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\ LEDER

\ Af Gitte Korsgaard Andreasen. formand for SAMDATA\HK

”

Hvis hver IT-medarbejder har sin personlige efteruddannelseskonto, hvor der hvert år går et par uger
ind, som man selv har dispositionsret over, vil det stå
meget klart for de fleste, at den her ”kapital” skal de
sørge for at udnytte.

Foto Ernst Poulsen

Gitte Korsgaard Andreasen, formand for SAMDATA\HK

VI SKAL GØRE
EFTERUDDANNELSE
OBLIGATORISK
Vi har talt længe om obligatorisk fædreorlov, men ikke om obligatorisk efteruddannelse.
Men hvorfor ikke? Det har aldrig været så krævende som nu at være IT-medarbejder.
Det største skifte, der er sket i IT-branchen, er ikke nødvendigvis alle de teknologiske fremskridt som internettet, cloud-computing og hele den sociale revolution.
Det mest afgørende er, at alle os, der arbejder i IT-afdeling ikke længere arbejder i
en serviceafdeling, der bare skal holde øje med oppetider på serverne. Vi arbejder
nu i en afdeling, hvor forretningsudvikling er blevet det nye omdrejningspunkt og
dermed i en afdeling, som er blevet afgørende for virksomhedens innovationskraft og overlevelse.
Vi er ikke længere IT-pedeller, men teknologiske innovationskonsulenter. Det
kræver et langt større skillset og ikke mindst et helt andet mindset.

Mange nye discipliner
Når hele forretningen er gennemdigitaliseret, kan vi af samme grund ikke gemme
os bag skærmen i IT-afdelingen. Vi skal mestre samarbejdet med de andre afdelinger langt bedre, så vi forstår deres fagområder og forretningsprocesser.
Når produkter, jobs og hele brancher bliver digitaliseret, stiller det også store krav
til dem, der skal udvikle de nye produkter og skabe de nye jobs. Ofte kræver de
opgaver et højere abstraktionsniveau og viden om nye værktøjer. Den viden og
det overblik kommer kun med mere uddannelse.
\ fortsættes side 4

\ SIDE 3

Når krisen kradser, er det dem med korte uddannelser, der mister jobbet. Når der er
vækst, er det dem med de lange uddannelser, der scorer de fleste nye stillinger.

Innovation er samtidigt blevet en løbende disciplin, og vi skal mestre den i et
højere tempo end tidligere, så vi kan hjælpe med at transformere ikke bare vore
egne redskaber, men driften af hele virksomheden.
Vi skal også hjælpe med at lave intelligente KPI’er. Vi skal ikke bare have KPI’er,
der kan bruges som et redskab til at slå medarbejderne i hovedet, men i stedet
have målinger, som gør det muligt for medarbejdere og ledelse at handle konstruktivt sammen.
I disse år stiger kravene også, når det gælder ”privacy” og IT-sikkerhed, og det
kræver dyb specialviden at være opdateret på alle de områder. Det positive er, at
hvis vi formår at tilegne os den viden, så ligger der mange jobs og venter på et
helt centralt område.
Uanset udfordringen, er der ingen vej uden om, at IT-folket skal have langt mere
efteruddannelse. Desto mere efteruddannelse – desto bedre – og allerhelst skal
det være kompetencegivende fag med ECTS-point som kan kombineres med
andre fag til en titel, der giver jobsikkerhed i fremtiden.
Problemet er bare, at dét vidste vi godt. Det har vi i skrevet ledere om før, men
der er næsten ikke sket nogen udvikling af betydning.
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■ Uden kompetencegivende uddannelse ■ Erhvervsfaglig uddannelse
■ Kort og mellemlang videregående ■ Lang videregående uddannelse

Kortuddannede presses ud
En opgørelse fra Estatistik.dk viser, at det er de IT-folk med de korteste uddannelser, der bliver presset ud af arbejdsmarkedet.
I kriseårene fra 2008 – 2013 var der en tilbagegang i antallet af IT-folk. Men det
var udelukkende de autodidakte og dem med de korte uddannelser, som der blev
færre af.
Da opsvinget endeligt kom, og det myldrede frem med 5.000 nye stillinger, så
var der kun jobfest for dem med universitetsuddannelser eller kort/mellemlange
videregående uddannelser. Der kom ikke en eneste nye stilling til de autodidakte.
Søjlerne siger det iskoldt: Hver gang der kommer en krise, så er det de autodidakte og dem med korte erhvervsuddannelser, som ryger ud. Mange af dem er
SAMDATA\HK-medlemmer.
Derfor er vi nødt til at gøre noget, hvis vi ikke skal ende med at blive skubbet ud
af IT-faget.

Gør som med fædreorloven
I mange, mange år har mænd haft mulighed for at tage en længere barsel end de
to uger, som er obligatoriske. Både mænd og kvinder ved, at det er godt for alle i
familien med en mere ligelig fordeling af barslen.
Alligevel har fordelingen af barslen ikke ændret sig, og først da EU skred ind,
skete der lidt på området, så mænd nu har ret til mindst to måneder øremærket
barselsorlov.
På samme måde har vi i SAMDATA\HK i årtier knoklet for, at IT-folket skulle
tage mere uddannelse. Men vi må bare konstatere, at en hel del – også af vore
medlemmer – reelt ikke får sig en kompetencegivende uddannelse.
Vi har obligatoriske MUS-samtaler og obligatoriske lønsamtaler. Jeg synes vi
bør have en obligatorisk efteruddannelses-samtale – og ikke mindst obligatorisk
efteruddannelse.

Foto Ernst Poulsen

Lav en personlig uddannelseskonto
Præcist hvordan det skal udmønte sig, må være op til overenskomstforhandlinger eller forhandlinger mellem branchens forskellige parter, men en mulighed
kunne være en efteruddannelseskonto.
Hvis hver IT-medarbejder har sin personlige efteruddannelseskonto, hvor der
hvert år går et par uger ind, som man selv har dispositionsret over, vil det stå
meget klart for de fleste, at den her ”kapital” skal de sørge for at udnytte.
Når kontoen tilhører den enkelte medarbejder, vil det også være en fordel for
arbejdsgiverne at få sendt medarbejderne afsted løbende på kurser. Og har man
ikke fået brugt det hele, kan det være et aktiv for en ny arbejdsgiver at hyre en,
der har rigeligt med uddannelseskapital på kontoen.
Uanset metode, så er der ikke nogen vej udenom. Vi er ikke længere IT-pedeller,
og derfor må vi uddanne os til fremtiden.
\

Vi har talt om efteruddannelse til de autodidakte IT-folk i årtier uden, at der sker noget.
Derfor er vi nødt til at gøre noget markant, mener SAMDATA\HK’s formand
Gitte Korsgaard Andreasen.
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\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

\ FREMTIDENS KRAV TIL IT-ANSATTE

IT-CHEFER:

MÅLEPUNKTER ER BRUGBARE,
MEN ERSTATTER IKKE
DIALOGEN MED BRUGERNE
Når en IT-afdelings går fra støttefunktion til kerneforretning ændres
kravene til medarbejderne. Og
dermed også hvordan man måler, om
afdelingen og medarbejderne gør det
godt eller skidt. Men i hvilket omfang
bliver de målinger brugt og hvad kan
de egentligt bruges til? Det giver tre
IT-chefer vidt forskellige svar på.

I takt med IT får en anden rolle i virksomhederne, skal disse finde nye måder at måle,
hvordan medarbejderne og IT-afdelingerne
præsterer: Gør de det skidt eller godt?
Det svenske magasin IDG fik sidste år eksperter til at udpege syv nye Key Performance
Indicators (KPI), der er oplagte at måle på
for en moderne IT-afdeling: Anvendelse, leveringstid, omkostninger og indtægter, vækst,
anvendelse, hjemmeside og sociale medier
samt kundetilfredshed.

SAMDATA Magasinet har snakket med tre
IT-chefer fra det offentlige, det private og
foreningslivet. De har vidt forskellige syn på,
hvordan målepunkter kan bruges i en moderne
IT-afdeling. Det fortæller de om her.

\ fortsættes side 6

\ SIDE 5

\ EFTERUDDANNELSEN

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

\

TILFREDSHED ER
VIGTIGERE END
TIDSFRISTER
John Saxfjed Wegge er IT-chef i Lalandia. Han er oprindeligt datamatiker, men har videreuddannet sig indenfor ledelse. I ti år har han
bestemt over computerne hos Lalandia, men er ikke overbevist om
KPI’ernes vigtighed. For ham er high fives meget vigtigere.

Hvad tænker du overordnet om de syv
ovenstående målepunkter?
De syv målepunkter er som udgangspunkt ganske
fornuftige. Men måling på hvorvidt systemer bliver
brugt kan være vanskelig. Vi kan have et system,
som kun bliver brugt af få personer, men som gør
en stor forskel for arbejdsprocesserne.
Hvordan har du oplevet udviklingen i brugen af
målepunkter?
På Lalandia kan vi groft opdele afdelingens opgaver i to dele: Daglig drift og udvikling. Daglig drift
har som sagt høj prioritet. Derfor har vi en fast
SLA (Service Level Agreements er en ramme og
aftale, der omgiver f.eks. et IT-system, red.) på nyindkomne opgaver, hvor vi skal have kategoriseret
en sag indenfor en given tid. Derefter er det mere
løst, hvornår opgaven skal være klaret. Vi vurderer
det ud fra, hvilke andre sager, der ligger og hvor
mange personer, de berører. Det er vigtigere for os,
at sagen bliver løst godt end hurtigt. Udviklingssa-

ger har ikke nogen fast SLA. Her vurderer vi, hvor
meget værdi sagen tilfører i forhold til de andre
sager, vi er i gang med.
Har brugen af andre målepunkter end de traditionelle som f.eks. overholdelse af frister og
budget betydning for, hvordan arbejdet i praksis
udføres i jeres IT-afdeling?
Vi har fået en større helhedstankegang. Det kan
godt være, at det er en kollega, som gæsterne møder ved kassen, til bowling og på restauranterne,
men vi er medvirkende til, at kollegaerne kan levere
en god oplevelse, hvis vi har lavet back end så god
og brugervenlig som muligt.
Hvordan oplever du, at brugen af målepunkter
påvirker forskellige aspekter af medarbejdernes
hverdag?
Hos Lalandia arbejder vi med tilfredshed som
målepunkt. Det betyder mere for os, at en kollega
er tilfreds med en opgave, vi har løst, end at en
SLA er blevet overholdt. Min egen erfaring ved
at indføre for store eller strenge SLA tider er, at

MÅLEPUNKTER ER ET
VIGTIGT VÆRKTØJ
ALLEREDE FØR
SYSTEMERNE
UDVIKLES
Heidi Lüthje har 28 års erfaring i Dansk Boldspil Union (DBU),
hvor hun har været ophavskvinde til flere hjørnesten i
organisationen, heriblandt digitaliseringen af dansk fodbold.
For hende skal målepunkterne i spil allerede,
før et nyt system eller projekt skal udvikles.
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\

det bliver vigtigere at overholde tiden og få lukket
sagen, end at kigge på hvad opgaven reelt har af
værdi. En high five betyder mere end en opnået
SLA. Det er svært at måle high fives. Men en
rundtur i afdelingerne kan hurtigt afklare, om det er
high fives eller farvel fives, der ligger i skuffen.
SLA eller KPI?
Service Level Agreements (SLA) og Key Performance Indicators (KPI) er to forskellige ting, men
har et vist overlap. Hvor KPI’er bruges til at give
konkrete, målbare tal for f.eks et system eller en
medarbejder, så er SLA’en de rammer og aftaler,
der omgiver f.eks. et IT-system. Man kan derfor
ofte bruge KPI’er til at måle om en SLA bliver
overholdt.

“En high five betyder mere end
en opnået SLA.”
John Saxfjed Wegge, IT-chef i Lalandia.

\

Hvad tænker du overordnet om de syv ovenstående målepunkter?
Ofte tænker man, at målepunkter er noget, man
anvender efter et projekt/system er sat i søen. For
mig handler det lige så meget om at være dygtig
til at måle og analysere, før vi hopper i arbejdstøjet. At træffe bevidste beslutninger på et faktuelt
grundlag er super vigtigt, når kursen for skibet skal
sættes, og ressourcerne er knappe.
Hvordan har du oplevet udviklingen i brugen af
målepunkter?
Vi har naturligvis altid arbejdet med de mere traditionelle af slagsen; såsom budgetter og tidsfrister
m.v. Dialogen med kunderne er kommet meget
tættere på i de senere år pga. sociale medier, hvilket igen betyder at man - på godt og ondt - skal
kunne være agil i både mindset og beslutninger.
Er der andre målepunkter end de syv ovenstående, som er relevante for jer?
Vi anvender naturligvis mange af de nævnte
målepunkter, og flere af dem har vi inde på livet
hver eneste dag. En af de ting, som har gjort en
markant forskel for os, er en satsning på Business

Intelligence (BI), hvor vi via Power BI fra Microsoft oplever, at vi er markant bedre rustet til at
differentiere eksempelvis kommunikation til vores
målgrupper ud fra et dynamisk visuelt dashboard,
som trækker data fra flere forskellige kilder. Da vi i
2018 skulle udrulle det såkaldte ”Fodboldpas” til alle
fodboldens aktører, ca. en halv million mennesker,
var vi for første gang gearet til at kunne træffe
hurtige og vigtige beslutninger på baggrund af
et realtime billede af målgruppernes status. Det
gav os en viden, som var uvurderlig i forhold til at
komme rettidigt i mål.
Hvornår oplever du, at brugen af målepunkter
giver allerbedst mening i dit eget arbejde som
IT-chef?
Jeg ser målepunkter som værende vigtige i forhold
til at give mine dygtige medarbejdere konkrete
rammer og mål at arbejde efter. De skal være godt
klædt på til at træffe beslutninger indenfor deres
eget område. Både før, under og efter udviklingen
af et givent projekt.

MÅLEPUNKTER ER IKKE
VIGTIGERE END DIALOGEN
Thomas Hyldgaard er uddannet datamatiker og har diplom i offentlig ledelse. Siden 2007
har han været chef for IT-afdelingen i Lemvig Kommune. Han bruger målepunkter i sit
daglige arbejde, men synes ikke, at de kan erstatte den åbne dialog med slutbrugerne.
Hvad tænker du overordnet om de syv ovenstående målepunkter?
Jeg syntes målepunkterne er relevante og udtrykkes også i mere eller mindre grad i det daglige
arbejde. Nogle mere rettet mod det kommunale
arbejde end andre. I Lemvig er nogle af målepunkterne en del af den daglige dialog og andre er ikke.
Hvordan har du oplevet udviklingen i brugen af
målepunkter?
I Lemvig Kommune har der hidtil ikke været
fokus på KPI´er eller andre former for konkrete
målepunkter. Vi har hellere villet bruge tiden på
at gøre brugerne tilfredse end at skulle udarbejde
rapporter med KPI´er og opfølgning på disse.
Men der er øget fokus på digitalisering, derfor ser
jeg de syv målepunkter som et godt grundlag for
dialog og aftalestyring fremover.
Har brugen af andre målepunkter end de traditionelle som f.eks. overholdelse af frister og
budget betydning for, hvordan arbejdet i praksis
udføres i jeres IT-afdeling?
Organisationen er for alvor begyndt at rykke på
de muligheder, som digitaliseringen giver og med
den øgede kompleksitet lægger det et øget pres
på hele afdelingen. Hvis vi ”bare” skulle overholde
en oppetid på en hjemmeside eller reaktionstiden
på et telefonopkald tænker jeg, opgaven ville være
lettere og mere konkret.

Hvordan oplever du, at brugen af målepunkter
påvirker forskellige aspekter af medarbejdernes
hverdag?
Jeg har nogle rigtigt dygtige og ansvarlige medarbejder. Men hvornår er deres arbejde så godt, at
det tilfredsstiller brugerne? Og hvornår har man
fået den service, som man har krav på? Der er
mange forskellige opfattelser af, hvornår vi som
IT-afdeling bidrager til vækst. Vores gode intentioner om at være en central spiller i organisationen
kan nemt skabe uforløste forventninger. Hos mine
medarbejdere udløser det en følelse af ikke at slå
til eller ligefrem stress.
At bruge målepunkter skaber et øget fokus på
det, der måles på. Men samtidigt mister man
opmærksomheden på det, der ikke måles på. Det
bliver tydeligt, hvis målepunkterne reelt set ikke
er et udtryk for mere tilfredse brugere eller bedre
IT-systemer, men et udtryk for en idé om en perfekt verden hos de personer, som har udarbejdet
KPI´erne.
Hvornår oplever du, at brugen af målepunkter
giver allerbedst mening i dit eget arbejde som
IT-chef?
Jeg mener ikke, at målepunkterne giver værdi
eller mening i sig selv. Det er mere dialogen og
forventningsafstemningen omkring arbejdet med
digitalisering og IT i organisationen, der giver

Kan målepunkter for jer være et værktøj til at
styrke dialog med ledelse og/eller slutbrugere?
Absolut. Det at gøre tro til viden via faktuelle data
er et argument, som det er svært at argumentere
imod. Men jeg ser det nu mere som, at vi sammen,
via gode indsigter på diverse målepunkter, kan
finde den bedste vej fremad på et givent projekt.
Eller blive klogere på ting, som er i søen allerede.
Man skal også gøre sig bevidst om at ting, der ikke
fungerer, måske i virkeligheden bør lukkes ned.
\

”At træffe bevidste beslutninger
på et faktuelt grundlag er super
vigtigt, når kursen for skibet skal
sættes, og ressourcerne er
knappe”.
Heidi Lüthje, Dansk Boldspil Union

\

mening. Når vi ikke direkte
bruger måleparametre i arbejdet
giver det en mere pragmatisk tilgang til
opgaveløsningen.
\

At bruge målepunkter skaber et
øget fokus på det, der måles på.
Men samtidigt mister man opmærksomheden på det, der ikke
måles på.
Thomas Hyldgaard, IT-chef i Lemvig Kommune

\ SIDE 7

\ FREMTIDENS KRAV TIL IT-ANSATTE

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

FRA DANFOSS TIL REGION SYDDANMARK:

”DER ER VERDENER TIL FORSKEL”
Skiftet fra Danfoss-koncernen til Region Syddanmark var for Claus Brodersen en omvæltning i den måde, hans indsats på jobbet bliver
målt på. I dag bliver hans indsats målt på fremdriften i langsigtede IT-projekter i stedet for konkrete måltal på antal afsluttede sager og
telefonopkald.

Umiddelbart er der ikke langt fra Nordborg på Als til Kolding i Trekantsområdet. I
runde tal en time og et kvarter bag rattet.
Men for Claus Brodersen var det alligevel et markant skifte i den måde, hans
indsat som IT-medarbejder bliver målt på.
”Der er verdener til forskel. Jeg kom fra en virksomhed, hvor alt var meget
siloopdelt. Du skal lave den her opgave, og ikke andet. I dag arbejder jeg et sted,
hvor man gerne må have en meget bred viden. Man er ikke fastlåst i en rolle.
Hvis du har interesse for andre områder, kan du sagtens bevæge dig derover,”
siger han.
Et andet perspektiv
Claus Brodersen er uddannet som datamatiker i Sønderborg. I dag arbejder han
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som infrastrukturspecialist i Region Syddanmark, et job, han fik i november 2013
efter, at han var blevet fyret på sin tidligere arbejdsplads, Danfoss.
”Det skifte har jeg ikke fortrudt et sekund. Efter jeg blev uddannet som datamatiker har jeg løbende specialiseret mig inden for systemintegration. I dag består
mine opgaver blandt andet i at hjælpe medarbejdere, der skal sende breve ud til
borgere via e-boks. Jeg laver det, man kalder configuration management, der
sikrer, at vores servere er konfigureret ens, så de f.eks. har de rigtige sikkerhedsindstillinger eller de korrekte programmer installeret,” siger han.
Mens kravene til hans tekniske færdigheder ikke har ændret sig væsentligt i
skiftet fra Danfoss til Region Syddanmark, er hverdagen dog meget anderledes
på regionens kontor i Kolding.
”Jeg kom fra en produktionsvirksomhed, hvor bundlinjen talte rigtigt meget.

”

Som leder skal man jo gerne have noget
håndgribeligt at gribe fat i.
Claus Brodersen.

Man skulle tjene nogle penge. Og IT-funktionen var en support for produktionen.
Her i regionen handler det ikke på samme måde om bundlinje. Det giver et andet
perspektiv,” siger Claus Brodersen.
Han fortsætter:
”Vi stræber meget efter at være på forkant teknologisk. Vi går efter at tænke
ud af boksen, at tænke anderledes, end man plejer. Det man plejer at gøre, er jo,
hvad der skete i går. Vi er mere interesseret i, hvad der sker i morgen. Det er en
anden tankegang, der er behov for.”

Negative konsekvenser
Møderne med hans umiddelbare chefer handler i stedet om, hvor langt han og
hans kolleger er nået i processen på et projekt. Her bliver der i stedet kigget
på, hvad udsigterne er for, at fx et nyt IT-system kan blive taget i brug. Claus
Brodersen er ikke i tvivl om, hvad han foretrækker.
”Så snart du har nogle meget konkrete KPI’er, kan det let få nogle negative
konsekvenser. Har du nået et bestemt antal sager, har du nået dit mål, uagtet
om du kunne nå mere eller meget mere. Selvfølgelig skal enhver form for ledelse
involvere en eller anden form for KPI, så man kan se, om man flytter sig. Som
leder skal man jo gerne have noget håndgribeligt at gribe fat i. Men det kan være
meget svært at finde de rette KPI’er at måle på. Det er en balancegangen mellem opgaverne og tilliden mellem chef og medarbejder,” siger Claus Brodersen.
\

Antallet af løste sager
Og det giver sig naturligt udtryk i en anden måde at vurdere hans indsats på
jobbet. Lad os for et øjeblik se på, hvordan han oplevede at blive målt på hans
tidligere job på Als. Hvilke mål – eller i fagsproget Key Performance Indicators,
såkaldte KPI’er – var afgørende for, om hans chefer var tilfredse med det arbejde, han udførte
”Antallet af løste sager. Generelt var det sagsstyringen for afdelingen. Vi skulle nå
at lukke x antal sager. Vi skulle naturligvis sikre oppetiden på vores systemer. Vi
skulle sørge for, at produktionslinjerne ikke gik ned. Så vi som virksomhed kunne
overholde vores deadlines i forhold til kunderne,” siger han.
Ifølge Claus Brodersen var der i virksomheden hele tiden et klart overblik over,
hvor mange penge et systemnedbrud kostede.
”Her er det anderledes. Som sådan koster det ikke kroner og ører, hvis et system
er nede. Vi arbejder med en anden valuta, nemlig mennesker. Vi hjælper jo vores
personale – læger, sygeplejersker og kliniske medarbejdere – med at gøre deres
arbejde nemmere. Og kan vi gøre det, kan vi som region hjælpe borgerne bedre,”
siger Claus Brodersen.
Gode IT-systemer gør en forskel
Han peger på, at han som nyansat kom med ud på et hospital for at følge en
afdeling. Det var med hans ord ”utrolig gode lærepenge”, fordi det gav ham en
helt anden forståelse af, hvad IT-systemerne betyder for hans kolleger ude på
regionens sygehuse.
”Det viste mig, hvor stor en forskel gode IT-systemer kan gøre for dem i deres
hverdag, når de skal tage sig af syge borgere. Det var interessant at se, hvor
meget nemmere deres arbejdsgange bliver i en travl hverdag, når et IT-system
fungerer optimalt,” siger Claus.
”Det er en helt anden form for berigelse for mig som IT-medarbejder, at man kan
se læger og sygeplejerske blive bedre i behandlingen af patienter, end det at en
lastbil bliver pakket med færdigproducerede komponenter fra en produktionslinje,” fortsætter han.
En anden vigtig forskel fra hans tidligere job er, at Claus Brodersens arbejdsindsats ikke bliver målt i forhold til antal løste sager og lignende meget kontante
måltal eller KPI’er. Bliver han spurgt, om det er befrielse eller det modsatte, lyder
svaret:
”Både og. Nu gjorde man det jo ret heftigt nede ved Danfoss. Hvis man anvender de rigtige måltal, kan de sikkert nok bruges. Men måden med man gør det på
her, handler det jo ikke om, at hver måned skal jeg for at se, hvor mange sager
har jeg haft, eller hvor mange telefonopkald har jeg besvaret. Den rolle har jeg
ikke længere. Min rolle er mere projektorienteret,” siger han.

KORT OM CLAUS BRODERSEN
\ Alder: 38
\ Bopæl: Vejle
\ Arbejdsgiver: Region Syddanmark siden 2013
\ Uddannelse: Datamatiker
\ Efteruddannelse: En række produktspecifikke kurser,

særligt Microsoft-produkter.

\ Læs på side 10 ekspertens syn på Claus Brodersens historie
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\ Her er ekspertens syn på Claus Brodersens historie på side 8-9

MÅL MINDRE MEN BEDRE
Sig farvel til adskilte siloer. I stedet vil medarbejdere i fremtiden blive bedømt på, hvor godt de er i stand til at gå
på tværs i deres organisation, mener ekspert. Og det vil medarbejderen blive målt på i fremtiden. Men man skal
passe på, hvad man måler på, advarer han.

Tænk nøje over, hvordan du vil måle på, om dine medarbejdere gør det godt
i hverdagen på jobbet. Mens medarbejderne i højere grad forventes at gå på
tværs i deres organisation, leder ledelsen efter relevante måder at måle, hvor
godt de gør det.
Men det kan være vanskeligt, mener Kim Staack Nielsen, administrerende
direktør for Dansk HR, videnscenter for personaleledelse også kaldet Human
Ressource (HR).
”Vi kan reelt godt måle betydeligt mindre. Der er stor forskel på, hvad man kan
måle på. Mål på det, der reelt har en værdi. Og glem alt det, som er værdiløst at
måle på,” siger han.
Styre sit arbejdsliv
Kim Staack Nielsen fremhæver, at Claus Brodersens nuværende hverdag i
Region Syddanmark er et godt bud på, hvordan mange arbejdssituationer bliver
fremover.
”Man vil i større grad gå på tværs i sin organisation. Man vil have mere indflydelse på sine arbejdsopgaver. Og man kan selv planlægge og koordinere sit arbejde.

Kim Staack Nielsen, administrerende direktør for Dansk HR, fremhæver, at Claus
Brodersens nuværende hverdag i Region Syddanmark er et godt bud på, hvordan mange
arbejdssituationer bliver fremover.
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Endelig vil man i løbet af en uge afrapportere til sin chef, hvor langt man er med
at løse sine opgaver. Den åbenhed kræver, at medarbejderne har evnerne til at
styre sit arbejdsliv,” siger han.
Kim Staack Nielsen mener, at Claus Brodersen er på vej ind i det arbejdsliv, som
kendetegner den fjerde industrielle revolution. Han har rent arbejdsmæssigt
bevæget sig fra at arbejde i en traditionel industriproduktionsvirksomhed til et arbejdsliv i en vidensorienteret arbejdsplads, hvor han selv kan styre sine opgaver.
\

\ FREMTIDENS KRAV TIL IT-ANSATTE

\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

FRA HULLEDAMER TIL AGIL UDVIKLING

VOLDSOMT SKIFTE I KRAV
TIL MEDARBEJDERNE

IT er blevet så integreret i alt, hvad virksomhederne laver, at IT-afdelingerne har fået et langt større ansvar og helt nye opgaver.
På et par årtier har IT-afdelingen skiftet rolle fra at stå for kedelige driftsopgaver til at være ansvarlig for innovation og overlevelse. Kravene til medarbejderne er også under forandring.

I dag taler vi om virtuelle rum og vi opfatter data som værende noget luftigt, der
ligger i cloud-løsninger.
Men EDB var noget meget fysisk, da Per Robert Nedergaard Nielsen trådte
ind af døren hos Fyns Data Service den 16. februar 1974. Han havde netop fået
læreplads som operatørelev efter et år på EFG-uddannelsen.
”Der var magnetbånd, der skulle skiftes, papirbaner der skulle sættes i og hulkort,
der helt fysisk skulle laves huller i,” husker Per Robert Nedergaard Nielsen.
Dengang var langt hovedparten af de ansatte ”hulledamer”, som stemplede data
ind i hulkort og de maskiner, der var toppen-af-poppen, findes i dag kun på teknisk museum i Helsingør. IT handlede stort set om drift og om at flytte papirstabler til EDB-maskiner, fordi man så nemmere kunne lave fx lønregnskaber.
”Vi var nok 30 medarbejdere, og kun tre af dem var udviklere,” husker Per Robert
Nedergaard Nielsen, der i dag er næstformand i SAMDATA\HK.
En hel præcis dato
Siden dengang er stort set alt blevet ændret, og IT-branchen består ikke af hulledamer og nogle få programmører. Men der gik lang tid, hvor der stadig blev brugt
mange kræfter på almindelige driftsopgaver.

Et af de helt store skift væk fra drift-delen kan Per Robert Nedergaard Nielsen
sætte en hel præcis dato på: 31. december 1999.
”Da år-2000-problemet tårnede sig op, turde vi ikke fortsætte med de gamle
mainframe-systemer, og derfor brugte vi de sidste to år op til år 2000 på at
udfase de gamle mainframe-systemer. Det betød også, at de 2-300 medarbejdere
som sørgede for at skifte bånd og papirbaner blev udfaset”
Men selv om det var et stort skifte, har verden ikke taget en pause efter år 2000.
Tværtimod har internettet, cloud computing, sociale medier, big data og mange
andre tendenser bare accelereret udviklingen, mener Anders Quitzau, der er Innovation Executive hos IBM Danmark.
Fra det tunge til det agile
”Men på mange måder er det blevet mindre kompliceret at tage beslutninger som
IT-chef,” siger han. Anders Quitzau har været med i IT-branchen i mere end 20 år.
”I dag har du ikke så mange interne applikationer, fordi man kan løse meget
eksternt med standard-software. Derfor køber man sig til Software-as-a-service
(SAAS) eller hosting. Det betyder også, at man ikke behøver at være så bange
for at lave en investering, for man kan hurtigt skifte spor.”
\ fortsættes side 12
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Da Per Robert Nedergaard Nielsen,
næstformand i SAMDATA\HK, startede
i IT-branchen for 45 år siden, var det
kun 10 procent af de ansatte der
arbejdede med udviklingsopgaver. I dag
er det 70-80 procent af hans kollegaer,
der udvikler nye løsninger.

Teknologier og rekruttering er afgørende for CIO’en
Fordi teknologierne skifter så hurtigt, bliver det også vigtigt at have et strategisk
udsyn og holde øje med, hvilke teknologier der er på vej, som kan muliggøre nye
forretningsmodeller.
”Vi spørger ofte CEO’s, hvad der får indflydelse på deres forretning. Det kan
være alt fra offentlig regulering, til makroøkonomi eller teknologi, etc. Og her
ligger teknologi altid meget højt,” fortæller Anders Quitzau.
Det betyder så, at det er essentielt at have medarbejdere ansat, som er opdateret på den nyeste teknologiske viden, og at IT-afdelingen skal have styr på
rekrutteringen af medarbejdere, næsten før behovet opstår.
”For et par årtier siden var både HR- og IT-afdelingerne bløde stabsfunktioner,
som blot skulle understøtte ledelsen. Nu er de blevet en del af den centrale topledelse, fordi det er afgørende, at de er tæt på forretningsbeslutningerne, så de
ved, hvilke behov der opstår,” siger Anders Quitzau og nævner et par eksempler:
”Når hele forretningsområder kan bygges op åbne platforme og åbne API’er så
skal du have medarbejdere, som har forstand på API-management. Du får også
brug for folk, som kan koble forretningsområderne med programmørerne og få
omsat det til produkter.”

Den hurtige introduktion af nye teknologier betyder, at det også er vigtigere for
IT-afdelingen end nogensinde før at være hurtig til at skifte retning og hurtig til
at implementere nye løsninger.
Vi skal lære af Startups
”Vi kan lære meget af startup-virksomheder, der er agile. De er hurtige, responsive og meget i kontakt med forretningsdelen og kunderne. Det betyder også, at
for dem er en af de afgørende KPI’er, hvordan brugerne oplever deres service,”
siger Anders Quitzau.
Derfor mener han, at brugertilfredshedsmålinger er en af de vigtigste parametre
at måle på.
”Det handler i høj grad om at lave et MVP – Minimum Viable Product – og så
få langt hurtigere respons og justere løbende på kundernes tilfredshed med
produktet. Et nyere parameter, der siger meget, er NPS – Net Promoter Score,
hvor man måler om det er en service, folk vil anbefale til andre.”
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”

For et par årtier siden var både HR- og IT-afdelingerne bløde stabsfunktioner, som blot skulle understøtte ledelsen. Nu er de blevet en del af den centrale
topledelse.
Anders Quitzau, Innovation Executive, IBM Danmark

”Du kan tage en virksomhed som Grundfos, som er ved at etablere en hel
platformsøkonomi rundt om deres pumper. Når de ikke bare leverer pumper, men
overvåger pumperne og får data fra dem, så kan de etablere nye services, som
giver viden, kundeloyalitet og helt nye forretningsmuligheder.”
Skab platforme og skaf data
Pernille Kræmmergaard har undervist i digital transformation og IT-ledelse i mere
end tyve år, og er i dag direktør for den private virksomhed ”Digitaliseringsinstituttet”, der er et forsknings- og kompetenceudviklingshus der udbyder kurser og
uddannelser.
Hun er ikke meget for at tale om KPI’er, men vil hellere tale om den værdiskabelse, IT skal bidrage med. Hun kalder fx tanken om at måle oppetider på servere
næsten absurd, og mener det svarer til at måle, om jorden drejer rundt.
”Det er så fundamentalt, at vi er forbi det niveau. Det er bedre at tale om virksomhedens modenhedsniveau på IT-området, og hvad IT skal bidrage med.”
Hun peger i stedet på, at IT-chefen skal sørge for at holde det IT-strategiske
udsyn for virksomheden.
”Jeg mener, IT-chefen skal være en ”Udfordrende Sourcing Strateg”. Han skal,
sammen med sin organisation, kunne understøtte de forskellige fagpersoner i firmaet med at skaffe de data, som kvalificerer deres faglighed. For eksempel skal
juristen ikke selv sidde og lede efter lignende sager. Her skal IT-chefen hjælpe
med at finde kunstig intelligens, som kan gøre dele af jobbet for juristen, så hun
kan fokusere på kontakten til kunden.”
Hente specialistviden eksternt
Men den måde at arbejde på, stiller helt særlige krav til både IT-systemerne og
IT-afdelingens faglighed, understreger Pernille Kræmmergaard.
”IT-chefen skal både have kendskab til virksomhedens branche og slutkunder,
men han skal også kende de forskellige fagligheder i virksomheden godt nok til,
at han kan udfordre folk. Og så skal han have et overblik over, hvor man hurtigt
kan hente specialistviden eksternt.”
”For at kunne bringe data i spil, kræver det, at IT-chefen tænker i modularitet og
økosystemer. Det handler om at se integrationsmuligheder og så være i stand til
at rykke hurtigt nok.”
Og så er vi endeligt fremme ved noget, som Pernille Kræmmergaard mener, er
relevant at måle på:
”IT-afdelingen skal måles på, om de kan levere platforme, som bidrager til virksomhedens innovationsprocesser.”

”IT-afdelingen skal måles på, om de
kan levere platforme, som bidrager til
virksomhedens innovationsprocesser,”
mener Pernille Kræmmergaard fra
Digitaliseringsinstituttet.

”På mange måder er det blevet nemmere at være IT-chef i dag, fordi man kan sammensætte løsningerne som moduler. Men det kræver at IT-afdelingen er langt hurtigere til
at udvikle nye løsninger,” forklarer Anders Quitzau, der er Innovation Executive hos IBM
Danmark.

Det samme firma – ny verden
Her 44 år efter, at Per Robert Nedergaard Nielsen trådte ind af døren som operatørelev, arbejder han stadig i det samme firma. Men virksomheden er flyttet til
Vejle, blevet opkøbt og omdøbt et par gange siden. Fyens Data Service hedder i
dag CDK Global (Denmark), og er ejet af et amerikansk selskab.
I dag er firmaet specialiseret i at levere software til bilbranchen i hele verden, og
der er kommet langt mere fokus på at udvikle nye services.
”I dag vil jeg tro, at 70-80 procent af de ansatte i CDK Global (Denmark) arbejder
med udvikling.”
I 70’erne blev han ikke målt på andet, end om han mødte til tiden. Der er kommet
en del flere KPI’er til i mellemtiden.
”Jeg bliver målt på, hvor længe sager ligger hos mig, og hvor hurtig jeg er til at
lukke en sag. Jeg ved ikke, om der kommer flere KPI’er i fremtiden, men jeg håber, at vi bliver bedre til at opsamle data på, det jeg gør, så det måske blive mere
meningsfyldte KPI’er,” siger Per Robert Nedergaard Nielsen.
\

\ OM ANDERS QUITZAU
2007 - Innovation Executive, IBM Danmark
2015 – Apple + IBM Alliance Manager, IBM Danmark
1997 – 2007, Business Development, IBM Danmark

\ OM PERNILLE KRÆMMERGAARD
2015 – Direktør, Digitaliseringsinstituttet
2018 – Bestyrelsesmedlem, Dansk IT
2009 – 2017, Professor MSO, Aalborg Universitet.
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KOMMUNAL IT-MEDARBEJDER:

KRAVENE TIL SUCCES
ER BLEVET FLERE

I løbet af sine 28 år i en kommunal IT-afdeling har Peter Skau set kravene til IT-afdelingens medarbejdere ændre sig markant. I dag er IT
en afgørende del af enhver af kommunens mange afdelinger. Og det kan blive mere end almindeligt svært for nogle kolleger at omstille
sig til de nye krav,
I september 1980 kom Peter Skau i lære i Vojens Kommunes skatteafdeling.
”Dengang havde vi IBM-terminaler med grøn skrift på sort skærm. Ikke noget
fancy der. Vi 20 medarbejdere havde to terminaler at deles om,” fortæller ham.
Egentlig var det planen, at den dengang 19-årige sønderjyde skulle være skattemand. Men 10 år inde i karrieren spurgte hans chef, om han ikke havde lyst til at
komme over i IT-afdelingen, der dengang bestod af en medarbejder. Han tog sig
af kommunens mainframe computer, der var placeret nede i kælderen.
”Han var god til det med mainframes, men det med internettet troede han ikke
meget på. Det havde ingen fremtid. Da pc’erne kom, havde han svært ved at
overskue det. Og så kom jeg over i IT-afdelingen,” siger Peter Skau.
Få skidtet til at virke
Den dag i dag har han ikke en formel uddannelse inden for IT.
”Man vi blev bare kastet ud i det. Så man lærte noget nyt hver dag. Kravet var, at
man kunne få skidtet til at virke. Det var alfa og omega. Og at man kunne besvare
de tekniske spørgsmål, der nu kom. Som oftest var der heller ikke flere programmer, end man fik et kendskab til, hvordan de virkede.”
”Havde man stillet en maskine op til en kollega, der have med sygedagpenge at
gøre, kunne man måske hjælpe dem med at få programmerne til virke. Også selv
om man måske ikke havde noget at gøre med sygedagpenge.”
Igennem de sidste 30 år har han set kravene til IT-medarbejderne i kommunen
ændre sig fra det helt basale, nemlig at kollegernes pc’er virker efter hensigten,
til at være langt mere omfattende. Ikke alene er Vojens Kommune i dag en del
af den større Haderslev Kommune, IT-systemerne er også blevet flere og mere
komplicerede, hvorfor der er brug for langt flere folk til at tage sig af alle dele i
det store maskineri.
”I dag sidder jeg i en supportfunktion, hvor jeg hjælper medarbejderne rundt
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omkring i kommunen som konsulent sammen med min teamleder. Vi hjælper folk
hele vejen, når der skal sættes strøm til noget,” siger Peter Skau.
Nye krav til den moderne IT-medarbejder
I den moderne kommune er IT-systemerne dybt integreret i hinanden, understreger han. Tag bare børnehaven, hvor touch-skærme bliver brugt til at registrere,
hvilke børn der er kommet om morgenen, og hvem der skal hente dem. Bagved
den brugerflade ligger der en række systemer, hvor den lokale leder kan se, hvilke
medarbejdere, der møder hvornår. Hertil kommer stamdata på børnene; hvem
skal personalet ringe til, hvis lille Søren har slået hovedet på legepladsen. Og så
videre.
”Nok er brugerne i dag langt mere bedre til at forstå og arbejde med IT, men
IT-systemerne er også blevet langt mere komplekse og vanskelige at overskue.
Overvejer en afdeling fx at anskaffe sig et nyt system for at kunne løse nye eller
andre opgaver, er det min opgave at undersøge, om vi ikke allerede har systemer
til at håndtere det,” siger Peter Skau.
For halvandet år siden begyndte kommunens IT-afdeling på et arbejde med klart
at definere kravene til både afdeling og medarbejderne.
”Vi skal have et klart billede af, hvad udviklingen stiller af krav til vores kompetencer i dag og fremover,” siger Peter Skau.
Mere udadvendte og proaktive
Den overordnede vision er, at medarbejderne skal bevæge sig fra at være håndværkere, der leverer IT-systemer til resten af kommunen, til som samarbejdspartnere at være med til at skabe værdi for hele kommunen. Eller som det står
formuleret i et arbejdspapir, som SAMDATA Magasinet har set:
”Vores kerneopgave er understøtte organisationen, så de kan levere i forhold til

deres kerneopgave – der i sidste ende betyder, at borgerne oplever en værdi i
den enkelte medarbejders ydelse.”
Nok er den overordnede målsætning ikke konkretiseret i klare målepunkter, så
det er nemt at hakke af, om man lever op til kravene, men sværere er det heller
ikke, mener Peter Skau. Selv mener han at have taget forskud på den vision, i og
med han for en del år siden fik en konsulentrolle, hvor han skal hjælpe de forskellige dele af kommunen med at få mest muligt ud af IT-systemerne.
”Vi skal være meget mere udadvendte og proaktive end tidligere. Ser jeg noget,
som måske kunne være relevant for en afdeling, er det min opgave at gøre dem
opmærksom på det,” siger Peter Skau.
En kort pause inden han fortsætter:
”Du kan sgu ikke sidde og gemme dig i kælderen med en cola. Det er slut med
det. Alt er på vej som cloud-løsninger – lige fra Office 365 til Exchange. Det vil
være de færreste opgaver, der skal løses af en gut i en kælder.”
Vil du med på rejsen?
Den udvikling kan være svær at tackle for nogle af hans kolleger, der ellers har
været vant til at passe sig selv.
”Vi siger for sjov, at de helst ikke vil snakke med andre end dem selv. Det bliver
en omvæltning for dem, hvor de skal have hjælp til at vænne sig til det. Her er
det teamlederens opgave at finde ud af, hvilke former for efteruddannelse som
kan være relevant, hvis de vil med på den rejse, vi skal ud på.”

”

Man vi blev bare kastet ud i det.
Så man lærte noget nyt hver dag.

I værste fald kan det koste dem jobbet, erkender Peter Skau. I dag er det et klart
formuleret krav fra den øverste chef for IT-afdelingen. Men der er også sat penge af til den nødvendige efteruddannelse af IT-medarbejderne, så de kan omstille
sig til de nye krav. Som fx det at håndtere kontakten til de mange forskellige
brugere rundt om i kommunen, også selv om det ind i mellem kan være vanskeligt at gøre en eller flere bruger tilfredse.
”Og det er noget, som HK har påpeget flere gange, nemlig hvor vigtigt det er at
komme på efteruddannelse.”
\

”IT KOMMER
OP FRA
KÆLDEREN”
På den moderne arbejdsplads kan man ikke længere
gemme sig blandt fagligt ligesindede, lyder budskabet fra
ekspert. Alle faggrupper skal bevæge sig uden for deres
faglige nicher.
I dag skal man som medarbejder være aktiv deltager på sin arbejdsplads. Og som IT-medarbejder kan man uanset, om man som Peter
Skau arbejder i en kommune eller i det private, ikke gemme sig længere, lyder budskabet fra Kim Staack Nielsen, administrerende direktør
for Dansk HR, videnscenter for personaleledelse også kaldet Human
Ressource (HR).
”I dag bevæger man sig i retningen af den større fællesmængde,
hvor man som medarbejder får indsigt i kollegernes arbejdsområder i
afdelinger, man er forbundet med. Og det udfordrer medarbejderne,”
siger han.
Kim Staack Nielsen fremhæver, at man i mange forskellige organisationer forsøger at inddrage medarbejdere, som før har levet deres eget liv.
”IT-folk har et stort kendskab til IT, men det er nødvendigt, at de er
med ude ved fronten for at få viden derfra. Hvis de kun får viden fra
medarbejderne ved fronten, kan det hænde, at de går glip af vigtige
informationer. Og den udvikling omfatter ikke kun IT. Det kan også
være kommunikationsmedarbejdere eller HR-folk, man inddrager på
den måde,” siger han.

Peter Skau.

\

KORT OM PETER SKAU
Alder: 58 år
Bopæl: Vojens
Arbejdsgiver: Haderslev Kommune fra 2007
Uddannelse: Uddannet i Skat, Vojens Kommune
Efteruddannelse: Forskellige kurser inden for pc, server og netværk.
Har en projektlederuddannelse fra Den Kommunale Højskole.

Bølger skyller op over en strand
Det er ikke længere nok kun at have kendskab til IT, man skal også
have kendskab til det, der sker før og efter det arbejde, man som
IT-medarbejder udfører, lyder hans pointe.
Ifølge Kim Staack Nielsen kan det måske synes underligt, at IT-afdelingen i Haderslev Kommune først nu er i gang med det at definere, hvor
IT-afdelingen skal bevæge sig hen.
”Når bølger skyller op over en strand, glider også tilbage på et tidspunkt. Selv om man som fag, altså IT-professionelle, er på forkant,
er det ikke det samme som at alle afdelinger er lige langt. Og andre
afdelinger er måske ikke lige så langt som i IT, og derfor er man nødt til
løbende at tilpasse de forskellige afdelinger i forhold til hinanden,” siger
Kim Staack Nielsen.
Han opfatter strategiarbejdet i kommunen som et forsøg på at tilpasse
indsatsen i IT-afdelingen i forhold til de afdelinger, som den skal servicere.
\
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Af Malene Mølgaard. mail@storyseller.dk

FLERE VIL HAVE PAPIR PÅ
IT-KOMPETENCER
Mens den teknologiske udvikling tager fart, øges krav til IT-medarbejdere i samme hastighed. Sammen med de nye krav følger forventninger om forretningsforståelse og evnen til at samarbejde på tværs af større projekter. Det kan ses på efterspørgslen på efteruddannelse og
behovet for at på papir på erfaring og nye vigtige kompetencer, lyder det fra Cphbusiness.
Evnen til at se sammenhænge, analytiske kompetencer, samarbejdsevne og
kommunikation på tværs. Kravene til den moderne IT-medarbejder vokser i
samme eksplosive hast som den teknologiske udvikling. Og det kan mærkes på
Cphbusiness, der er Danmarks største erhvervsakademi med afdelinger i København, Lyngby, Hillerød og på Bornholm.
”Vi har haft en stigning i tilgangen på akademiuddannelsen i informationsteknologi på 20 procent det seneste år,” fortæller Henriette Tanderup, der er programleder på Cphbusiness.
Her er oplevelsen, at der er en hel del IT-medarbejdere, der gerne vil have papir
på deres kompetencer og en uddannelse, fordi det bliver krævet af virksomhederne – og det foregår typisk på aftenhold efter arbejdstid.
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”Man kan ikke blive ved med at sidde i en IT-afdeling uden at have papir på det.
Det er nogle af de kommentarer, vi hører fra de studerende, som fx har arbejdet
med IT i 20 år og nu synes, det er en god ide at få papir på det,” siger Henriette
Tanderup, som vurderer, at den store interesse for efteruddannelse skyldes et
stort uddannelsesmæssigt efterslæb i IT-branchen.
Den vurdering bekræfter Jeppe Engell, der er IT-faglig konsulent og daglig leder
af SAMDATA\HK-sekretariatet.
”Vi er enormt udfordret med en slagside i forhold til efteruddannelse. De ansatte
i IT-afdelinger er nødt til at udvikle nye kommunikative evner og sætte sig ind i,
hvilke udfordringer de kolleger, kunder eller arbejdspladser, de skal hjælpe, sidder
med. Og det er ikke bare et stykke software eller en kode, man kan lære udenad.

Det er noget, hvor man er nødt til at læse, diskutere og reflektere over, og det
sker i efteruddannelsesverdenen,” siger Jeppe Engell og tilføjer:
”Der er brug for, at IT-medarbejdere bliver bedre til at se sammenhænge, løse
opgaver på tværs, forudse konsekvenser og det kræver kommunikative evner.”
Krav til uddannelse
Ifølge Henriette Tanderup vælger en stor del at tage en hel akademiuddannelse i
informationsteknologi og ikke bare enkelte fag.
”Arbejdet er begyndt at være så komplekst, at man er nødt til at tage en uddannelse, hvor man får det store blik på. Det at kunne samarbejde og snakke med
forretningsenheden om deres krav til systemerne, og hvad de skal spille sammen
med, bliver utroligt vigtigt,” siger programchefen fra Cphbusiness.
At IT-medarbejderes tekniske viden skal kombineres med strategisk forretningsforståelse har i flere år været mantraet for Claus Agø Hansen, der er uddannelsespolitisk konsulent i HK/Privat.

”

Vi har haft en stigning i tilgangen på akademiuddannelsen i informationsteknologi på 20 procent det
seneste år.
Henriette Tanderup, programleder på Cphbusiness.

”Fra at have været en supportfunktion, der løser problemer, skal man som
IT-medarbejder i højere grad være med til at skabe forretningen og forudse
udfordringer og løsninger. De IT-medarbejdere, som bliver efterspurgt, skal
fremover tænker mere holistisk end teknisk. Det handler om at være på forkant
og vide, hvad det er for udfordringer, virksomheden eller virksomhedens kunder
gerne vil håndtere. Det skal de kunne oversætte til IT-løsninger, forklarer Claus
Agø Hansen, der vurderer, at der vil blive endnu hårdere konkurrence om de
dygtigste IT-folk.
”Hvor man førhen i højere grad fik tildelt opgaver, skal man være mere på forkant
og byde sig til og være med til at identificere, hvor forretningen er på vej hen og
hjælpe med at identificere løsninger og analysere Big Data. Det handler meget
om struktur, IT-arkitektur og sikkerhed,” siger han og peger på det problematiske
i det store uddannelsesefterslæb på IT-området.
”Det betyder, at man som IT-medarbejder skal stille nogle krav til uddannelse.
Men her har vi et problem, fordi på et område, der udvikler sig så hurtigt som IT,
vil det være de private kursusudbydere, som er på forkant og forestår en stor del
af kompetenceudviklingen. Problemet er bare, at mange private kurser er dyre,
og de fleste IT-folk på HK-området er menige medarbejdere uden det højeste
efteruddannelsesbudget,” påpeger Claus Agø Hansen.
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hele det udbud af fag på akademiniveau er der, hvor mange af vores medlemmer
bør starte.”
Bare gå i gang
Selvom mange IT-folk vælger at tage et helt akademiforløb som videreuddannelse på Cphbusiness, så er der dog en gruppe, der i stor stil vælger et bestemt fag.
”Vi har rigtig mange deltagere på vores projektledelseshold fra bankernes
IT-afdelinger. De har brug for projektledelsesværktøjer, fordi de indgår i mange
projekter hele tiden,” fortæller Henriette Tanderup.
Jeppe Engell fra SAMDATA\HK mener også, at man må bevæge sig væk fra
ideen om, at det er nødvendigt at tage en hel uddannelse og knokle sig igennem
fag, hvor ikke alle umiddelbart er lige relevante.
”Man er nødt til at komme i gang. Eventuelt med enkeltstående fag. Men der er
ikke noget alternativ til den formelle uddannelsesverden. Det betyder også, at
ledere og chefer er nødt til at forstå, hvad de formelle, generiske kompetencer
bidrager med modsat at være ekspert i en bestemt teknologi,” slår Jeppe Engell
fast.
Heldigvis er den forståelse ved at brede sig, ifølge Henriette Tanderup fra Cphbusiness.

”

Det kompetenceløft, man får i det offentlige, mere
brede system er et fundament, man er nødt til at bygge på, hvis man skal overleve i den her verden. Ellers
ender vi bare med en masse dygtige specialister, som
ikke kan se sammenhænge.
Jeppe Engell, IT-faglig konsulent i SAMDATA\HK

Almindeligt medarbejderniveau
Derfor mener han, at det bliver nødvendigt at se mere lempeligt på reglerne for,
hvad der kan godkendes i kompetencefondene, når det gælder IT-folk.
”De agile, tekniske kompetencehop må vi forvente, at de private kursusudbydere
løber med,” siger han og henviser til de mange certificeringskurser i bestemte
systemer og programmer, som fx Teknologisk Institut udbyder.
”På de offentligt udbudte uddannelser får man mere langsigtede og bredere,
analytiske og kommunikative løft. Hvis de nye krav til IT-afdelinger skal forankres
på almindeligt medarbejderniveau, må man have blik for de mere brede kompetencer, hvor vi er i gang med et mere langsigtet kompetenceløft og ikke kun
her-og-nu tekniske løsninger,” understreger Claus Agø Hansen.
SAMDATA\HK’s IT-faglige konsulent er helt enig.
”Jeg tror, at IT-branchen er nødt til at få øjnene op for, at man ikke kan klare sig
med private kurser, fordi de øgede krav til mere generiske kompetencer, som
handler om analytiske evner og at kunne se sammenhænge, ikke er som et
værktøj, man kan lære udenad,” siger Jeppe Engell og understreger:
”Det kompetenceløft, man får i det offentlige, mere brede system er et fundament, man er nødt til at bygge på, hvis man skal overleve i den her verden. Ellers
ender vi bare med en masse dygtige specialister, som ikke kan se sammenhænge. Der vil altid være brug for specialister, men man kan ikke klare sig med at
kunne ét værktøj, programmeringssprog eller en bestemt teknologi. Man skal
også kunne det mere generelle og kommunikere på tværs eller styre projekter. Så

Hjemmestrikkede lokale løsninger
På trods af, at erhvervsakademierne, der er bundet op på bekendtgørelser, som
udgangspunkt er mere reaktive og reagerer mindre hurtigt på markedet end de
private udbydere, fortæller hun, at virksomheder henvender sig til erhvervsakademiet for at løfte en gruppe af medarbejdere eller hele afdelingers kompetencer.
”Fx har vi sammensat et forløb for et firma, som har teknikere, der kører rundt
og servicerer og har brug for et IT-sikkerhedskursus for at blive klogere på alt
det teoretiske bag IT-sikkerhed. Det udvikler sig jo helt vildt i takt med cloud-løsninger fra, at folk har siddet og lavet hjemmestrikkede lokale løsninger,” fortæller
programchefen, som til gengæld ikke tilbyder produktkurser i fx Adobe.
”Vi er sat i søen for at give folk uddannelser og ikke kurser i specifikke produkter.
Vi tilbyder en akademiuddannelse, hvor folk får lidt mere med i bagagen, og ikke
bare et kursus, der kan løse et problem her og nu, og som er 10 gange dyrere,”
siger Henriette Tanderup.
Hun slår fast, at det bestemt ikke betyder, at uddannelserne er støvede eller
forældede, fordi de foregår på et erhvervsakademi.
”Vi sidder ikke med gamle teknologier, men arbejder i de nyeste programmeringssprog og med IT-sikkerhed og cloud-løsninger. Og når deltagerne afslutter med
et stort projekt, gør vi det typisk praksisnært, så man fx undersøger IT-sikkerheden i ens egen organisation, så det er ikke løsrevet fra deltagernes virkelighed,”
siger hun.
\

\ FAKTA
Kompetencekrav til fremtidens IT-medarbejder
\ Strategisk forretningsforståelse
\ Projektledelse
\ Analyse af Big Data
\ IT-arkitektur
\ IT-sikkerhed
\ Kommunikation og samarbejde på tværs

Kilder: Claus Agø Hansen, uddannelsespolitisk konsulent HK/Privat
og Jeppe Engell, IT-faglig konsulent i SAMDATA\HK
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\ FAKTA
Akademiuddannelsen i informationsteknologi tager tre år på
deltid og gør dig i stand til at imødekomme en virksomheds
behov for IT-løsninger. Uddannelsen henvender sig til IT-folk,
der allerede arbejder som programmør eller systemudvikler.
Der er fire obligatoriske moduler:
\ Programmering
\ Cloud
\ Databaser
\ IT-sikkerhed
Herefter kan du vælge retning inden for udvikling eller drift
med retningsbestemte og valgfrie moduler.

FREMTIDENS
ARBEJDSLIV
- giv dine kompetencer en systemopdatering

SE MERE PÅ UDDANNELSESGUIDEN UG.DK

”

Den moderne IT-medarbejder er i stand til at indgå i
relation til andre i en organisation. For når man ikke
arver et problem, men skal være med til at definere,
hvad udfordringen er, så skal man have kommunikative
evner og kunne formidle præcist og klart uden at blive
for teknisk.
Claus Agø Hansen, uddannelsespolitisk konsulent HK/Privat

HK/PRIVAT TEMADØGN
KØBENHAVN
26.-27. OKTOBER 2019
TILMELDING:
HK.DK/FREMTIDENSARBEJDSLIV

Kan dit arbejdsliv bruge en systemopdatering? Og vil du
vide, hvad arbejds- og karrierelivet kræver af dig fremover?
Dette efterår inviterer HK/Privat til temadøgn om HK’erens
arbejdsliv nu og i fremtiden. Vi sætter spot på den digitale
og teknologiske udvikling, og undersøger hvordan du
skaber værdi og balance - for dig selv og på din
arbejdsplads.
Over to dage fyldt med oplæg, workshops, inspirerende
indslag og karrierevejledning, hjælper HK/Privat dig med at
skabe afklaring omkring dit arbejdsliv og giver dig indsigt i
trends og teknologier, så du er klar til rollen som
fremtidens HK’er.

Vi glæder os til at se dig den 26.-27. oktober 2019!

Læs meget mere og tilmeld dig på
HK.dk/fremtidensarbejdsliv
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EKSPERTER: TRAVLHED
OG NYE VANER ØGER
FORVENTNINGERNE TIL IT
IT er gået fra nice to have til need to have. Både kunder og brugere har højere forventninger til funktionalitet og brugervenlighed end
tidligere. Tre eksperter fortæller her, hvorfor det er blevet sådan.
Kravene til hvad IT-løsninger kan er markant højere i dag i forhold til for tyve år
siden. Det forventes helt enkelt, at teknologien holder et meget højt niveau af

brugervenlighed og effektivitet. Dét er der flere årsager til. Her kommer tre eksperter med deres forklaringer på udviklingen.

OPLEVELSEN ER LANGT
VIGTIGERE END PRIS
OG KVALITET
“Vi er over en lang årrække blevet mere travle og vi skal nå mange flere ting. Det er blevet
stadigt vigtigere at være dygtig på mange fronter, både som partner, som medarbejder, som
forældre og i familien. Vi laver meget mere frivilligt arbejde i samfundet. Vi øver os hele tiden i
at blive bedre mennesker og putter flere ting ind i døgnet. Derfor har vi ikke tid til at bruge tyve
minutter i en telefonsluse hos banken. Vi vil selv kunne løse det digitalt med det samme.
Det handler om, at tid er blevet vigtigere end penge for de fleste danskere. Forstået på den
måde, at vi gerne betaler mere for oplevelser, hvis det betyder, at tiden, vi bruger på dem, føles
endnu bedre brugt. Det betyder også, at det skal være nemt og hurtigt, når vi benytter os af
digitale løsninger, og at det skal virke og være sømløst. Samtidig tæller oplevelsen mere end
pris og kvalitet, og det har derfor en stor betydning, at de mennesker, vi handler med, er både
empatiske og personlige.
Generelt er IT blevet så stor en del af vores hverdag, at vi forventer at det bare skal virke
hver gang. Og her ved vi, at oplevelsen langt overstiger pris og kvalitet i vigtighed. Man kan
sammenligne det med en restaurant-oplevelse: Hvis der er god stemning og betjening, så er
det mindre vigtigt, om pizzaen var en smule brændt i bunden. Det er den samlede oplevelse,
der tæller. Det er dét, man skal fokusere på, hvis man vil have succes.

Foto: Jesper Riege

Men når så mange ting bliver digitaliseret, så rammer det også kundekontakten. Derfor bliver
behovet for at skrue op for det personlige også større. Dem, der oplever vild vækst, er blandt
andet dem, der er gode til at være personlige i kommunikationen med kunden, også når det
foregår automatiseret som ved udsendelse af ordrebekræftelser.”
Mette Genz er seniorrådgiver i Meng & Company,
der blandt andet rådgiver om analyse og virksomhedsudvikling. Hun mener, at købs- og brugeroplevelsen i dag er vigtigere end pris og kvalitet. Det spiller
også ind på forventningerne til IT-systemer
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\

SKUFFEDE SLUTBRUGERE
SVÆKKER SYSTEMET
“Hypen om hvad man kan, og hvad der er teknisk muligt har indfundet sig. Men teknologien understøtter ikke altid
kerneforretningen gnidningsfrit, hverken i det private eller i den offentlige sektor. Det kan medføre skuffelse hos
medarbejderne, når høje forventninger ikke indfries.

Foto: IT-Universitetet

Problemet med skuffede slutbrugere er, at de så ikke yder den ekstra indsats, der ofte skal til, for at teknikken
fungerer. Hvis brugerne har haft høje forventninger, som ikke indfries, så kan de mest avancerede løsninger ikke
finde fodfæste i en organisation. Hvis der ikke er organisatorisk opbakning til de nye systemer, så er det meget op
ad bakke. Det påvirker det daglige arbejde.
Det handler ikke kun om den enkelte bruger, men også om hvordan man håndterer det på et ledelsesmæssigt plan.
Hvis man tænker, at IT er et neutralt redskab, som ’bare’ understøtter folks arbejdsopgaver på en neutral måde, så
vil man ikke være så optaget af, hvordan folk har det med at bruge IT. Men vi ved fra forskningen, at der er en høj
grad af gensidig påvirkning mellem teknologi og de omgivelser, teknologien er del af. Brugerne påvirker IT-systemernes præstation.
Det kan foregå på mange måder. Hvis en læge eller sygeplejerske sidder og vender øjne og forklarer til patienten,
at IT-systemet er noget møg, så påvirker det hele sammenhængen. Det kan være, at henvisningen bliver sendt
afsted, men hvis den havner det forkerte sted, er der meget mindre velvilje til at få rettet op på fejlen, end hvis
forventningerne havde været mindre.

Brit Ross Winthereik er professor på IT-Universitetet i København, hvor hun forsker i
offentlige organisationer, der ønsker at blive
datadrevne. Hvis medarbejderne først bliver
skuffede over nye IT-løsninger, så kan det
være meget svært at få dem til at bruge
systemerne korrekt, fortæller hun

Brugeren er afgørende, især i datadrevne organisationer, for at kvaliteten af data er god nok til at blive genbrugt.
For systemerne bygger jo på, at man kan stole på den data, der kommer ind, så man også kan stole på den data,
der kommer ud.”
\

WAUW-EFFEKTEN ER AFTAGET,
NU SKAL DET BARE VIRKE
“I dag er vi vant til, at vi kan betale vores parkering med en app, uden at vi skal lægge en billet i
forruden. Det er et eksempel på, at vi har fået forventninger til, hvad IT kan gøre for os.
Ny teknologi har en wauw-effekt, som når folk prøver et par virtual reality-briller for første
gang. Så modnes teknikken og på et tidspunkt overgår det fra nice to have til need to have.
Engang var det blæret at have en mobilvenlig hjemmeside, i dag er det absolut et must-have.
På den måde udvikles forventningerne til teknologien.
IT er ikke længere en supportfunktion for forretningen - det er forretningen. Teknologien er alle
steder, og skaber nye produkter, nye kommunikationskanaler og nye forretningsmodeller. IT skal
i langt højere grad end tidligere forstå forretningen.

Foto: Flemming Leitorp

På nogle punkter har medarbejdere i dag forventninger om, at de kan få hjælp af teknologien.
Det kunne f.eks. være ved at spare en masse manuelle indtastninger, fordi data lettere kan
migreres fra et system til et andet.

Anders Hvid er medstifter af virksomheden Dare Disrupt, der rådgiver virksomheder indenfor teknologiområdet og har mere end femten års erfaring med
strategisk IT-rådgivning. Vi er nået til et stadie, hvor brugerne er vant til, at IT
fungerer problemfrit, hvilket øger forventningerne, mener han

Men på andre punkter er teknologien nået meget længere end, hvad brugerne tror. For teknologien kan jo også bruges til at forudse, hvornår en kunde er ved at smutte fra virksomheden,
eller hvorvidt en nytilmeldt person på jobcentret ender med at blive langtidsledig. Den slags
funktionalitet er slutbrugeren slet ikke vant til.”
\
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STRESS ELLER GULEROD
Danske arbejdspladser følger med i de ansattes effektivitet ved at bruge forskellige parametre til at måle, hvordan de
præsterer. Arbejdsmiljøvejleder ved HK oplyser, at målingerne kan medføre stress. Men metoden vil altid være en del af
det industrialiserede arbejdsmarked, beretter seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet.

Da industrialiseringen brød igennem, og den ene fabrik efter den anden blev bygget, begyndte de første målinger af arbejdernes indsats også. Mænd i kitler gik
rundt med et stopur i hånden for at tage tid på arbejdshandlingerne for at finde
nye måder at effektivisere på. I dag er målepunkterne, som bliver kaldt KPI - Key
Performance Indicators - hverdag i de fleste IT-afdelinger. Målingerne foregår
ikke længere med stopure, men er i høj grad blevet digitale.
”Den mest markante forskel på de traditionelle og digitale KPI’ere er frekvensen,
man måler med, som er hurtigere. I gamle dage gjorde man måske op hvert halve
år eller hver tredje måned. Nu har man mulighed for fx. at måle hvor mange
telefonopkald, man tager per time, og hvor lang tid man er om at afslutte et
opkald,” forklarer Kasper Edwards, seniorforsker hos DTU - Danmarks Tekniske
Universitet.
Selvom den hyppige målemulighed er populær hos lederne, er det ikke altid godt
for medarbejderne. Pia Hartvig, der er arbejdsmiljøvejleder i HK Østjylland, og
som dagligt taler i telefon med stressramte IT-ansatte, ser et tydeligt mønster i
den måde, brugen af KPI’ere kan påvirke folk.
”Målinger på arbejdspladsen kan give stress, fordi man bliver målt på noget, der
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er meget personligt, eller som omhandler ens måde at være på. Det bliver vi usikre og utrygge af, fordi vi ikke bare kan mærke efter, vi kan ikke bare handle ud
fra mavefornemmelsen eller vores rationale. Det giver utryghed og stress, fordi
vi ikke kan være sikre på, at vi gætter rigtigt. Vi kan ikke få lov til at bruge vores
egen dømmekraft,” forklarer hun.
Da Google så lyset
I perioden 2013-2015 lavede Google en stor undersøgelse af deres ansatte for
at finde ud af, hvorfor nogle arbejdsgrupper performede mærkbart bedre end
andre. Først blev de mest oplagte forskelle som alder og uddannelse undersøgt
uden, at det bidrog til opklaringen.
”Der var ikke noget, der bonn’ede ud før til sidst, hvor de kiggede på social
sikkerhed. Der kunne de se, at det gik bedst, hvor der er trygt at være, hvor man
kan sige sin mening, og hvor man må begå fejl uden risiko for negative konsekvenser,” fortæller Pia Hartvig.
I de seks år, hun har rådgivet stressramte for fagforeningen HK, har hun set en
tydelig udvikling i den måde, medarbejdere bliver behandlet på arbejdspladserne.

”Det er sket en dehumanisering. Vi bliver set på som produktionsenheder, vi er
brikker, der kan flyttes rundt med, og som kan skiftes ud, hvis de går i stykker.
Så kan de lige være syge i 14 dage, og så er de repareret, og vi forventer, at de
fungerer igen,” fortæller hun.
Sådan fungerer det bare ikke med mennesker. Hvis man først har fået stress, er
14 dage på langs ikke nok til at rette op. Derfor rådgiver Pia Hartvig medlemmerne til at mærke godt efter, inden de vender tilbage til arbejdspladsen.
”Dine værdier skal være i balance med arbejdspladsens værdier, og hvis de ikke er
det, skal du væk derfra,” siger hun.
Gruppemål fremfor egomål
Kasper Edwards har forsket i performance management og organisationsforandring for DTU siden 2007. I den tid har også han oplevet en mærkbar udvikling
inden for feltet. Hvor KPI’ere før var individuelt orienterede, begynder flere
ledelser nu at implementere kollektive målepunkter på arbejdspladserne. Og det
kommer ikke af hjertets godhed, det er baseret på en skarp vurdering af, hvad der
hjælper på bundlinjen. Brugen af KPI’ere får nemlig en helt bestemt adfærd frem
i medarbejderne.
”Det er fordi, vi alle sammen er rigtig gode til at optimere. Hvis jeg får at vide, at
jeg bliver målt på et-eller-andet, så skal jeg nok sørge for at levere det mål. Det
ved alle medarbejdere,” fortæller Kasper Edwards.
Derfor benytter flere arbejdspladser sig i dag også af KPI’ere, der ikke belønner
den enkelte medarbejders indsats, men derimod afdelingens i en erkendelse af,
at brugen af KPI’ere først og fremmest er adfærdsregulering gennem belønning.
Mange arbejdspladser har en blanding både fælles og individuelt orienterede
målepunkter.
Selvom brugen af KPI’ere kan have negative konsekvenser for den enkelte medarbejder, betyder det ikke, at brugen af dem kun er af det onde.
”Så længe man laver en forventningsafstemning, og man laver nogle KPI’ere, der
stemmer overens med det, som medarbejderne gerne vil have, så giver performance management rolleklarhed,” forklarer Kasper Edwards.
”Der er ikke noget dårligt i at måle folk. Man skal bare vide, hvad de målinger
bliver brugt til, og hvordan det indgår i ens arbejdssituation,” uddyber seniorforskeren fra DTU.
Pia Hartvig er enig i, at en ændring i brugen af målepunkter kan få det bedste
frem i medarbejderne og lige frem være god for dem.
”Man skal måle på en anden måde, end man gør i dag. Man skal måle på, hvad
der motiverer medarbejderen, hvad giver mening i den måde, man løser en
arbejdsopgave på. Man skal ikke forsøge at lave folk om.”
\

\

\ PIA
HARTVIG

Q: Bliver du selv målt på din arbejdsplads?
A: Vi bruger ikke KPI’er, men vi har mål og krav, vi skal leve op til, og som fra tid til anden bliver tjekket. Mine samtaler bliver ikke aflyttede eller båndede, og jeg bliver heller
ikke tjekket på den tid, som jeg bruger på dem.

\ PIA HARTVIGS BEDSTE RÅD TIL LEDERNE

”Fremtidens ledere skal have for øje, hvordan
de gør medarbejderen tryg samtidig med, at de
finder ud af hvor og hvordan, vedkommende
bliver motiveret. At have en positiv holdning til
folk og se dem som mennesker. ”

\ FÅ STYR PÅ BEGREBERNE
\ PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMER
Dækker over den måde, en virksomhed bruger data på og den måde,
man giver feedback til medarbejderne på. Det gælder både opsamling af data og den adfærd, der relaterer sig til at bruge systemet.

\

\ KASPER
EDWARDS

\ KPI = KEY PERFORMANCE INDICATOR
KPI’ere er de enkelte måleenheder, en virksomhed har. For eksempel
antal salg eller hvor hurtigt du smiler, når du møder kunden, eller
hvor stor omsætning har man. Det er de enkelte kvantitative mål.

Q: Bliver du selv målt på din arbejdsplads?
A: Ja, jeg bliver blandt andet målt på hvor meget, jeg får publiceret, hvor mange
eksterne projektbevillinger, jeg skaffer, og om mine studerende er tilfredse med min
undervisning.
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\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

MÅLER I JERES KPI’ER
INTELLIGENT?
Mange af de målinger, som virksomheder foretager for at finde ud af, om deres IT-medarbejdere gør det godt på jobbet, ender bare
som tal, der bliver brugt til at slå de ansatte oven i hovedet med. I stedet bør virksomheder tænke sig langt grundigere om, og skaffe
tal, der kan bruges til at skabe reel handling og dermed innovation, siger en ekspert.
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Der er alt for meget fokus på selve det at skaffe måltallene. Men det bør kun udgøre to procent af arbejdet. Det store arbejde – det som er virkeligt afgørende - er den udvikling, tallene kan skabe.
Jacob Steendahl Nielsen, direktør Howbiz

Når IT-afdelingen har flyttet sig fra at være en driftsafdeling til at være en
afdeling, der arbejder med strategiske udviklingsopgaver, nytter det ikke, at
afdelingens chefer holder nidkært øje med, hvor lang telefonkøen er. Tal som
disse – ofte kaldet Key Performance Indicators oftest forkortet KPI – siger intet
om, hvor langt et udviklingsprojekt er kommet.
”Det er et typisk drifts-KPI,” forklarer Jacob Steendahl Nielsen, der er indehaver
af firmaet Howbiz, der arbejder med ledelsesrådgivning og procesoptimering.
Han pointerer, at det er vigtigt at skelne mellem forskellige typer af KPI’er og
være opmærksom på, at de kan have stor effekt på organisationen. Både på den
dårlige og gode måde. Men det sidste vender vi tilbage til. Lad os først lige høre
Jacob Steendahls pointe i forhold til det at måle en driftsafdeling:
”Hvis man vil monitorere effektivitet, så går man efter controller-KPI’er, som
giver topledelsen mulighed for at styre og kontrollere organisationens effektivitet.
Man måler på oppetider, hvor lang tid man er i telefonen, hvor mange sager, der
er åbne i supporten.”
Men Jacob Steendahl Nielsen stiller dog spørgsmål ved værdien af mange af
målingerne.
”Det har ikke nogen værdi at vide, at ventetiden er steget med 30 procent, hvis
du ikke ved, hvorfor ventetiden er steget. Er vi underbemandet, er der sygdom i
afdelingen eller slås medarbejderne med ny software?”
Du får det, du måler på
”En anden klassisk fejl er, at man måler for at kunne slå nogen i hovedet.”
Ofte måler man på det, der er muligt. Men det kan nemt betyde, at man kommer
til at måle på ting, der ikke skaber reel værdi, forklarer Jacob Steendahl Nielsen.
”En virksomhed med et større help-center målte medarbejderne på, hvor
hurtige de var til at ekspedere kunderne i telefonen, men det resulterede bare i,
at kunderne fik besked på at genstarte computeren. Det gav hurtige svar, men
resulterede bare i en masse genopkald.”
I en anden virksomhed ønskede ledelsen, at medarbejderne både var hurtige til
at ekspedere sager og, at de var gode til at hjælpe nye kollegaer. Men de havde
kun opsat én KPI for antallet af sager, der blev ekspederet.
”Det betød, at når de brugte tid på at hjælpe kollegaerne, så havde de mindre tid
til at ekspedere sager. Derudover risikerede de, at de nye kollegaer blev dygtige
konkurrenter. De KPI’er afdelingen havde, modarbejdede egentlig det, som ledelsen ønskede,” forklarer Jacob Steendahl Nielsen.

Mål så du kan skabe handling
Han peger på, at det essentielle er, at man skal gøre sig klart, hvad man vil bruge
målingen til, før man overhovedet går i gang med at måle.
”Lav en simulering, og spørg jer selv, hvad I kunne tænke jer at måle. Det afgørende er, at man også kan svare på, hvilke handlinger man vil sætte i gang, når
man får resultatet af målingerne. Man skal vide, hvad eskaleringsproceduren er.”
I processen med at udarbejde nye KPI’er er det også vigtigt at fokusere på, om
man måler på årsager eller blot symptomer. Her kan der godt være flere niveauer
af viden, man skal arbejde sig ned gennem, før man når ind til den viden man har
brug for. Han illustrerer med et hverdagseksempel:
”Når din tandlæge lapper et hul i din tænder, så er der jo blot symptombehandling. Du ved stadigvæk ikke, om årsagen var forkert børstning eller for meget
cola.”
Mål dig til innovation
Ifølge Jacob Steendahl Nielsen skal man også være sig meget bevidst om, at der
er meget stor forskel på de tal, man skal bruge til en driftsafdeling og de tal, man
skal fokusere på, hvis man vil ændre noget og skabe innovation. Faktisk skal hele
målingen angribes på en anden måde.
”I almindelig projektledelse vil man lave en plan for, hvordan en hel proces skal
forløbe fra ende til anden. Man vil typisk måle på, om man ramte budgetterne,
deadline og kravsspecifikationerne. Men det er typiske controller-KPI’er. Det er
naivt at tro, at man kan forudsige alt.”
Jacob Steendahl Nielsen peger på, at målingerne i stedet skal være proaktive og
læringsorienterede, hvis man ønsker at måle på en innovationsproces.
”Hvis en marathonløber først måler på slutstregen, kan han ikke handle undervejs. Han bør i stedet måle på mellemtider, og om han indtager den rigtige
mængde væske.”
”Man skal måle på udviklingen i processen, så man har mulighed for at korrigere
undervejs, og man skal bruge målingerne til at samle læring op i projektet. Ligesom i Scrum-projekter er det vigtigt med hyppige læringsloops. (Proces, hvor
man løbende evaluerer og justerer målene. red.).”
Den type processer starter heller ikke med et dekret fra ledelsen eller med at firmaernes indkøbere og sælger har aftalt alt i en kontrakt, som der så skal leveres
på. Processen er langt mere åben.
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”Vi bruger sindssygt meget tid på at tale med kunderne tidligt i processen. Nogle
gange låser vi 20 mennesker inde på et hotel i flere dage for at få alle input på
bordet fra starten. Så måler vi undervejs på, hvor mange gange kunderne ændrer
på kravsspecifikationerne,” siger Jacob Steendahl Nielsen.
Svært at måle det ukendte
Han understreger, at det altid vil være sværere at måle på innovationsprojekter
end på klassisk drift.
”Hvis jeg beder dig om at estimere en proces, du har prøvet før, så kan du gøre
det nogenlunde præcist, fordi du har en masse erfaring at trække på. Men hvis
jeg beder dig om at give et bud på en opgave, du ikke har prøvet før, så vil der
være mange dele af opgaven, du ikke har nogen erfaring med.”
Han nævner en simpel øvelse, han ofte laver med nye kursister.
”Jeg spørger dem, hvor lang tid de vil skulle bruge på at støvsuge det møderum,
vi står i. Tidsestimaterne varierer som regel lige fra fem til 40 minutter. Det er jo
en difference på flere hundrede procent.”
”Det samme problem har vi netop i innovationsprojekter. Jeg kan ikke sige,
hvem der har ret med estimaterne, men jeg kan sørge for, at vi har en dialog om
opgaven, hvor vi får viden og erfaring fra holdet på bordet og derefter bryder
opgaven ned i mindre og genkendelige dele, så den bliver nemmere at estimere,”
forklarer Jacob Steendahl Nielsen.
Han arbejder som regel efter scrum-modellen, hvor fokus ikke er på at måle de
ting, der er overstået, men på at måle den resterende del af opgaven.
”I traditionelle KPI’er vil du gerne tjekke, hvor lang tid du har brugt. Men det
interessante er, hvor lang tid der er tilbage; om du når det til tiden. For hvis du
ikke gør det, skal du til at justere på opgaven. Du skal enten ændre på leverancen, tilføje flere ressourcer til opgaven eller justere på tidsfristen,” siger Jacob
Steendahl Nielsen.

Han peger på, at det ikke altid giver mening at bruge en masse tid på de klassiske KPI’er. Det kan efter hans mening nemt blive meget dyrt – uden at det
tilføjer tilstrækkeligt med værdi.
”Ifølge Harward Business Review (amerikansk erhvervsmedie, red.) går den
internationale tendens i retning af at bruge færre ressourcer på KPI’er. Vi ved i
virkeligheden for lidt om, hvorvidt alle de mange KPI’er virker. I stedet er man
begyndt at fokusere mere på samtaler undervejs.”
Supporterende ledelse
Den pointe hænger godt sammen med en anden af Jacob Steendahl Nielsens
kernepointer - nemlig, at alt for mange målinger er top-down, altså styret af
ledelsens ønske om kontrol.
”Vi skal ikke måle på medarbejderne. Der er ingen medarbejdere, der ønsker
at gøre et dårligt job. Udfordringen er at gå væk fra at dunke folk i hovedet til
at hjælpe dem. Vi skal måle på processerne, så ledelsen kan træffe de rigtige
beslutninger om, hvad der til forbedres.”
Jacob Steendahl Nielsen fortsætter:
”Vi skal ikke måle på medarbejderne. Vi skal måle på, hvordan vi supporterer
dem. Der er ingen medarbejdere, der ønsker at gøre et dårligt job. Udfordringen
er at gå væk fra at dunke folk i hovedet til at hjælpe dem. ”
Han peger på, at ledelsen skal bane vejen for medarbejderne, så de kan fjerne
det spild, der kan være i en proces eller en produktion. Hvis der opstår for mange
fejl, skal ledelsen se på, hvordan de kan ændre processen, så der ikke opstår fejl.
De skal fjerne uhensigtsmæssighederne.
”Ledelsen skal være problemknusere frem for kontrollanter,” understreger Jacob
Steendahl Nielen.
\

”

Der er ingen medarbejdere, der ønsker at gøre et dårligt job. Udfordringen er at gå væk fra at dunke folk i
hovedet til at hjælpe dem.
Jacob Steendahl Nielsen, direktør Howbiz

\ OM JACOB STEENDAHL NIELSEN
Indehaver af Howbiz – management consulting
Ekstern lektor ved Aarhus og Aalborg Universitet

”Vi skal ikke måle på medarbejderne. Der er ingen medarbejdere, der ønsker at gøre
et dårligt job. Udfordringen er at gå væk fra at dunke folk i hovedet til at hjælpe dem,”
mener Jacob Steendahl Nielsen, der er direktør i Howbiz.dk.
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\ FREMTIDENS KRAV TIL IT-ANSATTE

IT I BANKEN:

FØRST OG FREMMEST SKAL
DATAKVALITETEN VÆRE I ORDEN
Efter mere end 12 år som IT-medarbejder i Sydbank har Bo Davidsen set IT blive mere og mere afgørende for, at banken har succes i
konkurrencen om kunderne. Og det afspejler sig også i de krav – skrevne som uskrevne – som han og hans kolleger i IT-afdelingen skal
leve op til.

Bo Davidsen blev ansat i Sydbank i 2007
efter at have gjort sin uddannelse som datamatiker færdig i Sønderborg og aftjent
sin værnepligt.

At gå fra datamatikerstudiet til fast job som IT-medarbejdere i Sydbank var som
at gå fra køreskolens teorilokale til at sætte sig bag rattet.
”Der er teori og praksis. Teori er skemalagt og det hele passer ind i nogle fine
kasser. Men når man kommer ud i den virkelige verden, er der kunder, økonomi
og mange andre ting, der spiller ind, når man arbejder med et IT-projekt,” siger Bo
Davidsen, Senior Applikationsudvikler i Sydbank.
I dag er IT-projekter i en af landets største banker ikke blevet mindre komplicerede. I takt med flere og flere af kunderne foretrækker at gå i banken over deres
laptops, tablets og mobiltelefoner, er presset på Bo Davidsen og hans kolleger i
bankens IT-afdelinger vokset.

”Kunderne forventer i dag, at de kan gå ind i deres mobilbank for at se deres
konti og foretage betalinger. Og det skal foregå på sekunder. Det er standarden i
dag. Udviklingen går hurtigere og hurtigere,” siger han.
Intet må gå galt
Bo Davidsen blev ansat i Sydbank i 2007 efter at have gjort sin uddannelse som
datamatiker færdig i Sønderborg og aftjent sin værnepligt. I begyndelsen blev
han kørt ind med nogle mindre, simple opgaver, mens han hen ad vejen blev
involveret i projekter, som krævede mere indsigt.
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”Lige nu arbejder jeg med vores handelsplatform for værdipapirer. Vi skal sørge
for, at handlerne bliver bogført i Sydbanks systemer og matchet op mod Børsens
systemer. Når vores dealere handler for vores kunder eller kunderne selv handler,
bliver det registreret gennem et system, som vi har bygget” siger Bo Davidsen.
Selv synes han, projektet er spændende, fordi det kræver, at mange forskellige
systemer, også udenfor Sydbank, kan tale sammen. Ikke mindst uden at der sker
fejl i udvekslingen af data.
”Når der er tale om kundernes handler, er der ikke noget, som må gå galt. Samtidig skal det foregå hurtigt. I dag er det jo sådan, at alt skal ske på et sekund eller
to. Det gælder også her, så det kræver, at man tænker nøje over, hvordan man
opbygger systemerne,” siger Bo Davidsen.
Mere styr på udviklingsprojekterne
Igennem hans 12 år i Sydbank har han set kravene til projekterne ændre sig –
særligt efter den store finansielle krise i 2008.
”I dag ser man mere på, hvad man får ud af at bygge de forskellige systemer.
Efter Finanskrisen er der kommet klart mere fokus på økonomi. Man vil gerne
måle på effekten af alle de ressourcer, der bliver brugt på IT. Hvor systemerne før
blev planlagt i de forskellige afdelinger, er indsatsen mere koordineret centralt,”
siger Bo Davidsen.
I dag er man i banken derfor meget mere detaljeret i beskrivelsen af, hvad man
vil opnå med de udviklingsprojekter, som Bo Davidsen og hans kolleger arbejder
med.
”Så man bedre kan beregne tidsforbruget og brug af ressourcerne. Selv om jeg
sidder i en udviklingsafdeling, vil disse projekter køre tværfagligt. Der vil være
koblet en projektleder på sammen med folk fra forretningen i et team, hvor jeg er
bare et tandhjul,” siger han.
Ifølge Bo Davidsen går tendensen i retningen af, at IT-medarbejderne kommer
tættere og tættere på kerneforretningen i banken.
”I de fleste virksomheder er der en kløft mellem IT-folk og de, der har med
forretningen at gøre. Hvis et projekt skal lykkedes, skal man kunne flette de to
verdener sammen. Ofte taler de hver sit fagsprog. I et projekt skal man kunne få
alle til at tale det samme sprog. Her skal man have IT-folk, som kender forretningen, så de kan bygge bro mellem de to kulturer. Fordi jeg har været her så længe,
er det nogle gange mig, der har haft den rolle.”

sektor. Det gælder bredt i erhvervslivet – i alt fra transportvirksomheder til rederier. Og det næsten universelle krav afspejler sig også i de krav, hans chef stiller
til ham og hans kolleger. Og her kommer vi til et central krav til medarbejderne i
den afdeling, Bo Davidsen arbejder i.
”Først og fremmest skal datakvaliteten være i orden. Alfa og omega er, at de
systemer leverer tal, der lander på en bankrådgivers bord, når han skal tale med
en kunde. Her må der bare ikke være noget, der er forkert. I sidste ende handler
det om kundens privatøkonomi,” siger han.
”Vi har også et generelt krav om, at der er et fuldkomment overblik over alle
de ændringer, der bliver foretaget i de enkelte kodelinjer. Alt kode skal være
sporbart.”
Men spørger man ham, om der ligefrem er en nedskreven tjekliste af krav, eller
på moderne lederdansk såkaldte Key Performance Indicators, i daglig tale KPI’er,
som han sammen med sin chef går igennem på årlige møder, er svaret et ”nej”.
”Når det gælder formulerede KPI’er, har jeg ikke nogen liste af punkter, jeg skal
leve op til. Det er mere fra projekt til projekt, at de kan være til stede i større eller
mindre grad,” siger Bo Davidsen.
Et livsvilkår i dag
Til gengæld er der en række uudtalte krav, som hele tiden ligger der. Som et
eksempel nævner han, at man som IT-medarbejder i et pengeinstitut skal være
klar til at skifte retning meget hurtigt. Ikke alene bevæger teknologien så meget
hurtigt, kunderne kan også skifte præferencer.
”Vi skal hele tiden være klar til at løbe en anden vej. Den omstillingsparathed er
vigtig. Måske er der en konkurrent, der er kommet med noget helt nyt, som man
også skal hoppe med. Det går rasende stærkt i dag. Uanset hvor meget du planlægger, kan det hele skifte om to måneder. Så omstillingsparathed er et uskrevet
krav, vi som medarbejdere skal kunne leve op til,” siger Bo Davidsen.
Skal han give et bud på, hvilke krav han vil møde i fremtiden, anslår han, at der
kommer øgede krav til at kunne dokumentere systemerne og gennemsigtigheden
i udviklingsarbejdet.
”I bankverdenen har vi jo Finanstilsynet, som har myndigheden i forhold til de
fleste regler, vi er underlagt. Vi skal med andre hele tiden kunne håndtere regler,
der kommer udefra.”
\

Datakvaliteten skal være i orden
Dette, mener han, er dog ikke noget specielt for Sydbank eller den finansielle

\ Læs på side 29 ekspertens syn på Bo Davidsens historie.

\ KORT OM BO DAVIDSEN
\ Alder: 34 år
\ Bopæl: Aabenraa
\ Arbejdsgiver: Sydbank siden 2007
\ Uddannelse: Datamatiker
\ Efteruddannelse: En række interne og eksterne kurser,

herunder f.eks. Microsoft 20483B - Programming in C#
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Kim Staack Nielsen, administrerende direktør for Dansk HR, peger
på, at kunderne i dagens Danmark går efter sikkerhed, tillid og
orden i tingene. Og det afspejler kravene til medarbejderne i en
bank, mener han.

KRISEN I 2008 HAR
FORANDRET KRAVENE
TIL IT I BANKERNE
Datakvalitet er det afgørende målepunkt for en bank, når man måler medarbejdernes indsats. Herefter kommer
andre krav, mener ekspert. I dagens Danmark er det blandt andet krav til etik og moral.
Den finansielle krise i 2008 har gjort den
finansielle sektor til et af de mest regulerede
erhverv, overhovedet. Og det betyder, at man
som IT-medarbejder i en bank som fx Sydbank
skal kunne bevise, at man lever op til alle
reglerne og normer, uanset om det handler om
etik og moral eller omkostninger.
”Ellers giver det ubalance i vores samfund,
hvis der er banker, som ikke kan finde ud af
gøre tingene på den rigtige måde. Lige nu er
Danske Bank et rigtigt godt eksempel på, hvor
hurtigt og hvor galt det kan gå, når man ikke

har den fornødne finger på pulsen,” siger Kim
Staack Nielsen, administrerende direktør for
Dansk HR, videnscenter for personaleledelse
også kaldet Human Ressource (HR).
Det er atomkernen i banken
Ifølge ham er Sydbanks store fokus på
datakvalitet som et vigtigt succeskriterie
indlysende.
”Det er atomkernen. De data, man har med
at gøre som bank, skal være 120 procent er
troværdige. Derfor skal det være det afgøren-

de målepunkt for, om medarbejderne gør det
godt. Og oven på det kommer så krav til, at
man opfører sig ordentligt. At man ikke hvidvasker penge,” siger Kim Staack Nielsen.
Han peger på, at kunderne i dagens Danmark
går efter sikkerhed, tillid og orden i tingene.
”Det må være de grundlæggende krav til
medarbejderne, fordi det er, hvad kunderne
først og fremmest vil have. Oven i det kommer
så hurtighed,” siger Kim Staack Nielsen.
\
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\ KURSER

\

ONLINE
KURSER

INSPIRERENDE
KURSER
TIL DIG FRA
HK/PRIVAT

ADMINISTRATION AF WINDOWS SERVER 2012
(70-411)

\

AVANCERET KONFIGURATION AF

\

BASH – LINUX SCRIPTING

\

C# – GRUNDLÆGGENDE PROGRAMMERING

\

C# PROGRAMMERING MED MICHELL CRONBERG

WINDOWS SERVER 2012 (70-412)

\

ENABLING OFFICE 365 SERVICES (70-412)

\

IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (70-412)

\

INSTALLERING OG KONFIGURATION AF WINDOWS

Efterårets faglige tilbud:

SERVER 2012 (70-410)
\

JAVASCRIPT OG JQUERY – FORBEREDELSE TIL

KONSTRUKTIV
FEEDBACK – DER VIRKER

PROGRAMMERING
\

KOM I GANG MED PROGRAMMERING
– FOR BEGYNDERE

\

OVERBLIK OVER GRUNDLÆGGENDE WEBUDVIKLING

\

PERSONDATAFORORDNINGEN I PRAKSIS

\

PHP

\

POWERSHELL

\

PYTHON – EN NEMMERE START PÅ

\

SQL – INTRODUKTION TIL DATABASER

\

SIKKERHED OG KRYPTERING – SÅDAN FÅR DU STYR

PROGRAMMERING

PÅ GRUNDPRINCIPPERNE
\

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED PROGRAMMERING
– GRUNDLÆGGENDE JAVA

\

WORDPRESS

HUSK AT VORES EFTERHÅNDEN
STORE KATALOG AF ONLINEKURSER
ALTID LIGGER KLAR OG VENTER PÅ DIG. SE
DEM ALLE PÅ kortlink.dk/w9yn

/
/
/
/
/
/

Slagelse 26/9-19
Herning 23/10-19
Brabrand 28/10-19
Aalborg 14/11-19
Odense 19/11-19
Esbjerg 26/11-19

KLAR TIL
VIDEREUDDANNELSE
/
/
/
/
/
/

København 1/10-19
Odense 5/11-19
Roskilde 6/11-19
Brabrand 11/11-19
Rødekro 21/11-19
Frederikshavn 28/11-19

TILMELD DIG
KURSERNE PÅ:

\ TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK
ALLE KURSERNE ER GRATIS FOR MEDLEMMER.

\ FIND MERE INFO
OM SAMDATA\HK PÅ

postkort_inspirerende_kursus_051118.indd 1

www.hk.dk/gratiskursertildig

HAR DU SPØRGSMÅL? SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG
KONSULENT I SAMDATA\HK
OG DEN DAGLIGE LEDER AF
SAMDATA\HK SEKRETARIATET
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Har du spørgsmål, gode ideer,
kritik eller ønsker, så hold dig
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk
dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

\ PODCAST

EN SAMDATA\HK
PODCAST
SAMDATA\HK har siden Januar 2015 udgivet en podcast med de
IT-ansatte medlemmer af HK som den primære målgruppe. Vi udkommer nu hver 14 dag med forskellige koncepter afhængig af tema.
Podcasten handler om hvad IT, digitalisering og data gør vi ved dig,
mig, vores arbejde og vores samfund. Vi er tre faste værter, som
laver indslag, snakker med gæster og giver hinanden udfordringer for
at understrege pointer.
Her er tre udvalgte podcastafsnit, som vi syntes du skal lytte til, og
få en ide hvilken type podcast vi er:

DATASNAK
EPISODE

DATASNAK
EPISODE

DATASNAK
EPISODE

55

56

58

– NÅR SILICON VALLEY MØDER
NØDHJÆLPSORGANISATIONER
Hvad sker når en teknologi virksomhed med
mottoet ”Move fast and break things” begynder at lave teknologiske løsninger i krigshærgede lande og i flygtninglejre?
Vi har forsker Adam Moe Fejerskov i studiet,
som fortæller om øjenskanning projekter i
Libyen, Blockchain og droner brugt til nødhjælps arbejde.

– DIGITALT DYNELØFTERI
Vi har Politiken journalist Jakob Sorgenfri
i studiet, der fortæller om de historier han
skrevet om de digitale trivselsmålinger, Gladsaxemodellen og ikke mindst algoritmer der
skal jagte ledige.
Vi har mange medlemmer der arbejder i stat,
kommuner og regioner med IT og Digitalisering, og de dataetiske diskussioner spiller
en særlig rolle, da det offentlige ejer langt de
fleste data om dig og mig.

– VI ER ALLE SAMMEN
TROLDE PÅ NETTET
Trolde, kalder vi dem. De der provokerende,
hadske og nogle gange decideret fjendtlige
mennesker, der puster til ilden i online-fora og
på sociale medier.
Men i virkeligheden kan vi allesammen udvise
trolde-adfærd, siger forfatterne bag en ny
bog om fænomenet, hvor de også spørger:
“Kan trold tæmmes?”
Den ene af forfatterne, digital rådgiver Katrine
Emme Thielke, gæster DataSnak-studiet til
en snak om LULZ, dødstrusler og vores egne
oplevelser med trolde(adfærd).

DE TRE VÆRTER ER

Anders Høeg Nissen,
teknologijournalist, podcaster og tidligere vært på
P1’s Harddisken

Adam Bindslev,
udvikler hos Edutasia ekspert i digital vidensformidling gennem elæring og
distancelæring

Jeppe Engell,
IT-faglig konsulent og
fagjournalist

Find vores
podcast ved at
søge på DataSnak i
din podcast, besøg
podcast.samdata.dk
og søg på DataSnak
hos Facebook.
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\ FREMTIDENS KRAV TIL IT-ANSATTE

Af Majken Eliasen. majkeneliasen@gmail.com

DET FØRSTE MØDE MED KPI
Nyuddannede Sille Lie Barrett blev først skræmt, men senere glad for mødet med arbejdspladsens
målsætninger for hendes arbejde, i daglig tale KPI’er. Fremtidsforsker Anne Dencker Bædkel påpeger, at
måden, man måler de ansattes effektivitet på arbejdspladserne, er markant anderledes om bare 10-15 år.
Sille Lie Barrett startede på sit første job hos
NNIT i IT-virksomhedens program for nyansatte i
september 2018. Det første halvandet år var hun
på turnus i de forskellige afdelinger i seks måneder
ad gangen. På Sille Lie Barretts studie blev der talt
meget om, hvordan man kan leve op til erhvervslivets krav, men hun havde ikke hørt om KPI – Key
Performance Indicators – før hun begyndte hos
NNIT.
”Til at begynde med havde jeg et møde med manageren i afdelingen, hvor vi gennemgik de KPI’er,
de har, og satte et mål for, hvad jeg skulle opnå i
løbet af de seks måneder,” fortæller hun.
”Inden jeg skulle til det første møde, syntes jeg,
det lød ret skræmmende, at man skulle sætte mål
på et tidspunkt, hvor jeg endnu ikke vidste, hvad
jeg skulle lave i den afdeling,” erindrer hun.

Anne Dencker Bædkel
lever af at kigge ind i
spåkuglen hos Instituttet
for Fremtidsforskning.

I afdelingen har de et fx mål om at have et bestemt antal fakturerbare timer, men de har også
sociale mål, så man bidrager til fællesskabet. Blandingen af bundlinjeorienterede KPI’er og sociale
tiltag kendetegner den moderne arbejdsplads, men
ifølge fremtidsforskere ser fremtidens arbejdsplads
væsentligt anderledes ud.
Mikromåling og lykkefølelse
Anne Dencker Bædkel er seniorrådgiver hos
Instituttet for Fremtidsforskning, hvor hun bl.a.
beskæftiger sig med udviklingen på arbejdsmarkedet. Hvis hun skal spå om år 2030, er mange
KPI’ere allerede en saga blot.
”Flere taler om, at vi vil have nået et post-measurement arbejdsliv. Jeg tror ikke, KPI vil ligne
dem, vi har i dag, bortset fra dem, der handler om
salg og penge,” fortæller hun.
Den traditionelle brug af KPI’ere vil forsvinde, både
fordi ansættelsesforholdene ændrer sig, så der er
flere IT-freelancere, men også fordi den teknologiske udvikling byder på nye måder at måle på.
”Der er to fremtrædende scenarier i fremtiden.
Den ene indeholder ekstremt KPI, hvor man har en
sensor på sig, der måler alt. Vi har allerede teknologien, fordi den bliver brugt til forskning,” fortæller
fremtidsforskeren.
”I det andet scenarie er KPI væk, vi måler i stedet,
hvor meget lykke og velvære medarbejderne føler.
Det tror jeg mere på end det andet scenarie. I
fremtiden vil en leder blive målt på, hvor sunde og
glade medarbejderne er.”
Hos NNIT er Sille Lie Barrett nået til den anden
afdeling i sit turnusforløb. Også denne gang
startede hun sin turnus med at holde møde med
afdelingens manager.

DORTE OMDAL ER ANSVARLIG
FOR SAMDATA\HK’S AKTIVITETER
FOR STUDERENDE PÅ
ERHVERVSAKADEMIERNE
BAGSIDEN \ SAMDATA MAGASINET 3 \ 19

Sille Lie Barrett havde aldrig
hørt om KPI, før hun blev ansat
hos NNIT, der tilbyder IT-service
til en række af landets største
virksomheder, blandt andet
Novo Nordisk.

”Denne gang glædede jeg mig til mødet, så jeg
kunne få konkretiseret de mål, jeg skal nå i løbet af
modulet. Nu synes jeg faktisk overhovedet ikke, at
det er skræmmende, nu synes jeg tværtimod, at
målingerne kan vendes til noget positivt”, fortæller
hun.
Sille Lie Barrett har også haft indflydelse på udformningen af målene.
”Min manager spurgte mig, om der var nogle
KPI’er, jeg havde lyst til at få. Jeg vil gerne være
med til at automatisere nogle af vores manuelle
processer, så det har vi gjort til et mål for mig,”
beretter hun.
Måske bliver fremtidens KPI’ere bestemt af
medarbejderne selv med lykke og velvære som
resultat.

Har du spørgsmål, gode ideer eller ønske
om at deltage i netværket for kvindelige
IT-studerende, så hold dig ikke tilbage fra at
kontakte Dorte.

DIREKTE +45 3330 4609
MOBIL +45 2073 9658
Dorte.Omdal@hk.dk

