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\ FEJL

EN FEJL TIL
5,7 MILLIARDER
KRONER
Fejl på jobbet er svære at
undgå. Måske sender man
en mail til den forkerte modtager eller tager
fejl af tidspunktet for et
møde. Og så er der de fejl,
der påvirker den danske
nationaløkonomi. Fejl til
svimlende 5,7 milliarder
kroner. Her er historien om
EDB-medarbejderens fejl,
der fik obligationsrenten til
at svinge.

”Mine to kolleger står i døren. Den ene siger, at de har ringet fra Nationalbanken, der spørger, om vi er klar over, hvad vi har gjort ved obligationsrenten. Så glor jeg på dem, som om de har sat et skjult kamera op og
siger nej. Men et øjeblik efter kan jeg lige pludselig mærke, at alt blodet
løber ned i maven, og jeg falder lidt sammen i stolen.”
Der er nogle dage, som man sent glemmer. Dage, der står så tindrende
klart i erindringen, som var de mejslet ind i hjernebarken. Sådan en dag
oplevede Steen Andersen for omkring 20 år siden.
Det hele begynder en dag i midten af 1990’erne. Det er en mandag
morgen i august. Steen Andersen trasker lidt morgentræt ned ad gangen
i Socialministeriet, hvor han er ansat som EDB-medarbejder. Her har han
flere år forinden blandt andet været med til at udvikle ministeriets vigtige
elektroniske overførselssystem. Et system, der pumper millioner af
kroner ud til landets kommuner som refusion for udbetaling af pensioner
og sygedagpenge.
På vej mod sit kontor passerer Steen Andersen bogholderiet, hvor en
kraftfuld stemme råber ham an. Det er en kvindelig kollega, som har brug
for Steen Andersens hjælp til en opgave. Hende, der normalt sidder med
opgaven, er på ferie.
”Jeg går ind til hende, og hun siger, at hun skal til at ordne den her opgave, hvor man skal overføre nogle penge. Men hvad er det nu, man gør?
Spørger hun mig,” siger Steen Andersen.
Normalt er det ikke ham, der servicerer bogholderiet med lige netop den
slags opgaver, men den sædvanlige EDB-medarbejder er til møde ude i
byen.

\ Af Britt Esrom . esrom.britt@gmail.com

5.
700.
000.
000
”Jeg forklarer hende dét, jeg ved, at hun skal gøre sådan og sådan, og så
skal hun sende den fil og trykke dér - og så er pengene sendt.”
Overførslen tager kun omkring fem minutter. En overførsel på 5,7 milliarder kroner er nu på vej ud til kommunerne.
Bagefter går Steen Andersen videre ned til sit kontor, hvor han sætter
sig ved skrivebordet og går i gang med dagens arbejde.
BANKER OPKØBER OBLIGATIONER
Overførslen denne mandag er ikke usædvanlig. Tværtimod. Faktisk foretager Socialministeriet den type overførsler flere gange om måneden,
adskillige gange om ugen.
Små klumper af refusioner for blandt andet folkepensioner ryger
igennem systemet via statens sikkerhedsbuffer i form af Datacentralen,
der ekspederer pengene videre til en EDB-central, der til sidst sender
pengene ud til kommunerne.
Men det skal vise sig, at der alligevel er noget usædvanligt ved netop
denne transaktion. To timer senere banker det nemlig på døren ind til
Steen Andersens kontor. Det er et par af hans kolleger.
”Den ene, som er sikkerhedsansvarlig, fortæller, at han har fået en opringning fra Nationalbanken,” siger Steen Andersen og fortsætter:

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

\ SIDE 3

”

Det er sådan, at man ude i finansverdenen ved, hvornår de her store beløb bliver
udbetalt, og det er finansmarkederne indstillet på, så da de 5,7 milliarder pludselig
dukker op, så skynder man sig at investere
i obligationer, fordi man ved, at man hurtigt
vil kunne sælge dem igen. Det gør åbenbart
noget ved renten.
Steen Andersen.

Steen Andersen var ansat i 13
år hos Socialministeriet som
EDB-medarbejder.

5
700.
000.
000
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”Han forklarer videre, at Nationalbanken har bemærket noget usædvanligt med
obligationsrenten. Og så spørger han, om jeg mon ved, hvad det drejer sig om.”
Det gør Steen Andersen ikke. I hvert fald ikke lige til at begynde med. Men der
går ikke mange øjeblikke, før han finder ud af, at det nok hænger sammen med
morgenens overførsel.
”Det viser sig, at dét, som regnskabsmedarbejderen egentlig skulle have gjort,
var at forberede næste uges kørsel. Vi er i stedet kommet til at sende sidste
måneds kørsel, sådan at de samme penge bliver sendt én gang til – og en uge
for tidligt,” siger Steen Andersen.
”Det er sådan, at man ude i finansverdenen ved, hvornår de her store beløb
bliver udbetalt, og det er finansmarkederne indstillet på, så da de 5,7 milliarder
pludselig dukker op, så skynder man sig at investere i obligationer, fordi man ved,
at man hurtigt vil kunne sælge dem igen. Det gør åbenbart noget ved renten,”
forklarer Steen Andersen, som aldrig har fundet ud af, om renten steg eller faldt.
MENNESKET MOD MASKINEN
Det er konsekvensen af en række omstændigheder, der gør, at fejlen ikke bliver
stoppet.
For Steen Andersen og hans kolleger i IT-afdelingen har faktisk i deres software
taget højde for en situation, hvor brugeren fejlagtigt vil overføre en tidligere
refusion.
”Vi er tilbage i tiden før internettet slog igennem, og hvor man endnu havde
mere tiltro til mennesket end maskinen. Systemet var således indrettet, at flere
mennesker undervejs skulle overvåge og kontrollere den elektroniske overførsel,”
forklarer Steen Andersen.
Helt konkret går systemet i fejltilstand, hvis en medarbejder vil overføre præcis
samme transaktion to gange. Hos EDB-centralen får man så besked om, at
transaktionen er forkert, og dermed bliver den stoppet, før det går galt. Det sker
faktisk også med de 5,7 milliarder kroner.
Men advarslen bliver med vilje overhørt.
”Der havde et par måneder forinden været en anden fejl - et kabel blev gravet
over - og det resulterede i, at 250 millioner kroner blev udbetalt tre dage for sent
til kommunerne. Det gav anledning til noget af et ramaskrig blandt nogle kommuner, og nogle af kommunerne ringede endda for at kræve pengene udbetalt med
renter,” forklarer Steen Andersen.
Han fortsætter:

Pengenes vej
til kommunerne
Socialministeriet sender en fil, der indeholder en transaktion som refusion for en social ydelse, som kommunen har udbetalt til borgerne.
Filen bliver via et fast kabel til sikkerhedsbufferen i Datacentralen sendt
videre til en EDB-central, der står for selve transaktionen til kommunerne. Ifølge Steen Andersen fungerede Datacentralen hovedsageligt
som relæstation, fordi man ikke stolede på, at det var sikkert nok at lade
transaktionen gå direkte fra Socialministeriet til bankerne.

”

Det drejede sig jo kun om penge. Der var ingen mennesker, der
kom til skade. Og så var jeg 39 år, og jeg havde temmelig tunge kompetencer, så jeg var relativt sikker på, at jeg nok skulle
få et nyt og spændende job, hvis det skulle gå så galt.
Steen Andersen.

”På grund af den tidligere fejl, som EDB-centralen egentlig ikke havde hverken
lod eller del i, men alligevel blev en del af, kan man stadig huske, hvor forfærdeligt det var dengang de 250 millioner ikke bliver overført, og så vælger man at
overhøre advarslen og overføre de 5,7 milliarder kroner alligevel.”
FULDSTÆNDIG RADIOTAVSHED
Steen Andersen pakker sine personlige ejendele i tre plastikposer, da situationen
går op for ham. Så er han klar til at forlade sit kontor og arbejdsplads gennem
flere år.
Hvis det nu er.
Derefter går han ind til sin kollega og gode kammerat, som også har været med
til at udvikle systemet. De knapper et par øl op, og så venter de.
Og venter.
Og venter.
”Jeg tænkte, at det var en realistisk mulighed at blive fyret. Man gik og holdt
vejret, ingen sagde noget. Og 5,7 milliarder kroners fejludbetaling - det er godt
nok mange penge. Det var det også dengang. Der var det nærmest endnu flere
penge,” siger Steen Andersen.
Men han bliver ikke fyret. Faktisk hører Steen Andersen aldrig noget til sagen fra
nogen som helst højere oppe i systemet. Tværtimod husker han tiden efter som
et vakum af radiotavshed.
Steen Andersen gætter selv på, at tavsheden skyldes en loyalitet fra embedsværket over for systemet. At man ikke ønsker at udstille ministeriet udadtil. Og
dagspressen fik faktisk heller ikke dengang nys om fejlen til 5,7 milliarder kroner.
Steen Andersen ved heller ikke, hvad der efterfølgende sker med fejludbetalingen.
”Men man kan sige, at dét, der reelt er sket, er, at pengene blot er blevet
udbetalt én uge for tidligt. Dermed kan man egentlig bare justere det via næste
kørsel. Selvfølgelig ikke præcist krone til krone, men nu er det jo ikke sådan, at
folkepensionen svinger helt vildt fra kvartal til kvartal.”
SOLIDARITET BLANDT KOLLEGERNE
Selvom Steen Andersen ikke mistede sit job, så husker han tiden umiddelbart
efter som anspændt, fordi han og resten af IT-afdelingen til at begynde med gik
og ventede på, hvad der ville ske fremover.
Men samtidig oplevede han et stort sammenhold i IT-afdelingen.
”Der var en glimrende solidaritet og opbakning, og vi var jo flere om at have
ansvaret for det konkrete system og dets udformning. Det er klart, at hvis ikke
vi havde det stærke fællesskab i IT-afdelingen, så kunne det have været en
meget negativ oplevelse. Men vi havde det godt med hinanden, og vi kom også
sammen privat. Og så talte jeg også en del om det med min chef,” siger Steen
Andersen, som også ser det som en styrke, at der i ministeriet lå en klar procedure for, hvordan den sikkerhedsansvarlige skulle håndtere situationen.
ALLE BEGÅR FEJL
Steen Andersen ville gerne have undgået fejlen til 5,7 milliarder kroner, men han
har aldrig bebrejdet sig selv for sin rolle i fejludbetalingen. Hverken dengang eller
nu.
”Helt generelt kan man sige, at selvom en given arbejdsplads måske ikke er
fejltolerant, så må man selv være det. Forstået på den måde at før eller siden så

vil man begå fejl, og hvis man ikke kan leve med det, så kan man ikke leve,” siger
Steen Andersen og fortsætter:
”Det drejede sig jo kun om penge. Der var ingen mennesker, der kom til skade.
Og så var jeg 39 år, og jeg havde temmelig tunge kompetencer, så jeg var relativt
sikker på, at jeg nok skulle få et nyt og spændende job, hvis det skulle gå helt
galt.”
Det gjorde Steen Andersen også. Han fik flere forskellige job, da han senere
vælger at stoppe i Socialministeriet. I dag sidder han som rådgiver i en privat
virksomhed i Roskilde.
Selvom der er gået 20 år siden, at han var med til at fejludbetale næsten seks
milliarder kroner, så sidder fejlen stadig dybt i ham, og i den måde han arbejder
på.
”Jeg har nok lagt et ekstra lag af sikkerhedstænkning ind. Jeg tænker ikke bare,
hvad der kan gå galt. Jeg tænker på, hvad der kan gå helt usandsynligt galt. Det
kan for eksempel være, når man skal indbygge kontroller i et givent system, så
tilføjer jeg altid lige en ekstra kontrol af en kontrol.
\

Hvad svarer
5,7 milliarder kroner til?
DR har tidligere regnet på, hvad man kan få for et beløb på omkring seks
milliarder.
HER ER NOGLE EKSEMPLER:
\ Omkring seks kampfly. Et kampfly koster cirka en milliard kroner.
\ Tilskud til vores medicin i ét år. I 2014 var tilskudsbeløbet på cirka 5,5
milliarder kroner.
\ Drift af Kongehuset i lidt over 11 år. Ifølge DR’s tal koster driften lidt
under en halv milliard om året.

kilde: DR (2015)
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\ FEJL

\ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com

KLASSISKE IT-FEJL KOSTER
NATIONEN MILLIARDER
Hen over de sidste tyve år har den ene IT-skandale efter den anden kostet samfundet milliarder af kroner. Ifølge ITU-professor Søren
Lauesen er det ofte de samme fejl, der går igen.
Det er hele Danmarks infrastruktur og alle kerneinstitutionerne, der er blevet
rokket i deres grundvold gennem de seneste 20 års IT-skandaler.
De basale institutioner, som udgør kernen i en velfungerende nation, har alle
haft enorme problemer, når de skulle opgradere deres grundlæggende IT-systemer. Ofte har det truet kernen i deres samfundsopgave.
Forsvaret, politiet, sundhedsvæsenet, den offentlige transport. Den har været
gal hele vejen rundt. Selv den brede befolkning har hørt om Amanda, Polsag,
Digital tinglysning, Proask eller EPJ og Rejsekortet, som alle har trukket ud,
kostet for mange penge og i nogle tilfælde bare er blevet skrottet, inden de
kom i brug.
Senest har det været selveste skattevæsenet, der er blevet rystet så kraftigt
i grundvolden, at SKAT har haft problemer med at udføre kerneopgaven: At
inddrive de skatterestancer, som er med til at finansiere alt det essentielle, som
et samfund er bygget op omkring.
SKAT’s inddrivelsessystem EFI blev ikke blot forsinket i fem år, og kom til at
koste en hel milliard mere end beregnet. Undervejs mistede man så meget
grebet om kerneopgaverne, at man i dag regner med, at SKAT vil gå glip af et
sted mellem syv og 14 milliarder kroner, som det nu er for sent at inddrive. At
de samtidigt har udbetalt 12 milliarder kroner for meget i udenlandsk udbytteskat er en helt anden bonus-historie.
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33 FEJLTYPER GÅR IGEN
En af dem, der har de største indsigt i årsagerne til de katastrofale IT-brølere er
professor Søren Lauesen, fra IT-Universitet i København (ITU), der har undersøgt adskillige af de store sager, blandt andet som ekspert for Rigsrevisorerne.
Og der er ikke én bestemt årsag til, at tingene går galt. Han har gennem årene
lavet en liste på 33 klassiske årsager.
Og IT-brølerne er ikke små. Det kan nemt have seriøse konsekvenser, når
tingene går galt, forklarer han.
”Hvis man tager Den Digitale Tinglysning, så betød systemskiftet, at det
forsinkede mange folks hushandler i et halvt år, og dermed bragte man mange
danskeres privatøkonomi i fare.”
Søren Lauesen har analyseret årsagerne til, at det gik galt med netop Den
Digitale Tinglysning, og han kalder sagen for et fremragende lærestykke i, hvad
der kan gå galt – og dermed en perfekt advarselsliste for andre.
FORKERTE SPECIFIKATIONER
Problemerne med IT-systemerne starter ofte før, man overhovedet er gået i
gang med at kode.
”Man fokuserer ikke på, hvad brugernes behov egentlig er. Man tror, at man
skal beskrive, hvad systemet skal gøre, men det skal man ikke,” understreger

”

Man havde sat en tinglysningsdommer til at designe
skærmbillederne sammen med en grafisk designer. Det
betød, at man fik et system, som kun en tinglysningsdommer kunne finde ud at af bruge.
Søren Lauesen, Professor, ITU

Søren Lauesen.
”Man skal i stedet beskrive, hvad det er for arbejdssituationer, systemet skal bruges i. Det har den store fordel, at
kravsspecifikationen kommer til at fylde en femtedel eller
en tiendedel.”
Søren Lauesen vurderer, at opgavebestillerne ofte overser konsekvenserne, når de opremser alle de ting, som
de gerne vil have med i systemet.
”Man kræver bare ind og tror, at det er gratis. Tag sådan
noget som tilgængelighed (oppetiden). Det koster 10
millioner kroner mere at have en tilgængelighed på 99,9
procent i forhold til, hvis man kan nøjes med 99,5 procent. Hvis man som bestiller i stedet tillader leverandøren
at tilbyde flere muligheder, så kan man selv vælge om
man vil have den dyre eller den billige.
ITU-professoren langer i samme runde ud efter en af
tidens andre mode-fænomener, som også står på listen
over årsager til IT-katastrofer: Service Orienteret Arkitektur (SOA), hvor IT-systemer trækker data fra andre
systemer for at undgå at ligge inde med kopier af andres
datasæt.
”Det er en urealistisk drøm. Tinglysningssystemet skulle
trække på hele 10 andre systemer, fx på CPR-oplysninger, og det er selvfølgelig umuligt at holde en høj oppetid,
når man er afhængig af så mange andre systemer.”
”I Tinglysningsaffæren gav det også forsinkelser, at man
ikke var opmærksom på, at leverandøren ikke arbejdede
på systemet de første måneder, fordi man havde mistet
nogle topfolk. Alene det kostede et halvt års forsinkelse,”
fortæller Søren Lauesen, der understreger, at en af de
svære ting i et IT-projekt faktisk er at overvåge, at der er
fremskridt i projektet i den første planlægningsfase.

høstede rationaliseringsgevinsten – før systemet var i
drift.
”200 tinglysningsmedarbejdere vidste, at de skulle fyres,
når systemet var indført. Det betød selvfølgelig, at de
begyndte at forlade skuden op til lanceringen. Når projektet pludseligt tog 1½ år længere, så havde man ikke
længere kvalificerede medarbejdere men vikarer, som
brugte længere tid om at ekspedere sagerne,” fortæller
Søren Lauesen.

DOMMER SOM USABILITY-EKSPERT
En anden klassiker er, at man ikke henter de rette
eksperter ind tidligt i forløbet. Da man skulle lave Den
Digitale Tinglysning begyndte man først at designe
skærmbilleder fem måneder før lanceringen.
”Man havde sat en tinglysningsdommer til at designe
skærmbillederne i systemet sammen med en grafisk
designer. Resultatet var, at man fik et system, hvor man
skulle igennem 22 skærmbilleder for at registrere en hushandel og ikke mindst et system, som kun en dommer
kunne finde ud af bruge,” fortæller Søren Lauesen.”
”Det problem kunne have været undgået, hvis man
havde gjort som UX’ere altid beder om: At man henter
usability-eksperter ind tidligt i forløbet, så man kan lave
simple produktions-dummies, der bliver testet tidligt i
forløbet - før man begynder at kode.”
Da man skulle lancere Den Digitale Tinglysning skete det
med udgangspunkt i en beregning, der sagde, at man
kunne spare en masse penge. Problemet var blot, at man

INGEN TØR SIGE TOPPEN IMOD
En af de 33 årsager på Søren Lauesens liste er et klassisk
ledelsesproblem: Ingen tør gå tilbage til cheferne, særligt
hvis der er tale om, at man skal krydse grænsen mellem
embedsmænd og politikere.
”Der er en stor angst for forbindelse mellem politikere og
embedsmænd. Det betyder, at man ikke tør gå tilbage til
opdragsgiverne og fortælle om uhensigtsmæssige elementer. Tager vi Polsag-katastrofen, så havde regeringen
specificeret, at man skulle bruge et standard ESDH-system. Men politiets behov ligger langt fra de almindelige
behov. Det fik man aldrig afklaret,” siger Søren Lauesen.
Polsag-systemet endte med at blive forsinket tre år,
koste 500 millioner kroner, og efter en kort pilottest blev
hele systemet skrottet.
\

KUNDERNE SKYLD I FLEST FEJL
Søren Lauesen har efterhånden undersøgt en stribe
større IT-projekter, og hans erfaring er, at en stor del af
fejlene går igen fra projekt til projekt. Han opdager dog
et par nye fejl, hver gang han er ude på nye opgaver, eller
når han bliver kontaktet af whistle-blowere. Derfor er
han også tilhænger af en IT-havarikommission, som kan
videreformidle erfaringerne og dermed mindske risikoen
for, at man gentager allerede kendte fejl.
Det er alle parter i projekterne, der er medvirkende til
fejlene. Kunden står dog for en overraskende stor del.
”Af de 33 forskellige årsager til IT-katastrofer, jeg opererer med, så er det kunden, der bestiller opgaverne, der
står for hele 28 af årsagerne, mens leverandørerne er
skyldige eller medskyldige i 12. Konsulenter, der trækkes
ind, er medansvarlige i seks af årsagerne.”
”Endelig har regeringen skylden i tre tilfælde – fx når de
oversælger Service Orienteret Arkitektur eller anbefaler
en fler-leverandør-strategi, som er uhensigtsmæssig. Når
en kommune har seks leverandører, som hver har monopol på deres område, så skal de holde styr på langt flere
leverandører. Dermed er der mere, der kan gå galt.”

Fem måder
at undgå
IT-skandaler
Hvad kan man gøre for at undgå
IT-brølere? Professor Søren Lauesen har fem konkrete bud:

1
Lav brugergrænse-tests tidligt i
forløbet. Man kan ret billigt lave en
mock-up med en ikke-funktionel
prototype, som man kan teste på
repræsentative brugere.

2
Formuler specifikationerne som
problemorienterede krav. Det gør
det muligt for leverandøren at være
fleksibel og byde ind med billigere
løsninger.

3
Gør brug af pilottests i stedet for at
rulle løsningen ud over alle brugere
eller ud over hele landet. Der er
intet i lovgivningen, der forhindrer,
at man i starten behandler brugerne
forskelligt, hvis man dermed kan
undgå en stor IT-katastrofe.

4
Man skriver ofte, at leverandøren
har ansvaret for at overholde gældende regler. Men det er kundens
ansvar at specificere, hvilke regler
og love der konkret skal overholdes.
DSB holdt fx fast i en intern regel
om, at der ikke må være noget
grønt, gult eller rødt lys på perroner.
Det betød så, at brugerne ikke
kunne se forskel på Rejsekortets
ind- og udtjekningsstandere, fordi
de alle skulle være blå.

5
Lav en reel risikovurdering, hvor
man ser faren i øjnene. I Den Digitale Tinglysning havde man formuleret
faren ved ”dårlig usability” som:
”dårlig usability.” Reelt betød de
dårlige brugerflader, at almindelige brugere ikke kunne anvende
systemet, og at de måtte vente på
support i flere uger.

\ SIDE 7

10 AF DE
STØRSTE
IT-SKANDALER
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\ SOCIAL PENSION
– ATP / KL
Et nyt IT-system til pensioner er foreløbigt
forsinket med 15 måneder. Forsinkelsen
betyder, at det gamle system fortsat skal
driftes, hvilket giver en ekstraudgift på 23
mio. kr. hver måned.

\ EFI - SKAT
SKATs inddrivelsessystem EFI var budgetteret til at koste 500 mio. kr. Systemet
blev forsinket fem år og fik tredoblet budgettet. SKAT har siden stævnet leverandøren KMD for 692 mio. kr. i erstatning.
Budgetoverskridelse: En mia. kr.

\ PROASK - ARBEJDSSKADESTYRELSEN
Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem blev påbegyndt i 2008, men
kom aldrig til at fungere tilfredsstillende.
Skrottet i 2014.
Omkostning: 283 mio. kr.

Ekstraudgifter: 340 mio. kr. (indtil videre)

Ekstraomkostning: Staten regner med at
miste mellem syv og 14 mia. kr. i bøder,
afgifter mv., som reelt ikke kan inddrives.

\ POLSAG - POLITIET

\ REJSEKORTET
- DSB, MOVIA, MFL.

\ DIGITAL TINGLYSNING
- DOMSTOLSSTYRELSEN

Rejsekortet skulle afløse noget så simpelt
som papklippekort, men endte med at
koste to mia. kr., blive seks år forsinket
og koste tre gange mere i drift end alm.
klippekort. Systemet dækker stadig ikke
hele landet.

Indført i 2009 med 1½ års forsinkelse.
Systemet var så svært at bruge, at der var
lange ventetider for alle danskere, der ville
handle hus.

\ CIVILSTRAFFE
- DOMSTOLSSTYRELSEN

\ AMANDA - ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

\ DACCIS - FORSVARET

Arbejdet indledt i 2004, men systemet
blev skrottet i 2008 uden at være taget
i brug.

Skulle indføres i 1998 og havde et oprindeligt budget på 283 mio. kr. Fungerede først
tilfredsstillende i 2003, men undervejs var
systemet så dårligt, at medarbejderne
nedlagde arbejdet. Skrottet i 2008.

Polsag skulle have kostet 150 mio. kr., men
efter tre års forsinkelse, og test-drift på
Bornholms politi måtte man erkende, at
man ikke skulle have baseret systemet på
et alm. ESDH-system. Polsag blev skrottet
i 2012.
Omkostning: 500 mio. kr.
Ekstraomkostning: Medarbejderne måtte
manuelt gentaste 35.000 dokumenter, da
Polsag ikke kunne eksportere det, der var
tastet ind i systemet.

Omkostning: 80 mio. kr.

Omkostning: 650 mio. kr.

Budgetoverskridelse: 266 mio. kr.

Forsvarets informationssystem DACCIS,
der blev leveret af SAAB endte med at
blive skrottet i 2008.
Omkostning: 456 mio. kr. Leverandøren
blev dog dømt til at betale 200 mio. kr. i
erstatning.

\ DEMARS - FORSVARET
Forsvarets centrale ERP-system, der
kostede 1,1 mia. kr. at sætte i drift (2004),
krævede efterfølgende uanede mængder
af konsulenttimer for at blive tilrettet
– uden at man kunne se, at det gav en
effektiviseret drift.
Budgetoverskridelse: 350 mio. kr.

ANDRE IT-SKANDALER
Sigma, Amternes EPJ-systemer, VUE, Grunddataprogrammet, IC4, SIGMA, De nationale skoletests, CAP, Nemkonto, MiniMaks.
\

\ SIDE 9

\ FEJL

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

LANGT DE FLESTE
FEJL KAN
HØJEST GIVE
EN PÅTALE
Og kun i sjældne tilfælde ender fejl med at koste medarbejdere
jobbet, vurderer Klara Hoffritz, advokat i HK Privat. Det er oftest kun virksomheder uden overenskomst, hvor arbejdsgivere
griber til bortvisning eller afskedigelser for fejl, mener hun.
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Alle kigger på dig, mens du lige får et par minutter til at samle din ting fra skrivebordet. Du kan
stadig mærke blikkene i nakken, mens du bliver fulgt hen til udgangen.
At blive bortvist er at blive smidt ud fra arbejdspladsen fra det ene øjeblik til det næste. Og det
er den hårdeste straf, man kan få som medarbejder.
”Vi har set eksempler på, hvor arbejdsgivere bortviser medlemmer for fejl, hvor det er alt for
hård en sanktion. Alle laver fejl. Det er jo helt almindeligt. Og det er enormt krænkende at blive
bortvist,” siger Klara Hoffritz, politisk juridisk konsulent og advokat i HK Privat. Ud over at rådgive formanden for HK Privat tager hun sig også af arbejdsretlige sager, hvis de ikke forinden er
blevet løst ved forhandlinger med arbejdsgiver.
Klara Hoffritz peger på, at i langt de fleste tilfælde bør fejl kun resultere i en påtale og ikke
egentlige advarsler, afskedigelser eller lige frem bortvisninger, Og det er som oftest i virksomheder, der ikke har en overenskomst, at man ser den type sager, hvor en arbejdsgiver bortviser en
medarbejder for at have begået fejl.
SANDSYNLIGHED FOR FEJL
Ifølge hende synes der for tiden at være meget opmærksomhed om fejl, og hvilke konsekvenser
de kan få for jobbet. Og en af årsagerne kan være, at mange mennesker føler sig presset på deres arbejde. Naturligt nok må stress og jag give sig udslag i flere fejl, lyder hendes følgeslutning.
”Vi har ikke tal på det, men jo højere arbejdspresset er på en arbejdsplads, jo større er sandsynligheden for fejl. Det tilsiger almindelig sund fornuft,” siger Klara Hoffritz.
Hun fortsætter:
”Tag for eksempel sager, hvor medlemmer har mistet deres arbejde. De erkender, at de har
lavet fejl, men de synes ikke, at de har begået flere fejl end kollegerne. De har været stressede.
Samtidig er der ingen, der har fortalt dem, hvordan de skulle udføre deres arbejde. De har bare
forsøgt at gøre deres bedste og har ikke fået en chance for at rette op.”
Og hvis man måske ville ryste på hovedet over de situationer, hvor medlemmer får advarsler
eller lige frem mister deres arbejde på den baggrund, har Klara Hoffritz og hendes kolleger i
HK ikke desto mindre set den type sager på deres skrivebord. Som et særligt groft eksempel
fremhæver hun en sag, hvor en medarbejder blev direkte bortvist for fejl, selv om ingen havde
instrueret hende i, hvordan hun skulle udføre sine opgaver.
”Nogle arbejdsgivere ser det som, at medarbejderne bevidst har forsøgt at modarbejde dem
eller påføre dem udgifter af den ene eller anden grund,” siger Klara Hoffritz.
TRUKKET FOR GROFT ET KORT
Hvis ikke de sager bliver løst ved forhandlinger, ender de for domstolene, der så må tage stilling
til, om fejlene er tilstrækkelige til at berettige en afskedigelse eller en bortvisning. Heldigvis er
det de færreste sager, hvor domstolene finder en bortvisning berettiget.
”Vi ser typisk de grove sager hos arbejdsgivere, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, og som ikke tænker sig ordentligt om, inden man skrider til en bortvisning,” siger Klara
Hoffritz.
Og de virksomheder, som derfor griber til denne sanktion i forhold til fejl, taber ofte sagerne ved
domstolene, fordi medarbejderne nærmest skal have handlet med fuldt overlæg for at kunne
blive bortvist, understreger hun.
”Eller også skal man have haft en virkelig høj placeret stilling i en virksomhed, hvor man har
betydeligt ansvar. Det kan for eksempel være som IT-chef, hvor man ikke har ført tilstrækkeligt
tilsyn med vitale IT-systemer. Så nærmer man sig en situation, hvor man slet ikke har levet op til
sit ansvar som chef,” siger Klara Hoffritz.
”Men det er meget sjældent, vi ser det. Bortvisning er jo en meget alvorlig sanktion.”

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

”

Vi ser typisk de grove sager hos de
arbejdsgivere, der ikke er medlem af
en arbejdsgiverorganisation, som ikke
tænker sig ordentligt om.

Fejl:

Sådan gør du
Fejl skal man hverken ignorere eller forsøge at skjule
i et spinkelt håb om, at den nok forsvinder ved et mirakel. Tværtimod: Har du begået en fejl, er det bedste
at være så åben som muligt så hurtigt som muligt.
”Du skal orientere de nærmeste personer på arbejdspladsen, altså din umiddelbare leder og kolleger, hvor
det kan få betydning for deres arbejde. Så de har en
mulighed for at udbedre fejlen,” siger Klara Hoffritz,
politisk juridisk konsulent og advokat i HK Privat.
Ifølge hende bør man kontakte den lokale tillidsrepræsentant, hvis ens leder giver udtryk for, at fejlen
kan få konsekvenser for jobbet.
”Man behøver ikke tage tillidsrepræsentanten med
ind på chefens kontor, når man skal sige, at man har
begået en fejl, medmindre det er en fejl man selv
vurderer kan få konsekvenser for ens ansættelse,”
siger Klara Hoffritz.
Medfører en fejl en advarsel, skal denne være skriftlig. Den skal klart og tydeligt angive hvilket forhold,
der skal forbedres og, hvad der skal til for, at forholdet er forbedret. Den skal også klart angive, hvilken
sanktion arbejdsgiver ønsker, at en gentagelse skal
medføre. Mundtlig advarsel har karakter af en påtale
og kan som udgangspunkt ikke føre til en afskedigelse – og aldrig til en bortvisning.
Det er ledelsens vurdering, om der skal ske bortvisning på baggrund af en fejl, men ledelsen må altid
bagefter stå på mål for, om deres valg var korrekt
eller, om det var for grov en sanktion set i forhold til
omstændighederne omkring fejlen.
”Er der tale om en bortvisning, vil tillidsrepræsentanten typisk blive orienteret,” siger advokaten.
Uanset om en arbejdsgiver vælger påtale, advarsel,
afskedigelse eller bortvisning over for en medarbejder, der har begået en fejl, så skal reaktionen ske
uden unødigt ophold. De har tid til at overveje og
undersøge men må handle forholdsvist hurtigt, når
de får viden om fejlen. Typisk skal reaktionen falde
inden for et par dage, herefter kan du som medarbejder gå ud fra, at fejlen ikke vil få konsekvenser
for din ansættelse. Nogle arbejdsgivere vælger at
suspendere medarbejderen, mens undersøgelser og
overvejelserne står på.

Klara Hoffritz, politisk juridisk konsulent og advokat i HK Privat.
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SVÆRT AT DIRKE OP
Ikke alene mister man sin indkomst, pension og andre goder fra det øjeblik, man
bliver bortvist. Men ud over den økonomiske lussing, står man som oftest yderst
svagt på arbejdsmarkedet, når man skal ud for at søge et nyt arbejde.
”Man har som udgangspunkt ikke pligt til selv at oplyse, at man er blevet bortvist. Men hvad svarer man, hvis en mulig ny arbejdsgiver gerne vil tage referencer på en? Eller spørger til, hvorfor man søger nyt arbejde? Så skal man jo tale
sandt. Kort sagt står man i en meget ubehagelig situation efter en bortvisning.
Og har den været uberettiget, er det jo enormt krænkende,” siger Klara Hoffritz.
Samtidig bliver den slags sager som oftest først afgjort ved domstolene tre eller
fire år efter bortvisningen fandt sted. I al den tid er mange døre ind til jobsamtaler med nye arbejdsgivere svære at dirke op.

Kort om
sanktioner
for fejl

”

”Og for en del bliver det ved med at være svært, også selv om bortvisningen var
uberettiget.”
Dømmer domstolene til fordel for arbejdstager, kan de vælge at tildele en
godtgørelse ud over de penge, vedkommende skulle have haft i sin opsigelsesperiode. I en af de nyeste sager, som Klara Hoffritz har set, tilkendte dommerne et
HK-medlem fire måneders ekstra løn som godtgørelse oven i de penge, hun skulle have i erstatning for sin tabte løn i opsigelsesperioden. Hun var blevet bortvist
for fejl efter at have været ansat i 35 år på den samme arbejdsplads.
\

Vi har ikke tal på det, men jo højere arbejdspresset er,
jo større er sandsynligheden for fejl.
Klara Hoffritz, politisk juridisk konsulent og advokat i HK Privat.

1. En advarsel er et signal om, at medarbejderen
skal ændre adfærd. Den skal være klar og tydelig. I
princippet er der ikke forskel på en mundtlig og en
skriftlig advarsel, men i praksis kan en arbejdsgiver
mod medarbejderens opfattelse, ikke dokumentere
det klare indhold i en mundtlig advarsel. Derfor får
mundtlige advarsler i praksis karakter af en påtale,
der som udgangspunkt ikke kan føre til afskedigelse
eller bortvisning. En advarsel gælder typisk en til to
måneder, men det kan afhænge af, hvor grov fejlen
har været eller, hvilken type fejl der er tale om.
2. Suspension betyder, at arbejdsgiver for øjeblikket
ikke vil bruge medarbejderens arbejdskraft. I løbet af
suspensionen vil man stadig få sin løn, pension mv.
Og man er stadig forpligtet til at være loyal overfor
virksomheden.
3. Afskedigelse betyder, at man skal fratræde sin
stilling med den normale opsigelsesperiode, hvor
man vil få sin løn, pension mv i opsigelsesperioden.
Man kan kun afskediges efter en advarsel, hvis
det er den samme fejl, man har begået og hvis
advarslen klart angiver, at gentagelse vil medføre
afskedigelse.
4. Bortvisning betyder, at ansættelsen afbrydes
med øjeblikkelig virkning. Fra det tidspunkt ophører
arbejdsforpligtelsen og dermed også løn pension
og andet. Som alt overvejende hovedregel gælder,
at man ikke kan bortvises for fejl. En bortvisning
kommer typisk kun på tale ved direkte og bevidst
skadegørende adfærd.
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Man skal som medarbejder
orientere de nærmeste personer på arbejdspladsen, så de
har en mulighed for at udbedre fejlen,” siger Klara Hoffritz,
politisk juridisk konsulent og
advokat i HK Privat.

NYT SAMARBEJDE MED
SEGMENT.DK
SAMDATA\HK har en målsætning om at tilbyde kurser, der understøtter vores medlemmers efteruddannelse.
Vi har derfor lavet en aftale med Segment.dk om, at de producerer videobaserede kurser ud fra de
certificeringsforløb, de normalt udbyder – kun for SAMDATA\HK’s medlemmer.
Der vil være opgaver og tests, og når vi opnår en vis mængde af medlemmer, der har gennemført, vil vi for
overkommelige beløb tilbyde via Segment, at man kan tage selve certificeringstesten.
Vores medlemmer kan tage kurserne i deres eget tempo og vende tilbage, når det passer dem. Hvis et modul i
kurserne bliver uaktuelt, kan SAMDATA\HK udskifte det enkelte modul med nye videoer og opgaver.

Det første forløb, der bliver udbudt, er PowerShell, og det bliver fulgt af et forløb i Exchange.
Derefter går vi i dialog med vores medlemmer om, hvad vi dernæst skal indkøbe.

Følg med i vores nyhedsbreve, på vores Facebook-, LinkedIn- og Twitter-side,
hvor vi annoncerer Powershell, så snart det er klart.

\ SAMDATA.DK

\ FEJL

\ Af Birgitte Aabo. aabobirgitte@gmail.com

”JEG REAGEREDE
MED PANIK, GRÅD
OG VANTRO”
17 års arbejde gik tabt, da lærer Trille Kis Ringsborg mistede undervisningsmateriale,
opgaver og notater som følge af IT-fejl. Både elever og lærere i Nordfyns Kommune blev ramt.

Tidligt på året i 2016 tømte lærer Trille Kis Ringsborg alle sine usb-stik og lagde
materialet over på sit personlige drev på de nordfynske skolers fælles IT-system.
Det skulle hun ikke have gjort.
”Jeg gjorde det på gentagne opfordringer. Vi havde så mange gange fået at vide,
at det var det sikreste sted at samle alt sit materiale dér, og jeg havde stort set
lige fået gjort alvor af det, da det skete,” siger hun, der er lærer på Sletten Skole i
Nordfyns Kommune.
Det, der skete i april, var en kombination af en af harddiskfejl og manglende
backup af de nordfynske skolers fælles drev, som bruges af omkring 3.400 elever
og 400 lærere. De harddiske, som lagrer data, spejler normalt hinanden, så det
er muligt at udskifte en harddisk, hvis den ikke fungerer – det var tidligere sket
flere gange årligt, uden at der opstod problemer for de intetanende brugere af
den grund.
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Da en harddisk brød sammen denne gang, var der imidlertid forinden opstået en
fejl i systemet. Det betød, at det var de usunde diske, der blev spejlet. Normalt
vil data så problemfrit kunne genskabes ved hjælp af en backup – men sådan en
eksisterede ikke.
ALT I ÉN RODEBUNKE
Ejner Jensen, der er direktør for Børn og Unge i Nordfyns Kommune, forklarer,
at resultatet af dobbeltfejlen svarede til, at al post til kommunens borgere blev
hældt ud i en bunke, og at borgerne derefter blev bedt om at finde hver deres
konvolutter. En uoverskuelig opgave.
”Jeg nedsatte en handlingsgruppe, der mødtes på dagligt plan, indtil vi havde
overblik over situationen. Vi fik også hjælp af specialister, som var vant til at fiske
oplysninger ud af sorte bokse fra fly. De var i stand til at hente over halvdelen

af de lagrede filer ud. Samtidig kunne noget findes på det tidligere pædagogiske
system, som vi brugte, før det nuværende blev indviet for omkring fire år siden, ”
fortæller Ejner Jensen.
Tidspunktet var meget uheldigt, med folkeskolernes afgangsprøve få uger
fremme i tiden.
”Heldigvis havde en del elever og lærere usb-stik og egne kopier af en stor del
af materialet. Så for langt de fleste lærere og elever blev det tabte lidt efter lidt
stykket sammen,” vurderer direktøren.
MAPPER FRA 17 ÅR MISTET
Så heldig var Trille Kis Ringsborg, mange af hendes kolleger og elever ikke. Selv
mistede hun uddannelsesmaterialer, opgaver og noter. Alt det, hun havde gemt
fra sine hidtidige 17 år som lærer, og som hun gradvist måtte indse var tabt for
altid. Hun fik ganske vist noget tilbage, men når hun åbnede det, var der kun
dollartegn, der var intet brugbart.
”Da det første gang gik op for mig, hvad der var sket, og vi nok aldrig fik
materialet igen, reagerede jeg med panik, gråd og vantro. Det kunne ikke passe.
Jeg stolede jo på, at det, vi havde fået at vide, var rigtigt, og at jeg havde sikret
mig varig mulighed for at trække på og forbedre undervisningsmateriale, jeg har
brugt tidligere og sorteret i mapper.”
Der var en voldsom frustration blandt både elever og lærere, men de måtte hurtigt op på hesten, for eksamen skulle afvikles – Trille Kis Ringsborg havde elever
oppe i engelsk og dansk. Nogle af dem havde mistet alle deres notater. Det ramte
særlig hårdt svage elever, der havde været omhyggelige med at tage egne noter
for bedre at forstå eksamensstoffet.
”Vi klarede det, fordi vi skulle klare det. Vi arbejdede sammen på kryds og tværs
for at lappe tingene sammen. Måske kom man i tanke om, at man havde lånt noget materiale til en kollega i papirversion, og kunne få en smule tilbage ad den vej.
Men ellers var det forfra med det, der var mistet. Fx havde jeg lige færdiggjort
elevplaner, og måtte igennem det arbejde en gang til.”
Hun fortæller, at ærgrelsen på hendes skole ikke blev mindre af, at det kom frem,
at skolens IT-folk havde gjort opmærksom på sikkerhedsrisikoen – eller af at få
viden om, at administrationen i kommunen havde et mere sikkert system, som
lærere og elever ikke var omfattet af.
Samtidig følte Trille Kis Ringsborg en mangel på forklaringer, informationer og
undskyldninger til lærer og elever højere oppe fra i systemet.
”Det blev bare omtalt som en ærgerlig fejl. Det dækker ikke den oplevelse, vi
havde på skolen.”
INDIVIDUELLE OPLEVELSER
Dennis Høgstrøm Pedersen, IT-skolekonsulent i kommunen, fortæller, at han har
fået mange og meget forskellige reaktioner på IT-sammenbruddet:
”Brugeroplevelsen spænder fra dem, der slet ikke oplevede det som et problem,
fordi de var meget lidt berørt, til dem, der virkelig oplevede tæppet blive trukket
væk under sig. Det er stærkt individuelt.”
For de hårdt ramte, som Trille Kis Ringsborg, er IT-fejlen ikke noget, der går i
glemmebogen. Flere gang om ugen bliver hun stadig mindet om det mistede, når
hun tager sig selv i at tænkte, at hun kan finde inspiration i sit lagrede materiale.
For hele opsparingen i hendes ’bank’ er fordampet.
”Det har været en kæmpe øvelse i at lære at sige: ”Pyt!”. Det blev vanskeligere
af, at vi flere gange undervejs fik stillet i udsigt, at der var håb om, at materialet
kunne genfindes. Men man kan ikke gå at blive ved med at ærgre sig,” siger læreren, der nu går med livrem og seler, dobbeltgemmer og lægger alt på usb-stik.
Og har tænkt sig at blive ved med det, uanset, hvor mange forsikringer hun får

om, at alt nu er sikkert.
”Jeg har det bedst med at have det på usb-stik, som jeg kan se og holde i
hånden.”
INGEN GENTAGELSE
Det fælles pædagogiske drev i kommunen er blevet sikret, så fejlen ikke kan
gentage sig, siger Ejner Jensen, der ikke selv mistede noget, da administrationen
som nævnt har sin egen backup. Det har også det ramte system fået nu.
”Det er ikke fordi, det er voldsomt dyrt, men vi troede tidligere, at det system, vi
havde, var tilstrækkeligt sikkert. Vi har valgt at få backup af systemet en gang i
døgnet, så der ikke kan ske noget tilsvarende fremadrettet.”
\

”

Da det første gang gik op for mig, hvad der
var sket, og vi nok aldrig fik materialet igen,
reagerede jeg med panik, gråd og vanttro.
Det kunne ikke passe.
Trille Kis Ringsborg.
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\ Af Birgitte Aabo. aabobirgitte@gmail.com

”FEJL ER
EN DEL AF
LÆRINGEN”
Unge studerende er ikke i tvivl. Det er umuligt at undgå at begå fejl som datamatiker
- og det kan der også komme meget godt ud af.

”Gennemgående er de studerende klar over, at fejl er uundgåelige – men
de har modet med sig, og det skræmmer dem ikke voldsomt.”
Jarl Tuxen, der i fire år har undervist datamatikere i softwareudvikling på
overbygningsuddannelsen på Københavns Erhvervsakademi, ser mange
forskellige tilgange til det at begå fejl blandt de studerende. Fra de overmodige til dem, der er for forsigtige.
”Langt de fleste ligger solidt placeret i midten og har en god forståelse
for, at de ikke kommer udenom at begå fejl. Vi prøver også i uddannelsesforløbet at præge dem til, at fejl er noget, vi alle gør, den eneste
måde at komme udenom det er at sidde med hænderne i lommen,” siger
Jarl Tuxen.
Han påpeger, at fejl ofte er en vigtig del af processen for dem, der arbejder med udvikling. Hvis det ikke lykkes på den ene måde, må der findes
en anden vej, og det åbner for kreativitet og innovation.
PARLØB
Når man ikke vil sidde med hænderne i lommen, er det en god idé at
have en strategi for, hvordan man fanger flest fejl i opløbet, og derfor
anbefales de studerende at arbejde sammen, blandt andet om programmering.
”Det er ikke alle studerende, der synes lige godt om den arbejdsform. En
del vil hellere arbejde for sig selv, og synes også, at det er mere effektivt,
når man arbejder med hver sin del i stedet for at se hinanden over
skuldrene undervejs.”
Mange erfarer dog undervejs i studiet, at det faktisk er det mest effektive at arbejde sammen to og to, fordi man opdager fejlene løbende i
stedet for til sidst.
”Når en studerende har siddet en lang nat og gennemgået sin solo
opgave op til deadline for at finde ud af, hvor fejlen ligger, begynder
værdien af samarbejde undervejs som regel at dæmre. Man skal prøve
det for helt at forstå, hvilken betydning, det har,” konstaterer Jarl Tuxen.
TESTER UNDERVEJS
Han anbefaler også de studerende at dele deres opgaver op i bidder og
teste flere gange undervejs, i stedet for at vente med at teste til sidst og
risikere at bruge enorme mængder af tid på at gennemtrawle alt for at
finde en fejl, der kunne have været isoleret til en mindre del af opgaven.
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”Den del er de meget modtagelige for, det kan de umiddelbart se fornuften i. De tager også i høj grad imod det, de lærer i erhvervspraktik og er
meget loyale overfor de arbejdsmetoder, de bliver præsenteret for. Når
de får at vide, at sådan gør vi her, retter de sig efter det.”
JA TAK TIL VERSIONSSTYRING
At have behov for at gå tilbage og granske en tidligere version af en
opgave, men ikke have mulighed for det, kan også skærpe interessen for
versionsstyring hos de unge.
”Mange betragter det umiddelbart som en unødvendig ekstra arbejdsgang. Vi prøver at skubbe dem i retningen af en forståelse af, at det er
ulejligheden værd – at versionsstyring bare er noget, vi gør, som noget
helt naturligt og rutinepræget. Hos mig giver det minus i karakteren ikke
at gøre det, og i erhvervslivet kan det give en masse ekstra arbejde at
lade være.”
LÆRER AF VIRKELIGE FEJL
Nogle af de fejl, der har givet sved på panden og søvnløse nætter for
uddannede, bruges som cases i undervisningen.
”Vi får aldrig den fulde sandhed om, hvad der er sket, men det er et
godt grundlag for en snak om fejl, hvad de skyldes og hvad man kan
lære af dem. Nogle af dem skyldes, at der er blevet sparet for meget
og kvaliteten halter lidt. Et sted i systemet er der nogen, der har truffet
en forkert beslutning og har en karriere på spil. Andre gange kan man
ikke få sandheden at vide, fordi der er en konkurrencesituation at tage
hensyn til,” siger den 47-årige Jarl Tuxen.
Han har selv arbejdet i erhvervslivet og også begået fejl:
”Når det sker, gælder det om at holde humøret oppe, hvis man ikke skal
gå ned på det, for det kan være meget stressende. I de fleste tilfælde er
der heldigvis ikke liv på spil, og det er meget vigtigt, at vi også lærer de
unge at graduere fejlene. Hvis det handler om noget, hvor folks helbred
eller betalingskort er involveret, er det meget alvorligt – hvis det er en
virksomheds informationsside, der ikke rigtig spiller, går jorden altså ikke
under.”
\

”VOXPOP

VÆRKTØJ TIL AT
HÅNDTERE FEJL

EN MÅDE AT LÆRE
Alexander Falk, 23 år, læser til datamatiker på 4.
semester, Københavns Erhvervsakademi:

HUSK NU SEMIKOLON!
Mathias Jönsson,
25 år, læser til
datamatiker på
4. semester,
Københavns
Erhvervsakademi:
Hvor meget fylder
risikoen for at begå
fejl i din bevidsthed?
”Det er ikke selve det at fejle,
der fylder. Jeg synes, det er en helt naturlig ting, at
vi som studerende begår fejl, lærer af dem og om,
hvordan man bearbejder fejl.”
Nævn en konkret fejl, du har begået?
”En fejl som de fleste, der begynder på studiet og
ikke har erfaring med programmering forud, gør.
Nemlig at glemme semikolon til sidst i en kode –
det er ret afgørende at huske, ellers sker der noget
helt andet end forventet. I begyndelsen af studiet
bruger man timer og dage på at gennemgå koder,
før man finder det manglende semikolon, men
derefter husker man det.”
Hvilken IT-fejl har gjort indtryk på dig?
”Jeg har hørt om en fejl i et program – jeg kan ikke
fortælle i hvilket – som endte med at blive en ny
feature, som gjorde programmet lettere at bruge.
Den slags fejl er fascinerende, og noget af det fantastiske ved vores fag. Man forsøger noget, og det
fungerer ikke, men åbner samtidig en helt ny vej.”
Regner du med at blive ved at begå fejl efter
studietiden?
”Ja, det er ikke noget, der forsvinder. At være
datamatiker – min linje er programmering - kræver,
at du konstant kan udvikle og afprøve nyt, og det
er umuligt uden at begå fejl. Men jeg regner med,
at erfaringen vil gøre mig mere vant til at fange
og håndtere dem. I arbejdslivet kommer jeg til at
arbejde sammen med et hold, hvor man hjælper
hinanden med at løse opgaverne, så det er ikke
noget, jeg er nervøs for.”

Hvor meget fylder risikoen for at begå fejl i din
bevidsthed?
”Det er svært at sige, men det er essentielt at fejle,
det er en måde at lære nyt. Det vigtigste er, at
man kan skelne mellem, hvad der er godt og hvad
der ikke er godt.”
Nævn en konkret fejl, du har begået?
”De programmer, jeg arbejder med i studiet, er ikke
til erhvervslivet, så der betyder fejl mindre. Men jeg
har i mit studiejob hos NNIT, hvor jeg også skal i
praktik, begået fejl, når jeg har skullet vurdere, hvor
alvorlig en fejl på en server er. Når jeg opretter en
sag og har vurderet, at fejlen er mindre alvorlig end
den faktisk er, får det konsekvenser for, hvordan
den prioriteres i systemet. Jeg lærer meget af at få
tilbagemeldinger på det.”
Hvilken IT-fejl har gjort indtryk på dig?
”I sommer, da vi skulle have studiebøger, havde
vores bogleverandør kørt et nyt system ind, som
var fejlbehæftet. Det betød, at vi ikke fik vores
bogpakker til tiden. Det var selvfølgelig irriterende,
vi kom bagud fra starten og måtte læse op. Men
når man selv beskæftiger sig med IT, har man nok
også en bedre forståelse for, at der er en grund til
det, og at nogen arbejder på at løse problemet.”
Hvordan tror du, du vil håndtere
fejl i dit arbejdsliv?
”Jeg ved, at jeg er ok til at håndtere at være under
et vist pres. Det handler også om at have gode
sparingspartnere at vende tingene med. I løbet af
studiet er det blevet åbenlyst for mig, at det er
vigtigt – nogle vil hellere arbejde mere solo, men
jeg kan se en stor værdi i at arbejde tæt sammen
med en og gerne flere. Det er inspirerende, og du
afdækker flere fejl undervejs.”

Troels Helbo Jensen, 35 år,
læser til datamatiker på
4. semester, Københavns
Erhvervsakademi:
Hvor meget fylder risikoen
for at begå fejl i din bevidsthed?
”Det er ikke det, der optager mig mest - det er
ikke dér mit fokus er, når jeg går i gang med en ny
opgave. Jeg løber nærmest med hovedet først ind
i fejl i forsøg på at løse opgaverne bedst muligt.
I nogle tilfælde gentager jeg også fejl, men som
regel er én gang nok til at huske det fremover.”
Nævn en konkret fejl, du har begået?
”Jeg tror, jeg har prøvet at gøre de fleste begynderfejl. Jeg har lavet op til 13 versioner af en
opgave, og der var fejl i de første 12 og sikkert
også i den 13. Det er ikke større fejl, men fejl jeg
hele tiden lærer af og bygger ovenpå.”
Hvilken IT-fejl har gjort indtryk på dig?
”Alle de fejl, der blev begået i forbindelse med
Rejsekortet. I begyndelsen undrede jeg mig over,
at der var så grundlæggende fejl og hvordan det
kunne ske, men efterhånden som vi fik flere oplysninger om, hvad baggrunden var, blev det klart, at
det ikke var så simpelt. Der var forklaringer bag.”
Regner du med at blive ved at begå fejl efter
studietiden?
”Ja, først begår vi begynderfejl, senere stiger de
i niveau og bliver sjældnere, men undgå dem kan
man ikke. Jeg synes, jeg har fået værktøjerne til at
håndtere, hvad der kommer i studietiden. Jeg vil
undersøge mulighederne for at rette op på det selv
først og søge løsninger, og dernæst bruge de faglige net, jeg har og får. Men en ting er at gøre det i
studietiden – det bliver noget helt andet at komme
ud i erhvervslivet og gøre det samme.”

”

Når man ikke vil sidde med hænderne
i lommen, er det en god idé at have en
strategi for, hvordan man fanger flest
fejl i opløbet, og derfor anbefales de
studerende at arbejde sammen, blandt
andet om programmering, mener Jarl
Tuxen underviser på Københavns
Erhvervsakademi.
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IT-HAVARIKOMMISSION:
BLIVER VI ALDRIG KLOGERE?
Luftfart har aldrig været sikrere end i dag, fordi man målrettet har lært af fejlene gennem årene.
Det er på høje tide, IT-branchen gør det samme og får en IT-havarikommission, mener flere eksperter.

”
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Ideen om en Havarikommission bliver kun til noget,
hvis det kommer fra Folketinget. Ingen andre har en
interesse i at indføre systemet,” mener manden bag
forslaget programmør og IT-blogger Poul-Henning
Kamp.

”

Vi kan alle blive klogere af andres fejl. Men som teknikere får vi aldrig at vide, hvad det reelt er, der er
gået galt under de store skandaler – med mindre vi er heldige at møde en insider over en stille øl.
Poul-Henning Kamp, Blogger og programmør

Den historiske række af IT-skandaler er imponerende: Der er gamle klassikkere
som Amanda-sagen, der er renlivede fiaskoer som Polsag, der bare blev skrottet
og langtrækkere som Den Digitale Tinglysning, der kostede 286 millioner kroner
mere end budgetteret.
Det slemme er ikke skandalerne, men at man ikke bliver klogere, mener
Poul-Henning Kamp, der er programmør og blogger på teknologimediet Version2.
dk. Han stillede i 2013 forslag om, at der burde oprettes en IT-havarikommission
med transportbranchen som forbillede.
Første gang forslaget var fremme, blev ideen lagt død af daværende finansminister Bjarne Corydon, der mente, at forslaget overlappede med de opgaver, som
bl.a. Statens IT-projektråd varetager.
Men skandalerne fortsætter bare. Alene inden for de sidste par år, har medierne
kunne underholde med historien om Arbejdsskadestyrelsens PROASK-system,
der kostede en kvart milliard for meget. Siden fulgte SKAT’s EFI-system, der
nåede at blive fem år forsinket og koste en hel milliard kroner mere end budgetteret. På sikkerhedsfronten har vi set en muldvarp lække kreditkortoplysninger
fra Nets i årevis uden at nogen opdagede noget.
Poul-Henning Kamp holder af samme grund fast i sit forslag:
”Vi kan alle blive klogere af andres fejl. Problemet er, at vi som teknikere aldrig får
at vide, hvad det reelt er, der er gået galt under de store skandaler – med mindre
vi er heldige at møde en insider over en stille øl.”
Han mener, at de ting, der kommer ud til offentligheden, er så generelle, at det er
svært at lære noget af fejlene. Det er ærgerligt, når det fagligt fx er helt afgørende, hvordan databaser er sat op, og når den viden netop kan hjælpe andre.
”Vi vil have en teknisk kommission, der formidler konkret viden om, hvad der er
gået galt. I luftfartbranchen skriver man netop i udbud, at Havarikommissionens
anbefalinger skal følges, og på den måde får det en opdragende effekt. Det
bliver en industri-standard, en slags best practice, som man skal følge,” forklarer
Poul-Henning Kamp.
For ham drejer ideen sig udelukkende om at minimere antallet af IT-skandaler.
”En IT-havarikommission skal have adgang til at se al programkode og dokumentation, og i et eller andet omfang skal de kunne hente udtalelser. Men det handler
ikke om at placere ansvar. Det har vi domstolene til.”
Poul-Henning Kamp vurderer, at en havarikommission kan drives for 15 mio. kr.

”

årligt. ”Det svarer til, at vi kunne drive kommissionen i 20 år for det, en gennemsnitlig skandale koster. Hvis det endelig skulle være brugerbetalt, så kunne man
bestemme, at alle offentlige IT-projekter skulle betale en promille af projektsummen til driften af en IT-havarikommission.”
Han ser ideen som en naturlig udvikling, efterhånden som IT-projekter får stadigt
større betydning for alle dele af samfundet.
”Computer-udviklingen går igennem de samme stadier som alle andre opfindelser: Først er det forfærdeligt. Så er det fantastisk. Til sidst slår det folk ihjel – og
først da reagerer politikerne og ønsker regulering. Indtil videre har IT simpelthen
ikke slået folk nok ihjel til, at politikerne har reageret. Hvis man sammenligner, gik
der ikke lang tid fra, bilerne blev opfundet, til at vi fik et færdselspoliti.”
”Det er faktisk exceptionel lang tid, at IT-sektoren har været ureguleret,” mener
Poul-Henning Kamp.
MERE FOKUS PÅ UDDANNELSE
I SAMDATA\HK er bestyrelsesmedlem Flemming Uldall positiv over for ideen om
en IT-havarikommission.
”Hvis der kom større fokus på kvaliteten af kodningen og på folks evner, kunne
det være, at der kom mere fokus på efteruddannelse at IT-folk,” vurderer Flemming Uldall, der til dagligt arbejder hos CSC i Århus, hvor han også er tillidsrepræsentant.
Han peger på udbudsreglerne som årsag til mange af problemerne i branchen:
”I mange tilfælde har det været uklart, hvad det var, man skulle have bygget. I
udbudsfasen er der kun fokus på prisen, som ofte bliver dumpet for at vinde opgaven. Senere i forløbet fokuserer leverandøren ikke på at gøre tingene færdigt
hurtigst muligt. I stedet holder de øje med, hvordan man kan skabe mersalg, så
de også kan tjene noget på opgaven.”
Flemming Uldall mener, at Datatilsynet vil være et godt sted at placere en IT-havarikommission. På sigt håber han, at vi når frem til simplere og mere overskuelige IT-systemer.
”Hvis et system som SKATs inddrivelsessystem havde været delt op i 30
del-systemer, så kunne det være, at man nemmere kunne overskue de enkelte
projekter.”
\

Hvis der kom større fokus på kvaliteten og
på folks evner, kunne det være, at der kom
et øget pres på at efteruddanne IT-folk, så de
havde de rette kompetencer til opgaverne,”
vurderer Flemming Uldall, der er bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK.
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\ Af Claus Thorhauge, www.clausthorhauge.dk

ALLE
SKAL
FORHOLDE SIG TIL FEJL
Når EU’s nye forordning om persondata træder i kraft i 2018, får alle medarbejdere ansvar for virksomhedens datasikkerhed, og
bøderne kan eksplodere til millioner – måske ligefrem milliarder af euro. En lettelse for forbrugerne, en udfordring for medarbejderne og en byrde for små virksomheder og iværksættere.

Flyver vi en tur op i helikopteren og tager det store vidvinkel-overblik på, så bliver
EU’s kommende regler om datasikkerhed en stor forbedring for privatlivets fred.
Fakta er, at privacy og datasikkerhed er blevet et større og større problem i takt
med, at IT er rykket ind overalt i vores liv – og de IT-kriminelle er blevet voldsomt
dygtigere og meget mere ihærdige.
EU’s forordning om persondata rammer Danmark i 2018 og erstatter den danske
persondatalov. EU’s forordning er en radikalt anderledes måde at tænke beskyttelse af persondata på – og skal i modsætning til et EU-direktiv ikke godkendes
af medlemslandene. Forordningen får umiddelbart retsvirkning i Danmark samtidig med de andre EU-lande.
Selv om det stadig er meget usikkert, hvordan reglerne kommer til virke i praksis,
er juristerne enige om, at de bliver et helt nyt paradigme. Både for forbrugere,
virksomheder og medarbejdere.
”Vi kommer alle til at forholde os til risiko og fejl. Ansvaret for data om personer
går fra at blive noget, der hører til i virksomhedens juridiske afdeling til at høre til
alle steder. Alle medarbejdere skal have en forståelse af risici. Det er helt nyt, og
det bliver en gamechanger,” siger advokat og partner i advokatfirmaet Gorrissen
Federspiel, Tue Goldschmieding.
RISIKO FOR SORTEPERS-KULTUR
Digitaliseringen har vendt op og ned på alting, siden Danmark i 2000 implementerede det EU-direktiv, der gælder i dag. Persondata er ikke længere noget, der
tilhører myndigheder og store virksomheder – alle deler billeder, dokumenter og
personlige informationer om sig selv og andre. Databrud, fejl og IT-kriminalitet er
derfor også blevet noget, som vi alle er nødt til at forholde os til.
Når ansvaret flytter ud på samtlige medarbejdere, så kan man nemt forestille sig,
at medarbejderne bliver ”bange” for at gøre fejl og viger tilbage for at gøre det,
som de er ansat til.
”Fejl vil ske – både medarbejderfejl og trusler udefra. Der vil altid være nogen efter os i den digitale verden. Men løbet er ikke kørt, der skal regler og viden til. Der
er et kæmpe potentiale i at forhøje forbrugernes viden om privacy og sikkerhed,”
siger jurist i Forbrugerrådet Anette Høyrup.
”Der kan opstå sådan en Sortepers-kultur omkring det. Du kan sige, at der
kommer en nulfejlskultur. Der er ikke noget, der er nemmere indenfor persondataretten end at sige nej – og det lukker jo for aktivitet og forretninger,” siger Tue
Goldschmieding.
KÆMPEBØDER PÅ VEJ
Hvis virksomheder – små som store – ikke overholder de nye EU-regler, så

vanker der bøder i en helt anden størrelsesorden, end vi har set før. Der er lagt
op til million- måske ligefrem milliardbøder ved fejl og databrud. Den slags bøder,
som vi ellers kun kender fra overtrædelser af konkurrencelovgivning og indenfor
bank- og medicinalverdenen.
”I dag er det de færreste virksomheder, der fortæller om deres databrud. Det
bliver anderledes. Hvis du ikke rapporterer om et databrud, så eksponerer du
virksomheden for de ustyrlige bøder. Nu bliver virksomheden for alvor erstatningsansvarlig overfor kunderne,” forklarer Tue Goldscmieding.
GIFT FOR IVÆRKSÆTTERE
Mindre virksomheder og iværksætterne risikerer at komme i klemme på grund af
bureaukrati og øgede omkostninger.
”For iværksættere er det her gift. Regelsættet er svært at forstå, og der er udsigt til gigabøder. Store virksomheder vil se det som en konkurrencefordel, og de
har muskler til at klare det. De små vil uforvarende eller af mangel på ressourcer
lave fejl,” siger serie-iværksætter Martin Thorborg.
Som eksempel nævner han, at Matas allerede har fire mand ansat til at finde ud
af, hvordan kæden kan få de kommende EU-regler til at harmonere med deres
loyalitets- og fordelsprogram.
”Det er ikke til at forudse, hvad der kommer til at ske, og der er kun en til at
betale for det her – det er forbrugeren. Nogle af de små webshops kommer til
at dreje nøglen om, det er sikkert. Mange af dem kører i forvejen med røven i
vandskorpen,” siger Martin Thorborg.
PRAKSIS ER SVÆR AT SPÅ OM
Anette Høyrup fra Forbrugerrådet oplyser, at der på nuværende tidspunkt har
været 4.000 ændringsforslag til det kommende datadirektiv til behandling. Det
bekymrer Martin Thorborg.
”Du kan ikke ringe til nogle kloge og få en forklaring på, hvordan det her skal
laves. Reglerne er håbløse og tåbelige, så der kommer nogle tilretninger efter
nogle år – og med tiden kommer der forhåbentlig noget best practice, som er til
at forstå og overholde,” siger Martin Thorborg.
Advokat Tue Goldschmieding er enig med Thorborg: Konsekvenserne af direktivet afhænger fuldstændigt af, hvordan reglerne bliver udmøntet i praksis.
”På nuværende tidspunkt er der ikke mange ledetråde – der er ingen konkret
vejledning,” siger han.

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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FREMTIDSSIKKER FORORDNING
Det er ikke kun, fordi 28 lande skal blive enige, at EU’s persondataforordning er
svært at gennemskue. Forordningen er også skrevet teknologi-agnostisk – altså
uafhængig af konkret teknologi, ellers risikerer vi, at reglerne hurtigt overhales af
udviklingen.
Omvendt vil udviklingen også hjælpe, når først loven er trådt i kraft. Der vil
formentlig gro nye tjenester frem, der kan hjælpe virksomheder og medarbejdere
til at overholde forordningen.
”Jeg tror, der kommer nogle systemer, der kan automatisere, at man for eksempel bliver slettet. Ligesom de robotter, vi har i dag, der sletter post i indbakker.

Det bliver ny forretning at skabe den slags tjenester. Der bliver flere og flere
bevidste digitale forbrugere, der ønsker at være anonyme. Her kan loven være
med til at give nye muligheder,” mener innovationsekspert og direktør i Innovation Lab, Mads Thimmer.
Han tilføjer:
”Virksomhederne har mest koncentreret sig om at få nye kunder og fastholde
dem, de har. Nu bliver det også et markedsparameter, at man kan terminere
kundeforholdet. En ubehagelig proces, der ikke har givet gevinst hidtil – men det
kan den måske blive?”
\

§
\

Juristen
”Vi er på vej mod en professionalisering af risici og
fejl-spørgsmål. Med den ny EU-persondataforordning skal der tænkes privacy ind i alt. Vi kommer
alle til at forholde os til risiko og fejl. Opfinder man
en ny sagsgang eller forretningsproces, så bliver
det ikke kun teknik – vi kommer til at tænke privacy by design, hver gang vi udvikler et nyt produkt
eller en ny service.”
Tue Goldschmieding, advokat og partner i Gorrissen Federspiel.

\

Iværksætteren
”Som iværksætter vil jeg skide på den slags regler
– og se hvad der sker. Det er ikke de små, som
de går efter. Det har man ikke ressourcer til. Når
myndighederne med tiden har fundet ud af, hvad
reglerne betyder, så kommer der en 10-punktliste
med best practice fra FDIH (Foreningen for Dansk
Internet Handel). Så vil jeg begynde at kigge på
det.
Men det bliver dyrere at drive forretning, og jeg
er helt sikker på, at nogen kommer til at lukke på
grund af EU-direktivet.”

\

Krystalkuglekiggeren
Det er et paradigmeskift, hvor noget af det mest
interessante er, at du har ret til at blive glemt og
slettet. Jeg tror, der kommer nogle robotter, der
kan styre det. Der er mange forbrugere, der går
op i privacy, så jeg tror jeg, at virksomhederne
kan bruge det som en fordel i markedsføringen at
overholde privacy-reglerne.
Mads Thimmer, direktør i Innovation Lab.

Martin Thorborg, serieiværksætter og stifter af blandt andet Jubii,
Amino og Dinero.

”

For iværksættere er det her gift. Regelsættet er svært at forstå, og der er udsigt til gigabøder. Store
virksomheder vil se det som en konkurrencefordel, og de har muskler til at klare det. De små vil uforvarende eller af mangel på ressourcer lave fejl.
Serie-iværksætter Martin Thorborg.
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\

\

\

Forbrugeren

Fagforeningen

Virksomhederne

Vi kommer til at se endnu flere databrud, IT-kriminalitet, krænkelser, falske mails, sms’er, konkurrencer og meget mere. De kriminelle er flyttet fra
gaden og ind på computeren – bare det seneste år
er der sket en stigning i datakriminaliteten på 300
procent. Så EU’s datadirektiv er klar forbedring.
Vores nuværende databeskyttelseslov er 1995. Det
er 21 år siden og i mellemtiden er udfordringerne
blevet helt, helt anderledes.

Det er arbejdsgiverens forpligtelse at forholde sig
til EU-forordningen og ud fra den skrive retningslinjer og datapolitik, så medarbejderne ved, hvordan
de skal agere.
De fleste ansatte er ikke vant til at tænke i
persondataregler og derfor sker der formentlig i
begyndelsen flere fejl, indtil reglerne er indarbejdet.
Fejl er noget der sker for alle ansatte, og det bliver
ikke anderledes, selvom der kommer flere regler.
Hændelige fejl kan aldrig føre til hverken opsigelse
eller personlige erstatningskrav, så medmindre en
ansat laver usædvanligt mange fejl eller fejl med
vilje er der næppe grund til bekymring.

Forordningen tager i den grad vare på forbrugerens
rettigheder, hvilket er rigtig godt. Men der venter
en del arbejde for virksomhederne – særligt de
små og mellemstore. De store har i forvejen styr på
mange af tingene vedrørende persondata, men for
de mindre virksomheder er det en helt ny verden
at forholde sig til.
Det bliver en stor ledelsesopgave at skabe kulturændring, hvor alle medarbejderne føler ansvar for
data – nu skal alle være bevidste om, hvad der
er persondata, hvor de anbringes og hvordan de
håndteres.

Anette Høyrup, jurist i Forbrugerrådet.

Birgitte Hass, administrerende direktør IT-Brancheforeningen.
Klara Hoffritz, politisk juridisk konsulent og advokat i HK Privat

Et paradigmeskift i privacy
\ Det bliver alle medarbejderes ansvar at overholde persondataforordningen – ikke bare et ansvar
for virksomhedens jurister.
\ Borgere, kunder og tidligere ansatte får krav på sletning af data om dem selv.
\ Virksomhederne skal indberette om tab af persondata eller brud på datasikkerheden indenfor 72
timer.
\ Brud på persondataforordningen kan resultere i milliardbøder.
\ Kontrollen rykker fra system-niveau til felt-niveau. Alle virksomheder har data, som de ikke har styr
på – det er en trussel både i forhold til cyberangreb og compliance. Typisk er omkring en tredjedel
af virksomhedens data ustrukturerede på fællesdrev og små-systemer.
\ Offentlige myndigheder og virksomheder, der håndterer personoplysninger eller følsomme oplysninger i stor skala, skal udpege en slags data-tillidsmand. En Data Protection Officer, DPA.
\ EU’s persondataregler bliver en forordning. Det betyder, at reglerne i modsætning til et direktiv
ikke først godkendes af de enkelte landes parlamenter. De har umiddelbart virkning i alle lande.
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\ FEJL

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

”SKYLD OG SKAM VIRKER IKKE”
Tværtimod udgør fejl muligheder for at blive bedre og skabe trofaste kunder mener to direktører fra hver sin del af IT-verdenen. Iværksætteren bruger fejl til at give kunderne gode brugeroplevelser. Og ifølge koncernchefen fører klager over fejl ofte til et mersalg.

Røde ører. Koldsved. Hjertebanken.
Mon ikke de fleste har prøvet at kvaje sig på jobbet. Lige fra forkert kodning til
en klodset formuleret mail. Fejl er træls. Og selv lang tid efter kan man krympe
sig over chefens eller kollegernes blikke.
Men spørger man Niels Duedahl, koncernchef i SE (tidligere Syd Energi), har han
et helt andet syn på det at fejle. Helt overordnet ser han nultolerance overfor
fejl som skadelig i en verden, hvor virksomheder hele tiden skal navigere i en
virkelighed, hvor teknologi, kundebehov og konkurrenter hele tiden forandrer sig.
Så i stedet for at se fejl som noget negativt, der for alt i verden skal undgås, ser
han grundlæggende fejl som muligheder for at lære noget – at blive endnu bedre
som forretning.

”

I min virksomhed møder alle uskyldige på
arbejde om morgenen.
Niels Duedahl, koncernchef i SE.
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”Hvis der er noget, der hæmmer virksomheder, så er det en nulfejlskultur. En
nulfejlskultur hæmmer medarbejdernes villighed til at tage risici. Alt hvad der ikke
virker, er en mulighed for faglig og personlig udvikling. Skyld og skam virker ikke,”
siger Niels Duedahl.
NULSTILLER KARAKTERBOGEN
For han er det en fundamental del af det at drive virksomhed.
”I min virksomhed møder alle uskyldige på arbejde om morgenen. Og jeg ligger
ikke vågen natten over, at vi begår nogle fejl, så længe vi lærer noget og bliver
bedre. Når vi går hjem igen om aftenen, så nulstiller vi karakterbogen,” siger SEs
koncernchef.
Niels Duedahl understreger, at den politik ikke skal ses som en gratis adgangsbillet til at lave ”dumme ting”. I stedet skal man se det som et signal til medarbejderne om, at det er okay at tage risici. Men et er virksomhedens kultur, noget
ganske andet er, når det går galt, som det gjorde for SE, da koncernen købte
Stofa, en af Danmarks største kabel-tv leverandører, der sælger tv, bredbånd og
telefoni.
”Da vi for nogle år siden skulle konvertere alle vores kunder på fibernettet til
Stofas systemer, havde vi mere eller mindre IT-mæssig nedsmeltning: Vi havde
20 uger med fejl på fejl, hvor kunderne blandt andet oplevede perioder uden
tv eller bredbånd, forkerte pakker, teknikere der mødte på forkerte adresser og
alenlange telefonkøer, da vores support-systemer stod stille,” siger Niels Duedahl.

”

Vi ser en tendens til, at de kunder, vi fejlet overfor, er endnu gladere for os, fordi de kommer i kontakt
med vores telefonsupport. Og det er jo den service, vi lever af,
Dennis Drejer, iværksætter.

EN FÆNOMENAL SALGSMOTOR
Siden 2010 havde SE haft hele koncernledelsens direkte telefonnumre, fastnet
som mobil, frit tilgængelige på SEs hjemmesiden. Og de utilfredse kunder kunne
ringe til de øverste ansvarlige for deres misere.
”Alle 725.000 kunder kan ringe til mig 24 syv, når der er noget, der ikke virker. Og
jeg har aldrig prøvet, at alle de klager ikke bliver omsat til noget positivt. Klager
er en fænomenal salgsmotor. Når jeg har hjulpet dig med et problem, er du
mere parat til at gøre noget for mig bagefter. Det er helt normal vestjysk handel:
Noget for noget. 50 procent af de gange, folk har ringet til mig med en klage, har
jeg fået solgt noget mere ved slutningen af samtalen,” siger Niels Duedahl.
Og oplever kunderne, at deres problemer bliver taget alvorligt, er de mere trofaste end før de havde noget at klage over.
EKSPERIMENTERER MED AT BEGÅ FEJL
Godt 142 kilometer nord for SE-hovedkvarteret i Esbjerg, har iværksætteren
Dennis Drejer den samme tilgang til det at begå fejl. Hans webshop i Skive, RITO,
sælger garn og andre varer til folk, der kan lide håndarbejde. Ja faktisk har han
og medarbejderne ligefrem overvejet at eksperimentere med at lave fejl.
Og nej, du læste rigtigt. Ifølge Dennis Drejer er det for at teste grænserne for,
hvor meget virksomheden må ”klokke i det” overfor kunderne.
”Vi ser en tendens til, at de kunder, vi fejlet overfor, er endnu gladere for os, fordi
de kommer i kontakt med vores telefonsupport. Og det er jo den service, vi lever
af,” siger han.
Dennis Drejer peger på, at en hurtig levering af de ønskede varer, nemt og bekvemt, giver en anmeldelse på fire stjerner på Trustpilot.
”Men hvis vi har modtaget returvarer eller håndterer en fejl, bliver kunderne
endnu gladere for os, fordi de kan se, at tingene bare spiller. Og der er en større
sandsynlighed for, at kunden vender tilbage. Samtidig giver det en bedre anmeldelse på Trustpilot,” siger han.

IKKE ANONYMT
Ifølge iværksætteren handler det om simpel psykologi, nemlig at kunderne lige
efter en åh-nej-oplevelse har en ekstrem lav barriere for, hvad god service er.
De forventer ikke andet end bøvl, og bliver glade, når deres problemer bliver løst
nemt og hurtigt.
I stedet for at problemer i forhold til webshoppen som en anonym størrelse,
kunderne kun kender fra en hjemmeside, får de et menneske i røret. Og de får
måske samtidig et gavekort til varer i webshoppen.
”Selv om de kun har fået et gavekort på et mindre beløb, sikrer vi, at de kommer
igen. Og det gør også, at vi bliver valgt til i forhold til konkurrenterne,” siger
Dennis Drejer.
Han fortsætter:
”Ringer en kunde til en virksomhed med en fejl, er det utrolig vigtigt, at ledelsen
sætter sig selv i skudlinjen. En gang om måneden sætter jeg mig også ind i kundeservice for at komme tæt på det. Har vi mange fejl af en bestemt slags varer,
skal vi jo have gjort noget ved det,” siger Dennis Drejer.

\

”

… hvis vi har modtaget returvarer eller håndterer en fejl, bliver kunderne endnu gladere
for os, fordi de kan se, at tingene bare spiller. Og der er en større sandsynlighed for, at
kunden vender tilbage.
Dennis Drejer, ejer af RITO.

KORT OM NIELS DUEDAHL
Niels Duedahl har været koncernchef i energiselskabet Syd Energi, SE, siden
2009. Inden han kom til SE, har Niels Duedahl blandt andet været ansat i TDC
og LEGO. SE er et andelsselskab, der er ejet af de godt 316.000 andelshavere.
Koncernen har godt 1.500 medarbejdere.

\

\

KORT OM DENNIS DREJER
I 2013 stiftede Dennis Drejer RITO, der sælger gran og andre hobbyartikler
på nettet. Tidligere har han arbejdet for en anden webshop, cykelpartner.dk. I
dag har RITO 11 medarbejdere på virksomhedens hovedkvarter i Skive.
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\ FEJL

\ Af Britt Esrom . esrom.britt@gmail.com

MAN SKAL TURDE AT
TALE OM FEJL
Hos SimCorp i København er fejl ikke et tabu. Her forventer ledelsen, at medarbejdere fortæller om fejl, så snart de opstår. Og det gør
medarbejderne faktisk. Ifølge SimCorp’s Chief Human Resources Officer skyldes den gode kultur omkring fejl, at ledelsen selv tør tale
højt om at begå fejl.
Nogle fejl er dyrere end andre. I bogstaveligste forstand. De rigtigt dyre af slagsen kan endda betyde tab af store summer.
Det gælder for eksempel, hvis der opstår fejl i SimCorps software. Danske
SimCorp lever nemlig af at udvikle software til den finansielle sektor, der så bruger den til at håndtere handel med aktier, obligationer og andre værdipapirer.
Kunderne tæller blandt andet statsfonde, banker og investeringsvirksomheder.
Nogle af kunderne forvalter mere end 100 milliarder amerikanske dollars.
”Som udgangspunkt er det svært at undgå menneskelige fejl, men det er selvfølgelig klart, at vores software helst ikke skal have fejl. Samtidig er det vigtigt,
at vi fanger fejl tidligt i processen, fordi vores kunder i værste fald kan risikere at
miste store beløb, siger Elise Hauge, som er Chief Human Resources Officer hos
SimCorp.
Derfor får nye medarbejdere hos softwareproducenten også en grundig introduktion til virksomheden, når de første gang træder ind gennem svingdøren på
Islands Brygge i København.
”Når vi for eksempel ansætter nye IT-udviklere, så bliver de sendt på et intensivt
kursus i tre uger, som vi kalder Product Academy. Til sidst bliver de testet og
certificeret. De skal simpelthen lære vores system at kende fra bunden, før de
overhovedet får lov til at gå i gang med arbejdet”, siger Elise Hauge.
NYE MEDARBEJDERE FÅR EN COACH
Hjertet i SimCorps kontor i København er uden tvivl udviklingsafdelingen. Eller
Product Division, som den hedder. Det er her de mange udviklere programmerer
på livet løs ved sorte hævesænkeborde og med to skærme foran sig.
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Afdelingen er stor. Faktisk udgør medarbejdergruppen cirka 350 personer ud af
de i omkring 500 ansatte, som har deres daglige gang på hovedsædet i Danmark.
Dertil kommer den gruppe IT-udviklere, som sidder i Ukraine. Sammenlagt er der
tale om henved 600 udviklere på verdensplan ud af i alt 1.350 ansatte.
Fælles for alle nye IT-udviklere er, at koncernen tager hånd om de nye medarbejdere.
”Herhjemme får man tildelt en coach, som er en mere erfaren medarbejder i éns
team, der kan vejlede og hjælpe i begyndelsen. De ukrainske udviklere får også
støtte af en erfaren medarbejder fra Danmark, som de løbende holder møder
med,” siger Chief Human Resources Officer Elise Hauge og fortsætter:
”Så vi gør, hvad vi kan for at klæde nye medarbejdere godt på i forhold til produktet, såvel som på det faglige og personlige plan. Formålet med coachen er
selvfølgelig også, at medarbejderen har en kollega at gå til, hvis han eller hun er i
tvivl. Det kan måske minimere risikoen for fejl senere hen.”
Der kan opstå forskellige typer af fejl i SimCorps software. Ifølge Elise Hauge kan
der for eksempel opstå en beregningsfejl i systemet, hvis man i løsningen til et
nyt land ikke har taget højde for, at antallet af handelsdage er anderledes end i
Danmark.
CHEFEN SKAL GÅ FORREST
Men fejl kan simpelthen ikke undgås. Det ved SimCorp godt. Derfor har
softwareproducenten også indlejret i virksomhedskulturen, hvordan fejl skal
håndteres. Systemet bygger på, at man som medarbejder fortæller om fejlen, så
snart den opstår.

”

Vores CEO, Klaus Holse, siger det selv
indimellem, når han besøger vores selskaber
rundt om i verden. Han italesætter, at vi skal
lære af vores fejl og komme videre. Det er
vigtigt, at man som leder kan walk the talk.
En god kultur skal simpelthen starte ovenfra.

Elise Hauge har været hos
SimCorp siden 2014, hvor hun har
haft stillingen som Chief Human
Resources Officer.

Elise Hauge

”Medarbejderen går til sin nærmeste leder, der så analyserer, hvor kritisk fejlen
er, og hvor mange som skal underrettes opad i systemet. En tænkt situation: hvis
en kunde for eksempel ikke kan handle aktier, så er det klart, vores CTO og CEO
( Chief Technology Officer og Chief Executive Officer, red.) bliver orienteret med
det samme, siger Elise Hauge og fortsætter:
”Det er ikke for at hænge medarbejderen ud men for at advisere dem om, at
kunden nok vil ringe til dem og fortælle om fejlen.”
Ifølge Elise Hauge så kræver det en åben og god kultur omkring fejl, hvis den
enkelte medarbejder skal nødes til fortælle om dem.
”Det er selvfølgelig klart, at vi helst ikke skal have fejl, men jeg synes, at vi har
skabt en kultur omkring fejl, hvor vi accepterer, at de kan opstå. Samtidig ser vi
det som en fælles opgave at løse dem og forbedre os på baggrund af fejlene.”
Hun er heller ikke i tvivl om, at den åbne kultur omkring fejl skal komme fra toppen, hvis man som medarbejder skal tage den til sig.
”Vores CEO, Klaus Holse, siger det selv indimellem, når han besøger vores selskaber rundt om i verden. Han italesætter, at vi skal lære af vores fejl og komme
videre. Det er vigtigt, at man som leder kan walk the talk. En god kultur skal
simpelthen starte ovenfra.”

\ Hvad er SimCorp?

FEJL GØR OS BEDRE
Medarbejderne i Product Division er også begyndt at arbejde på en anden måde.
SimCorp har nemlig i år indført agile som metode til at udvikle og videreudvikle
virksomhedens software. Men arbejdsmetoden styrker også den åbne kultur
omkring fejl, mener Chief Human Resources Officer Elise Hauge:
”De forskellige teams af udviklere arbejder i såkaldte sprints på tre måneder, hvor
man hver 14. dag demonstrerer det lille stykke software, som man arbejder på.
Her vil man typisk opdage eventuelle fejl på softwaren, som medarbejderen så
arbejder videre med bagefter.”
Ved demonstrationen af det lille stykke software bliver fejlene dermed meget
hurtigt synlige – og det betyder, at de kan rettes, før softwaren kommer ud til
kunden.
”Det bliver jo både synligt, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre
godt. Hvis noget fungerer mindre godt, så er det faktisk også okay. For teorien
bag agile er, at man arbejder med continuous improvement. Altså, fejl er ikke
noget negativt, men man skal blive bedre ved at lære af sine fejl,” forklarer Elise
Hauge.
Det er desuden også hendes opfattelse, at langt de fleste mennesker ikke ønsker
at begå fejl. Slet ikke flere gange i træk.
”Jeg tror, at vi har en menneskelig drift med at holde os oppe og forbedre os.
Det er efter min mening et instinkt, man har – at man gerne vil gøre det bedre,
hurtigere og smartere.”
\

SimCorp er en dansk softwareproducent, der blev grundlagt i 1971 af tre
IT-udviklere. Kerneproduktet består af software til den finansielle sektor,
og kunderne er for eksempel banker, statsfonde, investeringsvirksomheder og pensionsselskaber.
Virksomheden har hovedsæde i København og har kontorer i store dele
af verden, herunder i Frankfurt, London og New York.
Der er 1.350 ansatte på verdensplan, hvoraf cirka 500 arbejder på kontoret i Danmark. 350 af dem er IT-udviklere.
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\ FEJL

\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

“DET ER FEDT AT KUNNE
HJÆLPE FOLK”
Selvom det ikke er sjovt at skulle fortælle folk, at deres IT-sikkerhed er dårlig, så giver jobbet som sikkerhedskonsulent for
alvor mening, når kunden er glad bagefter.

Telefonen ringede. I den anden ende var en atypisk kunde, en industrivirksomhed
fra Jylland. Det atypiske var hverken branchen eller den geografiske placering.
Det atypiske var, at de ikke var blevet hacket endnu. Men de var bekymrede,
for selvfølgelig havde de hørt om faktura-fupnumre og ransomware. Nu ville de
gerne forhindre, at de selv blev udsat.
Enter Klaus Agnoletti. Sikkerhedskonsulent hos FortConsult og uddannet datamatiker. Siden 2004 har han arbejdet med IT-sikkerhed hos blandt andet COOP
og revisionsgiganten Deloitte.
“Jeg tog en tur til Jylland og mødtes med firmaet for at høre mere om deres
bekymringer. Derefter satte vi gang i en kortlægning af deres IT-sikkerhed med
udgangspunkt i et 20 punkts-framework, der hedder Critical Security Controls.
Det resulterede i en rapport med blodrøde konklusioner,” fortæller han.
KORTLÆGNING AF SIKKERHEDEN
De tyve punkter starter med en kortlægning af alle enheder på virksomhedens
netværk. “Du skal vide hvad du har, ellers kan du ikke beskytte det,” som Klaus
Agnoletti formulerer det. Det sidste punkt på tjeklisten er penetrationstests, og
der er en god grund til, at det er den afsluttende øvelse.
“Hvis du ikke har styr på dine patchingprocesser, så giver det ikke mening at
penteste,” forklarer sikkerhedskonsulenten.
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Kortlægningen går i dybden med en række aspekter af sikkerheden, ligefra netværkstests over gennemgang af sikkerhedspolitikker til undersøgelser af, hvilken
software medarbejderne rent faktisk har på deres laptops.
“Kundens sikkerhedsniveau var ret lavt. Det blev understreget i den rapport, jeg
afleverede, men jeg skrev også, at det var forventeligt af en virksomhed af deres
type. De tog det heldigvis pænt, for de kunne se, at rapporten var fair og rimelig,”
genfortæller Klaus Agnoletti.
Han var også med i Polen for at undersøge IT-sikkerheden på firmaets lokale produktionsfaciliteter i landet. Efterfølgende har virksomhedens bestyrelse besluttet
at iværksætte tiltag på en række af de anbefalinger, som konsulenten kom med,
ligesom de resterende produktionsfaciliteter i udlandet skal undersøges.
“Det var et godt forløb. Det var fedt at kunne hjælpe dem. Men de var en atypisk
kunde, fordi de ikke var under angreb. Det er højst usædvanligt, at de kommer til
os før, de bliver angrebet.”
RINGER FØRST NÅR ILDEN HAR FÅET FAT
Den jyske kunde kom før, det brændte, men den slags kunder er sjældne.
“Folks opfattelse af ulykker er jo, at det ikke kan ske for dem. Det er først, når de
har prøvet det, at de er forsigtige i fremtiden,” siger Klaus Agnoletti og uddyber:
“For et år siden kørte jeg galt i bilen, fordi ham, der kørte foran, bremsede hårdt

op, og jeg ikke holdt afstand nok. Det gør jeg så nu. Men det får jo ikke alle andre til at
holde ordentlig afstand.”
Han oplever, at situationen er identisk indenfor IT-sikkerheden.
“Det skal være ens allernærmeste, der har prøvet ransomware, før man begynder at tro,
at det kan ske for en selv. Men det kan altså ske for alle. Der er intet eksotisk over det.
Hvis du er kriminel i Rusland, kan du, uden at have nogle tekniske færdigheder, købe
alle de værktøjer, du skal bruge til at tjene penge på ransomware. Det er let at bruge og
giver stort afkast,” fortæller Klaus Agnoletti.
Han henviser til en rapport fra 2014 om, at return of investement på ransomware meget
konsevativt sat ligger omkring 1000 procent. Og nej, der er ikke et nul for meget.
Men når de først har været ramt på sikkerheden, så er virksomhederne til gengæld
lydhøre.
“Når kastanjerne er raget ud af ilden, så er de åbne for forandring. Den slags erindringer
plejer at sidde hos ledelserne noget tid.”
FORANDRING FRYDER
Og det er netop, når kunden er indstillet på forandring, at det er sjovt at gå på arbejde,
siger Klaus Agnoletti.
“Jeg kan godt blive lidt desillusioneret over, at der er mange, der reelt ikke vil ændre
noget, men bare vil have tjekket systemerne for at kunne sige, at de har gjort det. Det
er en stor udfordring, når de ikke har ønsker om at rette sårbarheder eller ændre praksis.
Så gør man ikke en forskel, og det er frustrerende.”
Netop ønsket om at have fingrene nede i materien er en vigtig årsag til hans nuværende
arbejde.
“Jeg stoppede i Deloitte, fordi jeg stort set kun arbejdede med governance. Dér døde jeg
lidt indeni. Jeg ville gerne ud og arbejde med fejlene, ikke bare påpege dem,” fortæller
han og tilføjer, at bare fordi en virksomhed har en sikkerhedshåndbog og alt på papiret
ser godt ud, så er det ikke en garanti for, at sikkerhedsniveauet i praksis også er højt
nok.
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INGEN KLAGER
Selvom sikkerhedsrådgiverens rolle er at finde fejl i andre menneskers arbejde, så møder
han sjældent modstand blandt kundernes IT-medarbejdere.
“Når vi kommer ud og leverer en kritisk rapport, så er IT-folkene oftest glade, fordi der
derefter kan komme fokus på, og blive sat resourcer af til, at de kan få rettet sårbarheder. Selvom det kan gøre ondt at få sandheden at vide, så accepterer de fleste det, når
man er fair og ydmyg. Det er meget, meget sjældent, at nogen bliver ærekære eller sure
over det.”
Han tilføjer:
“De fleste virksomheder ved jo godt, den ikke er helt god. Det er jo derfor vi bliver
tilkaldt. Men det vægter ofte tungere, når det kommer fra os, fordi vi er eksterne.”
Et af goderne ved jobbet som sikkerhedskonsulent er, at man ofte kommer ud i verden.
For nylig var Klaus Agnoletti fx på besøg i en stor havn i Baltikum for at hjælpe med
sikkerheden der, og under ansættelsen i Deloitte var han i Saudi Arabien, for at fikse en
unix-server, der drillede. De opgaver klarede han på en enkelt dags arbejde.
\
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Men de var en atypisk kunde, fordi de ikke var
under angreb. Det er højst usædvanligt, at de
kommer til os før de bliver angrebet.
Klaus Agnoletti. Sikkerhedskonsulent hos FortConsult

INSPIRERENDE KURSER
TIL DIG FRA HK/PRIVAT
Deltag på HK’s mange kurser og hold din faglige viden
opdateret – helt gratis. – alle kurser er fra kl. 17.00-20.00

ER DET DANSKE
SPROG ON SALE?
\ HK Sjælland 19. jan
\ HK Østjylland 25. jan
\ HK Midt 22. marts
\ HK Midtvest 30. marts

EFFEKTIVISER DIN
E-MAILMARKETING

BLIV OPDATERET PÅ
TOLDREGLERNE

\ HK Sjælland 25. jan
\ HK Østjylland 1. feb
\ HK Sydjylland 21. marts

\ HK Sydjylland 28. feb
\ HK Nordjylland 6. marts
\ HK Midt 29. marts

FÅ EN UPDATE PÅ
FUNKTIONÆRLOVEN

FÅ STYR PÅ
INDBERETNING TIL
LØNSTATISTIKKEN

\ HK Hovedstaden 8. feb
\ HK Sjælland 22. marts
\ HK Sydjylland 23. marts
\ HK Nordjylland 27. marts

\ HK Hovedstaden 9. marts
\ HK Midt 14. marts
\ HK Østjylland 16. marts
\ HK Midtvest 28. marts

\ LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ
www.hk.dk/gratiskursertildig
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\ ONLINEKURSER

ONLINE

SIKKERHED
OG KRYPTERING
– HER FÅR DU STYR PÅ
GRUNDPRINCIPPERNE.

- KURSUSNR. 0795-16-08

INDHOLD - 4 moduler
\ 1. Kryptografiske principper som autentificering og autorisation
\ 2. Symmetrisk kryptering, hvor begge parter deler en nøgle
\ 3. Asymmetrisk kryptering, hvor hver part har sin egen nøgle
\ 4. Autentificering og certifikater

KOM I GANG MED
PROGRAMMERING
FOR BEGYNDERE

- KURSUSNR. 0795-16-09

INDHOLD - 3 moduler
\ 1. Programstrukturer
\ 2. Funktioner og metoder
\ 3. Algoritmer

PHP - KURSUSNR. 0795-16-01
INDHOLD - 5 moduler
\ 1. Grundlæggende programmering i PHP
\ 2. Håndtering af brugere (adgangskontrol, sessioner, mails)
\ 3. Adgang til databaser
\ 4. PHP-sikkerhed
\ 5. Nyt i PHP 7

WORDPRESS - KURSUSNR. 0795-16-02
INDHOLD - 5 moduler
\ 1. Grundlæggende WordPress
\ 2. Sikkerhed
\ 3. Performance
\ 4. Udvikling af temaer
\ 5. Udvikling af plugins

POWERSHELL - KURSUSNR. 0795-16-11

SÅDAN KOMMER DU I GANG
MED PROGRAMMERING

Dette onlinekursus giver dig en grundlæggende viden om Windows PowerShell
v4.0, og hvordan det kan bruges til at administrere og automatisere Windows-baserede computere.

GRUNDLÆGGENDE JAVA - KURSUSNR. 0795-16-10

Kurset består af 28 moduler og fokuserer på primære Windows PowerShell
kommandolinje-funktioner og -teknikker.

INDHOLD - 6 moduler
\ 1. Grundlæggende programmering i Java
\ 2. Grundlæggende objektorienteret programmering
\ 3. Simple algoritmer
\ 4. Simple designmønstre
\ 5. Collections
\ 6. Simple brugergrænseflader

\ LÆS MERE OG
TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK
Du kan tage kurserne, når det passer dig. Vores kursussystem er
ikke helt klædt på til vores onlinekurser, så vi er p.t. nødt til at skrive
en dato i systemet. Vi arbejder på at få det ændret.
\ SIDE 31

Gem og
slet alt
KEYBOARD MISSING!

Press F1 to continue

LAD OS ALLE FEJLE
Er fejl-40 værre end fejl-100? Kan man virkelig lære af at fejle? Skal vi finde os i, at andre
fejler? Bliver man ikke bare fattig og dum af at fejle?
Samler du også på fejl? Skal vi bytte fejl? Jeg har en
privat og pinlige fodfejl, vil du bytte med en kapitalbrøler i millionklassen?
Sådan kommer jeg let til at tænke, når coaches,
psykologer og terapeuter siger, at vi skal være åbne
om vores fejl og lære af dem, så vi bliver klogere.
Sikke klog jeg så er blevet med tiden. I mine 53 år
er det ikke småting, som jeg har samlet sammen
gennem tiden af småfejl og dumheder.
Men hvad dælen nytter det egentlig at begå fejl?
For eksempel afleverede jeg engang den forkerte
version af en artikel til en redaktør; et ufærdigt
udkast med halve sandheder, misforståelser og
ukorrekte citater. Det korte øjeblik – fejlmomentet –
hvor jeg klikkede på den forkerte fil på computeren
og vedhæftede den i en mail til artiklen har siden
plaget og forfulgt mig i ubevogtede og ubevidste
øjeblikke. For eksempel når jeg mediterer i badet
eller lige før jeg falder i søvn.
Artiklen blev nemlig trykt, og både kunde og kilde
blev forståeligt nok stiktossede – og jeg blev fyret.
Hvad godt er det kommet ud af den slags?
TREDJE GANG ER DUMT
Her kunne min mor godt finde på at komme ind fra
højre og sige:
”Nå. men det lærte du vel af, så du er omhyggelig
næste gang?”
Gu gjorde jeg da ej. Så sent som i forrige uge kom
jeg igen til at vedhæfte den forkerte fil i en mail.
Ganske vist blev det opdaget, og fejlen fik ingen
konsekvenser. Men jeg gentog den samme fejl.
Så kommer min irriterende ven ind på scenen fra
den anden side og siger:
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”Gentager du den samme fejl tre gange, så er du
dum.”
Ok, så er jeg dum. Det siger i hvert fald min ekskone, der har ret godt styr på mine fejl – og alle
gentagelserne.
MASKINER DER FEJLER
De mange år med computere har også lært os, at
computere ligesom mennesker også kan fejle – og
det gør de hele tiden. Kig bare på siden her.
Om den dummeste sidder foran eller bag computerskærmen kan indimellem være svært at afgøre:
Computeren eller mennesket. Fejl-40 er jo som
bekendt den fejl, der sidder 40 centimeter foran
skærmen.
Som ny-udlært programmør på Aarhus Kommunes
EDB-central først i 1980’erne blev jeg træt af
at skrive handlinger ud for alle udfald i hvis-eller
-sekvenserne, som jeg havde lært. I et af dem skrev
jeg derfor: ”Spark og fyr programmøren, hvis denne
tekst vises.”
Desværre poppede netop den tekst op på skærmen
under en demo med kunden. Heldigt og nådigt fik
jeg ikke sparket, jeg lærte lidt om grundig kodning
og alle fik et godt grin.
I virkeligheden burde vi afskaffe fejl sammen med
sygdom, overvægt, stack overflow og voksne
mænd med sokker i sandaler.
Men så let går det nok ikke. Fejl er nok kommet for
at blive, og så må vi hellere se at få det bedste ud
af dem: Grine af dem, lære af dem og glemme dem
igen.
Computere, der fejler, de er bare irriterende.
\
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