Universitet.
Er gift med Geir Bratland. 
Parret bor i Belle, mellem 
Juelsminde og Vejle, sammen
med deres to piger på 
18 og 12 år.

„Folk er meget mere åbne overfor at 
komme i fjernsynet, end da jeg startede
på kanalen.“

LISBETH BRATLAND

- Man behøver ikke
et nyt job for at få
nye udfordringer

Virksomheder 
er interesseret 
i indsatsen her 
og nu, siger 
karrierecoach
Af Elisabet D. Hyttel
edh@hsfo.dk

Årelange ansættelser, hvor
medarbejdere bliver hæn-
gende i 15, 20 og 25 år vil bli-
ve færre og færre.

Det oplever karrierecoach
Gitte Houmand, Vejle, der
hvert år rådgiver både ledi-
ge og ansatte om, hvordan
de bedst kan tilrettelægge
deres karriere.

- Jeg kan se en udvikling,
hvor virksomhederne ikke
er fokuserede på, at medar-
bejdere bliver i virksomhe-
den i mange år, men mere
har fokus på, at de yder det
mest optimale, mens de er
der, siger Gitte Houmand.

Finanskrisen og de mange
omstruktureringer gør, at de
folk, der kan blive i samme
job år efter år, bliver færre
og færre. Der bliver nemlig
flyttet arbejdspladser rundt
som aldrig før, omstrukture-
ret og ændret.

Derfor er det vigtigste i
dag, når man taler karriere-
udvikling, at få afstemt for-
ventningerne mellem med-
arbejderne og virksomhe-
den.

- Medarbejderen skal
spørge virksomheden om,
hvordan man bliver ved
med at være et aktiv for virk-

somheden, hvilke kompe-
tencer, man skal have for
fortsat at bidrage positivt til
virksomheden, forklarer
Gitte Houmand.

Og så skal den ansatte
være klar over, hvilket ar-
bejdsliv, han eller hun gerne
vil have, og om det stemmer
overens med, hvordan vir-
keligheden er på den ar-
bejdsplads, man er på.

Hvis først ulykken ram-
mer, og man mister sit job,
oplever Gitte Houmand til
gengæld ikke, at det er en
ulempe at have været lang
tid i samme job.

- Det handler mere om,
hvordan hele ens tankegang
er. Hvis man ser sig selv som
offer, har man også sværere
ved at få et nyt job. Hvis man
derimod tænker positivt om
situationen, bliver det lette-
re. Og det er uanset, om
man har ét job eller mange
job bag sig, forklarer hun.

Lange
ansættelser
bliver et
særsyn

Karrierecoach Gitte Houmand tror, at lange ansættelser bliver
et særsyn, fordi virksomhederne omstrukturer i stigende grad. 
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Det bliver til lange dage
på TV Syd for Lisbeth

Bratland. Reporterne og
studieværterne møder 

kl. 10 om formiddagen og
er ikke færdige før kl. 23. 

Til gengæld giver 
det fridage på andre 

tidspunkter.  
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Lisbeth Bratland og hendes
kolleger tager selv ud i marken 
med kameraet. Den nye teknik
gør, at der ikke længere er brug 
for lydmand og fotograf.  
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Lisbeth Bratland 
har fået masser 
af udfordringer 
på TV Syd i 15 år

„Da dronningen havde jubilæum, 
interviewede vi hofmarskalen, 
der er fra Toftlund. På den måde 
bevarer vi det lokale nærvær.“

LISBETH BRATLAND

„Medarbejderen
skal spørge 
virksomheden om,
hvordan man 
bliver ved med at
være et aktiv for
virksomheden.“

GITTE HOUMAND, 
KARRIERECOACH


