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\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

I løbet af første halvår 2017 fik hele 2.106 indere og 715 kinesere arbejds- og 
opholdstilladelse i Danmark. I alt fik 6.604 udlændinge lovligt ophold for at 
arbejde i landet i årets første seks måneder. Hele sidste år fik 12.903 udenlandske 
statsborgere arbejds- og opholdstilladelser i Danmark, hvor langt over halvdelen 
blev hentet til landet til et job i erhvervslivet.
Og så længe de ikke underbyder danske IT-folk, skal de være velkommen, mener 
Simon Tøgern, sektorformand HK/Privat.
”Vi har intet imod, at der kommer udenlandske kolleger til Danmark, hvis de i 
øvrigt arbejder på de samme løn- og arbejdsvilkår, som vi andre arbejder under,” 
siger han.
Ifølge Morten Skov, politisk-økonomisk konsulent er det fortrinsvis IT-folk, der får 
arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Tidligere fik HK lister over ansøgerne, 
hvor det i runde tal var to tredjedele, som blev hentet til landet som IT-speciali-
ster. Han har ikke grund til at tro, at dette har ændret sig.

”IT-arbejdskraft er meget internationaliseret. Det hele foregår på engelsk. Og det 
ser virksomhederne ikke overraskende som en fordel,” siger han.

Meget lav til de udenlandske
Morten Skov peger på, at de udenlandske IT-folk er med til at påvirke løndannel-
sen på det danske arbejdsmarked. Han fremhæver, at arbejdsgiverne i realiteten 
har fri adgang til at importere udenlandsk IT-arbejdskraft. Der er ikke kvoter eller 
andre begrænsninger på antallet af udenlandske IT-folk, som virksomhederne 
lovligt kan hente ind i landet. 
”Men der er et krav til den løn, som de skal have. Og det er en meget lav løn, 
som arbejdsgiverne skal betale dem for at få dem ind i landet på den såkaldte 
beløbsordning. Det faktiske lønniveau ligger i hvert fald 100.000 kroner over,” 
siger Morten Skov.
For ansøgninger indgivet fra og med 1. februar 2017 for at få udenlandske 

MANGLEN PÅ IT-FOLK 
RAMMER HELE SAMFUNDET 
Nedskæring i uddannelsessystemet er samfundsskadelig virksomhed, når så mange firmaer mangler kvalificerede IT-medarbej-
dere. Simon Tøgern, sektorformand HK/Privat, har intet mod at få udenlandske IT-folk til Danmark, så længe de får de samme 
løn- og arbejdsvilkår som deres danske kolleger.
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HVAD HK MENER OM 
BELØBSGRÆNSEN I 
UDLÆNDINGELOVEN
I sit høringssvar til det lovforslag, der blev til den nuværende udlændin-
gelov skrev HK til regeringen: 
HK skal hermed meddele sin støtte til forslag L 168 (Beløbsordningen), 
som vi mener er helt berettiget og saglig velbegrundet. Det gælder 
både forhøjelsen af beløbet i ordningen og indførelse af en automatisk 
regulering. 

Allerhelst så vi dog, at de pågældende udenlandske lønmodtagere med 
arbejdstilladelse individuelt blev honoreret i henhold den givne arbejds-
funktion, som fremgår af autoriseret lønstatistik for det danske arbejds-
marked, fx fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) eller Danmarks Statistik. 
Der findes således et ganske detaljeret og solidt statistisk grundlag, som 
i det daglig anvendes i de private virksomheders lønfastsættelse.  
Den nuværende beløbsordning opererer med en årsløn på 375.000 
kroner (31.250 kr. pr. måned), og den foreslåede stigning er til 400.000 
kroner (33.333 kr. pr. måned). DA´s lønstatstik for it-folk viser dog 
at gennemsnitslønnen er på 50.982 kroner om måneden (beløbet er 
inklusiv indbetaling til pension). (Kilde: DA´s Strukturlønstatistik fra 2014, 
fremskrevet til 4. kvartal 2015. Udtræk er foretaget på it-arbejdsfunktio-
ner. Ledelsesfunktioner er ikke medtaget). 

Der tales i disse år meget om behovet for, at Danmark tiltrækker højt 
kvalificeret arbejdskraft, talenter etc. En af de væsentligste faktorer for 
at tiltrække arbejdskraft i en markedsøkonomi er løn. Det er derfor no-
get mærkværdigt, at man ved at nøjes med et lavt lønniveau for denne 
efterspurgte udenlandske arbejdskraft mener, at det vil tiltrække flere 
højtkvalificerede og de allermest talentfulde. Almindelig logik vil ellers 
tilsige, at højere lønninger udgør en væsentlig attraktion for den givne 
arbejdskraft uanset kvalifikationsniveau. En forhøjelse af aflønningsni-
veauet og en løbende regulering er derfor helt på sin plads.   

IT-medarbejdere ind i landet er beløbsgrænsen 408.800 kroner om året eller 
34.066,67 kroner om måneden. Ifølge Simon Tøgern er det klart uacceptabelt at 
gå efter at spare penge ved at underbetale de udenlandske medarbejdere.
”Jeg tror, at arbejdsgivere er lige så forskellige som os andre. Men der er 
nogle arbejdsgivere, der tror, at de kan slippe billigere ved at hente udenlandsk 
arbejdskraft hertil. Og så er der arbejdsgivere, der har en reel udfordring med at 
finde den relevante arbejdskraft. I forhold til den sidste gruppe er det jo et klart 
problem, hvis de ikke er i stand til at få folk med de rette kompetencer,” siger 
sektorformanden for HK/Privat.
Han fortsætter:
”Vi ser meget gerne, at vi sammen med virksomhederne fik klarlagt, hvilke kom-
petencer der er mangel på her til lands. Så må vi få vores uddannelsessystem op 
i gear for at uddanne folk med de rigtige kvalifikationer.”

Forslag: Saml viden om udenlandsk arbejdskraft
I stedet for at satse på at hente billigere arbejdskraft i udlandet, bør arbejdsgive-
re og de faglige organisationer forsøge at afhjælpe manglen ved at uddanne de 
rigtige studerende til de ubesatte stillinger. HK foreslår, at det offentlige fx hvert 
år gennemfører en analyse af de udlændinge, der kommer ind med arbejdstilla-
delser.
Ud fra hvad analyserne viser om de uddannelser og jobs, som de udenlandske IT-
folk har, skal der stilles krav til uddannelsesinstitutionerne om, hvilke uddannelser 
de skal lægge særlig vægt på. I dag er der ingen koordination mellem myndighe-
derne, som har disse oplysninger og uddannelser.
”Kan firmaerne dokumentere, hvilke kompetencer de præcist mangler, skal 
uddannelsessystemet op på mærkerne for at producere de folk, som virksom-
hederne står og mangler. Så nytter det ikke, at vi hele tiden skærer ned på 
vores uddannelsessystem. Det er jo samfundsskadelig virksomhed,” siger Simon 
Tøgern.

Og det gælder i virkeligheden også efteruddannelsen af arbejdsløse IT-folk, som 
han mener burde have gode forudsætninger for at kunne afhjælpe manglen på 
IT-specialister.
”Vi siger hele tiden til virksomhederne, at de skal være konkrete, så vi kan 
efteruddanne de arbejdsløse IT-folk. De mennesker har jo særligt gode forudsæt-
ninger for at lære de kompetencer, som der er brug for. Og det er derfor, vi er så 
optaget af trepartsforhandlinger, så vi kan få øget efteruddannelsesindsatsen.”
Simon Tøgern anerkender, at der både nu og i fremtiden mangler kvalificerede 
IT-folk. De sidste offentlige tal for manglen peger på et underskud i omegnen af 
19.000 IT-specialister i år 2030. 
”Det er et meget stort tal at mangle. Det er et grundlæggende problem – ikke 
bare for IT-branchen – men for hele vores samfund, at vi mangler dem. Det ville 
være det samme, hvis vi ikke kunne få nok læger eller blikkenslagere,” siger han.

\

ADGANG TIL AT 
ARBEJDE I DANMARK
Man skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at bo og arbejde i 
Danmark, hvis man er statsborger i et land uden for Norden/EU/EØS. 
Der findes en række ordninger, som gør det muligt for højt kvalificerede 
udlændinge at opnå de nødvendige tilladelser, blandt dem finder man
\   Positivlisten, som er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på 

kvalificeret arbejdskraft. Her finder man blandt andet stillinger som 
IT-arkitekt og IT-kvalitetsmedarbejder.

\  Beløbsordningen giver adgang, hvis man som udlænding bliver tilbudt 
et job med en løn på mindst 408.800 kroner om året (pr. 1. februar 
2017). Her stilles der ikke særlige krav til uddannelse eller lignende.

\  Fast-track ordningen hurtig og fleksibel jobstart for højtkvalificeret 
udenlandsk arbejdskraft. Ordningen gør det lettere for certificerede 
virksomheder at hente den type medarbejdere til landet.

Kilde: nyidanmark.dk

KR.
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\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER \ Af Claus Thorhauge, www.clausthorhauge.dk og Peder Bjerge. peder@bjerge.net

Der er mere end 8,3 millioner kompetente IT-folk i Europa. 
Og tallet stiger konstant.
Det svarer i runde tal til Londons befolkning eller halvanden gange Danmarks 
indbyggertal. Trods dette er efterspørgslen efter IT-arbejdskraft støt stigende 
og nærmest umættelig på trods af, at universiteter og andre uddannelsesinsti-
tutioner hvert år spytter endnu flere IT-folk ud end året før.
Alligevel fortsætter virksomhederne både herhjemme, i Norden og i resten af 
Europa med at råbe på kvalificerede IT-folk. Prognoserne forudsiger mangel 
på så mange tusinde og atter tusinde IT-folk. Så store er tallene, at kan virke 
svært at forholde sig til dem.
Tag nu bare herhjemme, hvor vi kommer til at mangle 19.000 IT-specialister 
i 2030. Det svarer til alle indbyggerne i Farum - både børn, unge, voksne og 
ældre. I Sverige siger arbejdsgiverne, at man vil mangle 60.000 i 2020. I EU vil 
man mangle en halv million IT-folk også i 2020.
Og så fremdeles. Billedet er det samme uanset, hvilken graf man kikker på her 
på siden.
”Det samlede billede er meget stabilt og entydigt. Det har det været i flere 
år, og det vil fortsætte i den nærmeste fremtid,” siger Tobias Hüsing fra det 
tyske analyseinstitut Empirica, der gennem en årrække har lavet prognoser for 
IT-arbejdskraft for Europakommissionen.

TUSINDE OG ATTER 
TUSINDE IT-FOLK SAVNES 

– ELLER GØR DE?
Efterspørgslen efter IT-arbejdskraft er større end udbuddet. Sådan har det været hvert år de seneste 15 år. Og der mangler 

også IT-specialister de kommende to-tre år. Hvordan det ser ud de næste 15 år er mere usikkert.
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Markedet for IT-arbejdskraft er dynamisk
Empirica er i deres nyeste prognose kommet frem til, at man i EU vil mangle 
500.000 IT-professionelle. Men Tobias Hüsing erkender, at det er rigtig svært at 
lave valide prognoser mere end to til tre år frem i tiden.
”Der er en tendens til, at markedet har nogle dynamiske effekter, der skaber 
usikkerheder, når vi kigger 10-12 år frem i tiden. Den nære fremtid er til gengæld 
nem at forudsige, og gabet mellem udbud og efterspørgsel vil fortsætte med at 
stige,” siger Tobias Hüsing.
Han peger på, at der inden for IT-erhvervene er en udtalt tendens til at besætte 
mange IT-jobs med folk uden en decideret IT-uddannelse; såkaldte outsiders. 

Formentlig fordi virksomhederne ikke kan tiltrække medarbejdere med den rette, 
formelle uddannelse.
Han peger også på, at hele IT-branchen er meget elastisk og udvider sig eller 
skrumper som en følge af udbuddet af IT-kompetencer. Hvis der bliver uddannet 
mange IT-folk, så vil hele branchen og dermed antallet af jobs stige. Er der man-
gel på IT-folk, så sætter det også en bremse på innovationen, så virksomhederne 
og arbejdspladserne forsvinder.

Usikkerhed i statistikken
De forskellige landes definition af, hvad der er en IT-specialist, har i nogle år gjort 

EU MANGLER 500.000 
IT-MEDARBEJDERE I 2020 

- det svarer nærmest til indbyggertallet i Københavns Kommune

KØBENHAVN
607.481 INDBYGGERE

”Gabet mellem udbud og efterspørgsel er stigende. Vores 
virksomheder er tvunget til at sige nej til opgaver og 
forretningsmuligheder. Den økonomiske effekt er svær at 
måle, da det mere er et tab af muligheder end et direkte 
tab, men det er stadig substantielt,” 
siger Fredrik Vonessen fra den svenske brancheorganisation ITOT.

(Kilder: Emperica for EU-Kommissionen og Danmarks Statistik)

TYSKLAND VIL FÅ 239.000 
NYE IT-JOBS I 2030.

Det er lidt i underkanten af indbyggertallet 
i Aarhus den 1. januar 2017

”Universiteterne og uddannelsesin-
stitutionerne er generelt ikke forbe-
redt ordentligt på livet i den digitale 
verden. Der er et presserende behov 
for, at Tyskland mander op indenfor 
de digitale uddannelser. Problemet er 
stigende i Tyskland,” 
siger Bastian Paula fra den tyske IT-brancheorganisation Bitkom.
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FARUM
19.967 INDBYGGERE

det svært at sammenligne de enkelte landes opgørelser. Selv om mange har lagt 
sig op af Eurostats definition af ICT-specialister, så er der stadig usikkerhed.
”For eksempel har Ungarn så bred en definition, så det kan se ud som om, der 
ikke er mangel på IT-folk. Modsat brugte Polen indtil for to år siden en meget 
smal definition af ICT-specialister,” siger Katarzyna Koziol fra den fælleseuropæi-
ske IT-brancheforening Digital Europe.
De rå tal over manglen på arbejdskraft dækker over et langt mere kompliceret 
spørgsmål: nemlig om de ledige IT-folk har netop de IT-kompetencer, som virk-
somhederne efterspørger i deres stillingsannoncer.

\

”For at dække manglen på kompetencer 
i branchen er virksomhederne nødt til at 
blive bedre til at udvikle medarbejdernes 
kompetencer. De er tvunget til at ud-
vikle kompetenceplaner for at vurdere 
behovet på lang sigt. Det er vigtigt at 
udviklingen af kompetencer er strate-
gisk, systematisk, planlagt og koblet til 
virksomhedens mål,” 
siger Annika Flaten fra den fælleseuropæiske fagforening Uni Global.

DANMARK VIL MANGLE 19.000 
IT-SPECIALISTER I 2030

- I runde tal svarer det til indbyggettallet i Farum på 19.967 

(Kilder: Erhvervsstyrelsen 2016 og Danmarks Statistik)

ÅRHUS
269.002 INDBYGGERE

(Kilder:Diskussionentwurf Weissbuch Arbeiten 4.0 2014 
og Danmarks Statistik)

TYSKLAND VIL FÅ 239.000 
NYE IT-JOBS I 2030.

Det er lidt i underkanten af indbyggertallet 
i Aarhus den 1. januar 2017

VEJLE
55.876 INDBYGGERE

SVERIGE VIL MANGLE 60.000 
IT-FOLK I 2020.

Det er lidt mere end Vejles 
indbyggertal på 55.876 

(Kilder:Akut Och Strukturell Kompetensbrist i IT- Och Telekomsektorn 2014 
og Danmarks Statistik)

NYKØBING FALSTER
16.904 INDBYGGERE

NORGE VIL MANGLE OP 
MOD 17.000 IT-MEDARBEJDERE I 2020. 

Det er lidt mere end Vejles indbyggertal på 55.876 

”En af de største udfordringer for IT- og Telekomin-
dustrien er forsyningen af de rette kompetencer. Jeg 
arbejder Uni Global halvdelen af tiden i Sverige og den 
anden halvdel på det europæiske kontor, og jeg kan 
bekræfte, at problemerne i IT-sektoren er den samme 
begge steder,” siger Annika Flaten fra den fælleseuropæiske fagforening Uni Global.



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

BAG
SAMDATA\HK

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG 
KONSULENT I SAMDATA\HK OG 
DEN DAGLIGE LEDER AF SAMDATA\HK 
SEKRETARIATET

Jeppe er bl.a. uddannet fagjournalist fra DMJX, har en diplomuddannelse i 
organisationsledelse og er Prince2-certificeret.

SAMDATA\HK’s kurser og kommunikation
Jeppe er ansvarlig for SAMDATA\HK’s kurser og aktiviteter landet over, er redaktør på SAMDATA\
HK Magasinet, vært på SAMDATA\HK podcasten og ansvarlig for kommunikationen på de platfor-
me, SAMDATA\HK er til stede på.

Uddannelsesudvalg
Erhvervsakademierne CPH Business, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Sydvest og 
Erhvervsakademi Dania er alle steder, hvor Jeppe sidder i uddannelsesudvalget for SAMDATA\HK.

Har du spørgsmål omkring efteruddannelse på IT-området, er Jeppe også det tætteste vi kommer 
på en ekspert.

Jeppe er naturligvis ansvarlig for at føre de strategiske beslutninger ud i livet, som SAMDATA\HK’s 
bestyrelse vedtager.
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\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

KAN MAN FORUDSIGE 
ARBEJDSMARKEDET I 2030?
Vi kommer til at mangle rigtigt mange IT-folk i fremtiden, hvis man læser de mange statistikker og prognoser. Men kan man reelt kigge 

10-15 ud i fremtiden. Eksperterne er uenige.

Vi har hørt det i årevis: Danmark mangler tusindvis af IT-folk, og manglen vil om 
få år skade nationens vækst, fordi vi ikke kan udnytte potentialet i den digitale 
verden.
Nogle rapporter har fokuseret på virksomhedernes mangel på folk lige nu, mens 
andre rapporter har kigget på den længere bane. Især én statistisk sandhed har 
bredt sig mere end andre: At vi mangler 19.000 IT-specialister i 2030.
Tallet er hentet i rapporten ”Virksomhedernes behov for digitale kompetencer”, 
som Erhvervs- og Vækstministeriet bestilte i 2016. 

Professor: Så langt kan vi ikke se
En af dem, der har været meget kritisk over for de langsigtede prognoser, er 
professor Bent Greve fra Roskilde Universitet.
Han forsker bl.a. i arbejdsmarkedspolitik og er aktuel med bogen: ”Technology 
and the Future of Work,” hvor han ser på, hvordan teknologi forandrer vores 
kommende arbejdsmarked.

”Jeg er generelt meget skeptisk over for at forudsige mangel på arbejdskraft 
længere end fire til fem år frem i tiden,” lyder det kontant fra Bent Greve.

Historiske fejl
”Ideen, om at man præcist kan styre mængden af arbejdskraft har været prøvet 
før, men uden succes,” fastslår han.
”Historisk prøvede man at skære ned på læreruddannelserne, fordi der var for 
mange. Det endte med, at vi få år senere manglede lærere. På samme måde 
troede man i 2008, at vi manglede folk inden for kommunikation, men da de unge 
var færdige, var hele arbejdsmarkedet ændret,” siger Bent Greve.
Når det er særligt svært at forudsige behovet på arbejdsmarkedet nu, skyldes 
det, at ændringer kommer hurtigere end nogensinde før. Teknologien ændrer 
ganske simpelt rigtigt mange funktioner på arbejdspladserne, mener RUC-pro-
fessoren.

\
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”Op mod halvdelen af alle jobfunktioner vil være væk om bare 10-15 år. Enhver 
arbejdsfunktion, der kan deles op i mindre og simple enheder, vil blive automati-
seret,” siger Bent Greve. Han understreger, at en stilling godt kan indeholde flere 
forskellige jobfunktioner, men effekten vil alligevel være omfattende og ramme 
både de kortuddannede og folk med længere uddannelser.
”Amazon har næsten ingen folk ansat til at køre deres lagre. Det kan man nu 
om dage køre med væsentligt færre folk. På samme måde er mange opgaver i 
IT-branchen blevet automatiseret, så de kan fjernstyres. Fx opdateres både sty-
resystemer og programmer, uden at man skal bruge IT-folk til opgaven. Den del 
vil blive udvidet kraftigt i årene fremover, og vil ramme flere og flere jobs.”
Bent Greve understreger, at det godt kan være helt rigtigt, at vi mangler IT-folk 
på arbejdsmarkedet nu, men det betyder ikke, at vi automatisk kan trække en 
streg 15 år frem i tiden og regne med, at manglen på IT-folk er steget med sam-
me rate hele vejen.
”Jo, der vil sikkert komme teknologiske fremskridt, og opstå flere IT-funktioner i 
de kommende år, som virksomhederne vil benytte sig af. Men det betyder ikke, 
at de folk behøver sidde i Danmark. I stedet vil der måske sidde nogen i Bangalo-
re og udføre arbejdet,” mener Bent Greve.

Det menneskelige interface til IT
Han afskriver ikke alle job i IT-branchen. Men det kan godt blive andre jobs, end 
dem vi har i dag.
”Vi får en masse IT-systemer, der kan løse opgaver automatisk. Men det kan 
godt være, at der er brug for mennesker som interface – altså som hjælper os i 
gang med at bruge IT-løsningerne.”
Som eksempel nævner han både opgaver inden for hjemmeplejen og inden for 
retsvæsenet.
”Der har været meget snak om robotstøvsugere, som kan spare en masse tid og 
dermed koste nogle stillinger. Men der kan godt være brug for, at nogle hjælper 
de ældre med at få gang i robotten.”
Han nævner også det juridiske område, hvor det kræver meget stor viden, og 
mange timers arbejde at finde parallelle retssager, som bruges til at understøtte 
en advokats procedure.
”Det arbejde kan gøres langt mere effektivt af et IT-system, så her forsvinder 
stillinger, der egentlig har krævet højtuddannede folk. Men der vil stadig være 
brug for folk, som er specialister i at fodre systemet med de rette keywords. 
Interaktionen mellem menneske og maskine bliver interessant at følge i de næste 
mange år.”

Ideen om, at man præcist kan styre mængden 
af arbejdskraft har været prøvet før, 
men uden succes.

Bent Greve, Professor, RUC

”

Professor Bent Greve regner med, at store dele af arbejdsmarkedet bliver ændret radikalt 
i de kommende år: ”Op mod halvdelen af alle jobfunktioner vil være væk om bare 10-15 år. 
Enhver arbejdsfunktion, der kan deles op i mindre og simple enheder, vil blive automatiseret.” 

”Det er meget fundamentalt, hvis vi ikke har programmører her i landet, så svarer det til ikke 
at have produktionsvirksomheder og i stedet skulle importere alt. Det kan vi ikke leve af,” 
understreger ITU-rektor Mads Tofte. 
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”Selv personrelaterede stillinger som undervisning, kan enten 
udføres som fjernundervisning eller måske kan dele af jobbet 
automatiseres. Man kan også forestille sig, at robotter kan 
hjælpe med at tage sig af demente.”
Også kontorjobs er i risikozonen. Det at skrive tekster, lyder 
som en menneskelig opgave, men nogle typer af information er 
så skabelonagtige, at en robot, der har en masse varianter at 
arbejde med, kan gøre arbejdet lige så godt. 
”Inden for journalistikken er der flere områder, hvor man er 
begyndt at bruge robotter. Det gælder fx sportsresultater og 
erhvervsjournalistik om regnskaber. Ved det seneste valg i 
Norge, havde man sat en robot til at skrive artikler om alle de 
lokale valgresultater.”
”Selv om teknologien får nogle jobs til at forsvinde, skal vi 
selvfølgelig fortsætte med at bruge teknologi og uddanne folk. 
Vi ved, at desto mere uddannelse folk har, desto større chance 
er der for, at de kan fastholde et job. Men det kan godt være, at 
uddannelsen skal tilrettelægges, så man kan bevæge sig mellem 
jobfunktione

Disruption mudrer statistikker
Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd arbejder chefanalytiker 
Jens Sand Kirk netop med statistikker, der skal forudsige man-
gel på arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked, og han for-
klarer, at det er særdeles vanskeligt at regne meget langt frem 
i tiden. Der skal justeres for dem, der kommer ind på arbejds-
markedet, udviklingen i hele arbejdsstyrken, uddannelsesniveau, 
dem der forlader det pga. pension og førtidspension. 
Men derudover kan nogle ændringer – fx store teknologispring 
– reelt gøre det umuligt at lave fornuftige prognoser.
”Hvis et område af arbejdsmarkedet bliver ramt af ægte disrup-
tion, hvor automatiseringer fx ændrer på alle mulige processer, 
så ligger det faktisk i ordet ”disruption”, at vi ikke kan fange det.”
”Vores prognoser viser, at vi kommer til at mangle faglærte folk, 
og at der bliver overskud af ufaglærte. Men vi dykker med vilje 
ikke ned i meget specifikke områder som IT, fordi usikkerheden 
bliver meget stor.”

Programmering så basalt som at skrive
På ITU er rektor Mads Tofte ikke nær så skeptisk over for de 
langsigtede prognoser.
”Efter 2005 var der mange, der troede, at vi ikke længere 
ville få brug for software-udviklere. Folk troede, det var noget 
inderne ville gøre. Men sådan er det ikke gået, der er stadig et 
umætteligt behov for udviklere.”
”Man skal se på det mere fundamentalt. Det at bruge software 
svarer til at læse, og det at skrive software svarer til at kunne 
skrive. Hvis vi ikke har programmører her i landet, så svarer 
det til ikke at have produktionsvirksomheder og i stedet skulle 
importere alt. Det kan vi ikke leve af,” understreger Mads Tofte.
ITU-rektoren er enig i, at behovene for de forskellige typer af IT-
folk ændrer sig hen over årene, og derfor har ITU fx skruet ned 
for IT-uddannelser, hvor der er fokus på kommunikation, mens 
man netop har optaget flere studerende på retninger, hvor der 
er fokus på programmering og dataanalyse. 
”Jeg læser statistikkerne sådan, at det slet ikke er sikkert, at der 
lige præcist bliver brug for 19.000. Men der er ingen tvivl om, at 
der er et skrigende behov for softwareudviklere, og opgaven for 
os som uddannelsesinstitution er at give den max gas, så længe 
det ikke går ud over kvaliteten. Selv hvis vi øger optaget bety-
deligt, er det meget langt op til de 19.000,” fastslår Mads Tofte.

\
 

SÅDAN SER DU 
KRITISK PÅ STATISTIK
Elise Stenholt Sørensen er forsker ved Kraks Fond Byforskning, hvor hun forsker i 
geografisk mobilitet og derfor analyserer store datamængder. SAMDATA Magasi-
net har bedt hende give nogle råd, når man skal se kritisk på meningsmålinger og 
nyheder, der er baseret på statistikker.

\ HVOR KOMMER DATA FRA
Jeg kigger altid på datagrundlaget, når jeg skal vurdere en undersøgelse. Kommer 
tallene fra en spørgeskemaundersøgelse eller, er de fra Danmarks Statistik. Generelt 
har data fra Danmarks Statistik en rigtig høj kvalitet.

\ ER DER NOK RESPONDENTER?
Ved spørgeskemaundersøgelser skal man lægge mærke til, om der er et tilstrække-
ligt antal respondenter – hvilket er mindst 1000 personer, hvis man skal udtale sig 
om hele Danmarks befolkning. 

\ ER DER UDVALGT REPRÆSENTATIVT
Er dem man spørger tilfældigt udvalgt og repræsentative for den gruppe, man 
ønsker at undersøge. Hvis ikke, kan undersøgelserne være behæftet med fejl og 
store usikkerheder.

\ ER AFSENDERNE ÅBNE OMKRING DERES VALG?
Kan man se, hvilke valg der er truffet i undersøgelsen? Er der svarkategorier, der er 
lagt sammen for at få tallene til at se mere dramatiske ud, end de faktisk er? Bliver 
figurer tegnet, så de procentvise ændringer synes store? Hvis det er tilfældet, bliver 
jeg ofte skeptisk over for afsendernes hensigter.

\ HVEM STÅR BAG UNDERSØGELSEN OG, HVEM HAR BETALT?
Er det en interesseorganisation eller et parti, der ønsker at fremme et bestemt 
budskab? Så vil jeg som udgangspunkt læse konklusionerne med det forbehold, og 
dykke mere ned i hvilke valg, der er truffet i analysen.

\
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\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

MØD NEO-GENERALISTEN: 
FREMTIDENS MEST 
EFTERTRAGTEDE 
MEDARBEJDER
Med neo-generalisten præsenterer forfatteren Kenneth Mikkelsen en ny type medarbejder. Ikke alene kan de nørde i bund, de formår 
samtidig at se det store billede. Men neo-generalister har det svært i stive systemer, der ikke er indrettet på fremtidens krav.

En specialist er en person med en dyb faglig viden inden for sit felt. I daglig tale 
en nørd.
Og særligt IT-specialisterne er en efterspurgt kategori, hvis man skal tro pro-
gnoser for manglen på IT-arbejdskraft. I 2030 vil Danmark mangle hele 19.000 
IT-specialister, hvis man skal tro de officielle tal.
Og nu trænger en ny type medarbejder sig ind i billedet af fremtidens mest 
eftertragtede medarbejdere.
I bogen, “The Neo-Generalist”, præsenterer forfatterne, Richard Martin og Ken-
neth Mikkelsen, os for neo-generalisten. I et interview med SAMDATA Magasinet 
beskriver Kenneth Mikkelsen denne nye kategori, som mange arbejdspladser har 
svært ved at rumme, fordi de netop ikke passer i en foruddefineret kasse som 
enten specialist eller generalist. Men som alligevel kan være uhyre værdifulde for 
de virksomheder, der forstår at give dem den rigtige plads i deres organisation.
”En neo-generalist er både specialist og generalist. De mestrer flere discipliner og 
lader sig ikke definere snævert inden for kun et fagområde. De kombinerer dyb 
indsigt på flere områder med en evne til at gå på tværs og krydsbestøve viden 
mellem forskellige områder,” siger Kenneth Mikkelsen.

Krydsbestøve sig til ideer
Ordet ”krydsbestøve” er vigtigt, understreger den danske forfatter. Han henviser 
til, at innovative ideer, koncepter og løsninger ofte ikke kommer fra specialister-
ne, der kun mestrer et snævert fagligt felt. Disse ideer kommer som oftest fra 
medarbejdere, der er i stand til at kombinere – eller krydsbestøve – ideer fra 
forskellige faglige discipliner.
”Neo-generalister er enormt gode til at tage det bedste fra et felt og kombinere 
det med et andet. De er dygtige til at se, at man kan bruge ideer og viden i andre 
sammenhænge. Det vil sjældent være hyper-specialisten, som får de innovative 
ideer. Tværtimod er det mennesker med det faglige overblik, der leverer de store 
spring i innovation,” siger Kenneth Mikkelsen. 
Han fortsætter: 
”Måske er du en af de mennesker, der er i stand til at fordybe dig i Site-Core eller 
et andet felt for derefter at flyve op i helikopteren i en rolle som projektleder. Her 
skal du kunne få forskellige komplicerede teknologier til at virke i en sammen-
hæng. Og det kræver mere end en dybt specialiseret viden.”
Med de ord synes Kenneth Mikkelsen næsten at beskrive et renæssancemen-
neske, en Leonardo Da Vinci-type, der udmærker sig ved at spænde over flere 
faglige discipliner – i dybden som i bredden. Og disse mennesker rokker ved 

vores måde at forstå og finde fodfæste i den moderne verden, mener Kenneth 
Mikkelsen.
”Man kan sige, at der er to spørgsmål, der er vigtige, når man taler om neo-ge-
neralister: Hvad vil det sige at leve et godt liv i dag? Og hvad vil det sige at være 
et dannet menneske i det 21. århundrede? De spørgsmål er vigtige at stille i vores 
tid, fordi vores samfund vil byde på enorme forandringer i de kommende år.”

Hvis du vil have en chance på arbejdsmarkedet
Selv kirurger, der før var guder i kitler, skal i dag forholde sig til robotteknologi. 
Robotterne vil ikke kun overtage produktionsprocesser, de vil også bevæge sig 
ind i erhverv, hvor specialisterne, nørderne, i dag er enerådende, lyder Kenneth 
Mikkelsens pointe.
”Mere end nogensinde har vi brug for at kunne se sammenhænge, der er afgø-
rende for at styre kompleksitet. Mange opgaver i fx IT-verden vil kunne over-
tages af kunstig intelligens i fremtiden. Og det skal vi som medarbejdere være i 
stand til at spænde over, hvis vi vil have en chance på arbejdsmarkedet.”
Kenneth Mikkelsen understreger dog, at man både har brug for specialisterne 
og generalisterne, mens neo-generalisterne bygger bro mellem de forskellige 
discipliner.
”Neo-generalisterne er dem, der kan se helheden. De er de opdagelsesrejsen-
de, som er komfortable med ikke at have alle svarene og evner at navigere i en 
foranderlig verden uden en manual eller et kort. Udfordringen er, at mange af de 
ting, vi har tillært os op gennem den industrielle tidsalder ikke længere er tids-
svarende. I alle dele af samfundet ser vi konsekvenserne af, at vi forfalder til at 
bruge gamle kort fra en svunden tid til at vise os vej i et landskab, der konstant 
forandrer sig.”
Som et eksempel fremhæver Kenneth Mikkelsen en kommune i Norge, hvor han 
som et led i et projekt interviewede 10 af de øverste chefer. En af de chefer var 
lederen af kommunens IT-afdeling.
”Enhver kommune kæmper med digitaliseringen og med at forstå, hvordan nye 
teknologier kan understøtte udviklingen af smartere og mere effektive tilbud og 
løsninger for dets borgerne. IT-chefen har en stor faglig ekspertise, men han 
bruger eksempelvis ikke sociale medier. Dermed afskærer han sig fra en oplagt 
mulighed for at indgå i digitale netværk på tværs af landegrænser og faglige 
områder, hvor det er muligt at få inspiration til at løse fremtidens udfordringer og 
lære fra nogle af verdens førende IT-eksperter.”
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En neo-generalist er 
både specialist og 
generalist. De mestrer 
flere discipliner og 
lader sig ikke definere 
snævert inden for kun 
et fagområde

Kenneth Mikkelsen

”
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Fremelsk neo-generalisterne
Netop i en sådan situation er der brug for at skubbe mødebordene sammen 
for at finde de rigtige løsninger, lyder Kenneth Mikkelsen pointe. Han mener, at 
mange IT-chefer mangler en grundlæggende forståelse af, hvad teknologien er i 
stand til at tilbyde af nye muligheder.
”Og det er helt oppe på øverste ledelsesniveau. Min pointe er, at man ikke kan 
lede det, man ikke forstår. Fremtidens IT-løsninger er i sin natur tværfaglige. Hvis 
ledere blot omgås mennesker med samme uddannelse, faglighed, nationalitet og 
verdensbillede, har innovation ganske simpelt dårlige livsbetingelser. Gode ideer 
gror ikke i et ekkokammer,” siger han.
Men hvis ikke cheferne er i stand til at håndtere den type udfordringer, hvor skal 
man så finde de kompetencer? Et svar til det spørgsmålstegn kunne være at 
fremelske neo-generalisterne på arbejdspladsen.
”I dag arbejder vi normalt opdelt i afgrænsede siloer. Vi har IT et sted. HR et 
andet sted. Regnskab et tredje sted. Og så videre. Og her skal vi se på, hvem 
der i organisationen formår at bygge bro mellem de forskellige afdelinger. Du kan 
jo ikke levere de rigtige IT-systemer, hvis du ikke ved, hvad de har brug for i fx 
regnskabs- eller HR-afdelingen. Neo-generalisterne er ofte de stille helte. Det 
er dem, de andre medarbejdere går til, hvis de har problemer. Det er som oftest 
dem, som kommer med de innovative ideer,” siger Kenneth Mikkelsen.
Umiddelbart synes det at være en smal sag at identificere de mennesker, der 

findes rundt om på alle arbejdspladser. Men, og der er nemlig et men.
”Vi har desværre en tendens til at sætte labels på folk. Du er det og det, så du 
skal det og det. Arbejder du med kommunikation, skal du holde dig til det. Labels 
er vores måde at forstå en kompleks verden på. Men det begrænser os også.”

Elastiske mentalt
Generelt mener Kenneth Mikkelsen, at hierarkiske organisationer og en udbredt 
silotænking, hæmmer udviklingen af neo-generalisterne. Selv om ledelses-
eksperter de sidste mange årtier har prædiket, at man skal skulle rive stive 
strukturer ned, er der ikke sket meget. Søger en virksomhed nye medarbejdere, 
er rammerne for stillingsopslaget allerede lagt. Og ofte giver det ikke bonus, hvis 
den håbefulde ansøger under en jobsamtale begynder at udbrede sig om andre 
kompetencer end lige de, der er blevet efterspurgt.
Men der er netop behov for medarbejdere, der er nysgerrige, evner at lære og 
har den mentale elasticitet, men også kan træde et skridt eller tre tilbage for at 
se det store billede. Virksomhederne vil efterspørge ansatte med den mentale 
elasticitet, der gør dem i stand til at skifte faglighed i løbet af deres arbejdsliv, 
lyder den danske forfatters pointe.
Og det er neo-generalisterne.

\

HVEM ER DE MANGLENDE 
IT-SPECIALISTER?

I debatten om mangel på kvalificeret IT-arbejdskraft bliver der ofte henvist til, at Danmark vil 
mangle 19.000 IT-specialister i 2030. Men hvem er de manglende IT-medarbejdere? Og hvilke 
kompetencer har de? 
Ifølge rapporten ”Virksomheders behov for digitale kompetencer”, der blev udarbejdet for Er-
hvervsstyrelsen af Alexandra Instituttet, Kubix og Højbjerre Brauer Schultz. Rapporten formule-
rer problemet således: ”… der vil være et udækket efterspørgselspotentiale på 19.000 IKT-specia-
lister i 2030. Det vil sige en situation, hvor efterspørgslen ikke dækkes af arbejdskraftudbuddet af 
IKT-uddannede.” I rapporten henviser man til en øget efterspørgsel efter udviklere, systemanaly-
tikere og IT-arkitekter. Og selv om mange IT-specialister ikke har en formel uddannelse, er der en 
stigende efterspørgsel efter IT-arbejdskraft med en egentlig IT-uddannelse bag sig.

Kilde: Virksomheders behov for digitale kompetencer, 2016.

Sammen med engelske Richard Martin er Kenneth Mikkelsen forfat-
ter til bogen: The Neo-Generalist: Where you go is where you are.

KORT OM KENNETH MIKKELSEN

Selv om Kenneth Mikkelsen blev færdiguddannet som journalist i 2001, har 
han kun arbejdet godt fem måneder som egentlig journalist i en rolle som 
korrespondent med base i den indiske storby Mumbai. I dag arbejder han 
som forfatter, foredragsholder, ledelsesrådgiver og læringsdesigner, hvor 
han klæder mennesker og organisationer på til bedre at kunne navigere og 
leve i en foranderlig verden. Kenneth driver sin virksomhed FutureShifts fra 
Frederiksberg.
Sammen med engelske Richard Martin er Kenneth Mikkelsen forfatter til 
bogen: The Neo-Generalist: Where you go is where you are. Han er asso-
cieret ved Drucker Society Europe og Copenhagen Institute for Futures 
Studies. Han blogger for Global Peter Drucker Forum og Harvard Business 
Review samt skriver kommentarer i ugebrevet Mandag Morgen. Kenneth 
kan tillige findes på Twitter som @LeadershipABC.
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SÅDAN VIL POLITIKERNE 
SIKRE TILSTRÆKKELIG 
ARBEJDSKRAFT
Det er meget forskelligt, hvor meget de politiske partier kender til IT-sektoren og hvordan de ser 
områdets fremtid. Vi har været en tur i arkivet og giver her et indblik i, hvordan en række af partierne vil 
løse manglen på IT-arbejdskraft.

Ser man på, hvad politikerne har ment om manglen på IT-arbejdskraft det seneste årti, så går to ting igen: Mere fokus på uddan-
nelse og bedre muligheder for import af udenlandsk arbejdskraft. Vi har samlet et udsnit af nye og gamle citater fra folketingsmed-
lemmer.

Vi ønsker at sætte fokus på 
den højtkvalificerede arbejds-
kraft gennem en pointordning. 

Erfaringerne viser, at for hver højt-
kvalificeret udlænding, der kommer 

til landet, skabes der to følgejob

Ellen Trane Nørby (Venstre) , Berlingske, 2005

”
Ser man 

på, hvad politikerne 
har ment om manglen på 

IT-arbejdskraft det seneste årti, 
så går to ting igen: Mere fokus på 

uddannelse og bedre muligheder for 
import af udenlandsk arbejdskraft. Vi 
har samlet et udsnit af nye og gamle 

citater fra folketingsmedlemmer.

Ellen Trane Nørby (Venstre)
Berlingske, 2005

Der bliver det nok nødvendigt 
både at importere noget arbejds-

kraft, men også at opprioritere 
IT-uddannelserne 

i Danmark.”

Michael Hedelund (Kristendemokraterne), 
Version2, 2007

”

Det handler grundlæggende 
om at sikre, at der er de fornød-

ne både uddannelses- og efterud-
dannelsesmuligheder tilstede. Det 

er, mener jeg, den vigtigste 
pointe her.

Per Clausen (Enhedslisten),
Version2, 2007

”

Der må vi igen ind og se på ud-
dannelsessystemet. Og igen starter 
vi i folkeskolen, gennem ungdoms-

uddannelserne til de videregående, der 
skal vi have IT ind ikke kun i de enkelte 
fag, men vi skal simpelthen have højnet 
interessen for IT, og vi skal have højnet 

kompetencer hos eleverne gennem 
hele uddannelsessystemet.

Troels Ravn (Socialdemokraterne), 
Version2, 2007

”

Det handler meget om at lempe 
den stramme udlændingelovgivning. 
Og gøre Danmark til et mere åbent 
samfund, end det, det er i øjeblikket. 

Siden de borgerlige kom til, er Danmark 
mentalt og også direkte jo blevet et me-
get lukket samfund, og der skal vi åbne 

os meget mere.

Holger K. Nielsen (Socialistisk Folkeparti), 
Version2, 2007

” Der er mange 
computernørder, der 

sidder og spiller Counter-Stri-
ke. Det kan være, at de kan meget 
mere med IT end vi egentligt tror. 

Måske skal erhvervslivet sponsorere 
de dér spil, så de unge begynder at 

interessere sig for noget andet inden for 
IT-området. 

Dét burde erhvervslivet blande sig i.

Jan Rytkjær Callesen (Dansk Folkeparti), 
SAMDATA Magasinet, 2017

Først og 
fremmest i forhold til 

diskussionen om manglen på 
arbejdskraft, skal vi have reformeret 
skattesystemet. Skatten skal ned på 

arbejdsindkomst. Vi skal have kigget på 
arbejdsmarkedet i øvrigt. Og så skal vi sør-
ge for, det bliver nemmere for udenlandsk 

arbejdskraft at komme til Danmark og 
arbejde.

Morten Helveg Petersen (Radikale Venstre), 
Version2, 2007
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\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

En hel stribe forlig i Danmark har været båret af arbejdsgivernes løfte om, at det 
ville give flere jobs. Men de er aldrig blevet holdt op på det løfte, og måske er det 
på tide at slå bremserne i ved forhandlingsbordet, mener SAMDATA\HK-formand 
Thomas Bisballe.
Han henviser til en stribe aftaler, der alle har forkælet virksomhederne eller skær-
pet kravene til lønmodtagerne.
Selskabsskatten er blevet sænket fra 34 procent til blot 22 procent. Pensionsre-
formen tvinger folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Og dagpengerefor-
merne betød en betydelig forringelse af vilkårene for de arbejdsløse. Alt sammen 
initiativer, der skulle giver virksomhederne bedre vilkår – så de kunne ansætte 
flere folk. 
Det har bare ikke virket, konstaterer Thomas Bisballe.
”Reformerne har stort set ikke betydet, at flere danske IT-folk er kommet i arbej-
de. Fire ud af ti danske IT-stillinger havner stadig i udlandet,” forklarer formanden 
for HK’s IT-medlemmer.
Han peger også på de mange aftaler, der har øget midlerne i efteruddannelses-
fondene.
”I den ene overenskomstaftale efter den anden har grundpræmissen været, at 
hvis blot IT-folkene konstant blev efteruddannet, så ville der også være flere 
stillinger. Af samme grund har vi i årevis belært vore medlemmer om, at de skulle 
sørge for at blive efteruddannet. Vi har også brugt betydelige resurser på at 
tilbyde medlemmerne de mest aktuelle kurser.”
Men Thomas Bisballe er kommet i tvivl. Giver det stadig mening?
”I stedet for at fokusere på at få mere i lønningsposen, har vi lavet forlig efter 
forlig, som har sendt store beløb i efteruddannelsesfondene. Det letter ubetinget 
arbejdsgivernes udgifter til efteruddannelse, og jeg tror samlet set deres udgifter 
til efteruddannelse er halveret hen over de sidste 10 år,” vurderer Thomas Bisbal-
le.
”Det burde betyde, at virksomhederne havde resurser til at ansætte flere danske 
IT-folk. Men det sker bare ikke. Før krisen lå fire ud af 10 IT-jobs, der var skabt af 
danske virksomheder, reelt i udlandet. Så skulle man tro, at når Danmark kom ud 
af krisen, ville der opstå flere nye jobs i Danmark, men det er ikke tilfældet. Det 
er stadig sådan, at fire ud af 10 IT-stillinger havner i Polen, Ukraine, Indien eller et 
andet land.”

Statistik uden omtanke
Thomas Bisballe er også kritisk over for arbejdsgivernes konstante udmeldinger 
om, at de vil mangle 19.000 IT-specialister i 2030. Det er alt for lang en prognose 
til, at det giver reel mening at bruge den som politisk styringsredskab, mener han.
”Fornuftige firmaer plejer sjældent at planlægge længere end fem år frem, fordi 
de ved, at det bliver alt for meget gætværk. Hvis du går fem, 10 eller 15 år tilba-
ge i tiden vil du se både finanskriser og teknologiskift, som ingen kunne forudse, 
men som flytter et stort antal stillinger. Tag blot udviklingen inden for cloud-com-
puting og datacentre, eller revolutionen inden for streaming – eller den seneste 
finanskrise, der i sig selv kostede mindst 5.000 IT-folk jobbet.” 

Thomas Bisballe synes, at man alt for ofte falder på halen over nye teknologier 
og tror, at det kræver en helt ny specialuddannelse. I stedet kunne man lade 
erfarne folk udvikle sig på jobbet.
”En cloud-computer er jo bare en server. Det er jo ikke revolutionerende. Man 
taler også meget om No-SQL databaser, men de queries man laver, er jo ikke 
anderledes. Mange af de erfarne folk, der arbejder med de her ting, slår jo bare 
tingene op, når der kom noget nyt.”
”Alt for mange af de statistikker, vi hører om, er blot 
politiske signaler, fordi man gerne vil have lov 
til at hente billigere IT-folk til landet. 
Her kunne man ønske sig en mere 
kritisk presse, og nogle arbejdsgivere, 
der tog mere ansvar,” 
siger Thomas Bisballe.

SAMDATA\HK-FORMAND: 
HVORNÅR FLYTTER IT-JOBS 
TILBAGE TIL DANMARK?
Den store satsning på efteruddannelse har ikke givet pote for SAMDATA\HK’s medlemmer mener formanden. 
Han mener virksomhederne løber fra deres løfte om at skabe flere jobs. 
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Tilbage til et forpligtigende samarbejde
Fagforeningsformanden mener, at vi skal tilbage et mere forpligtende samar-
bejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. 
”I andre europæiske lande er det langt dyrere og langt mere ildeset at fyre 
folk.”
”I IT-branchen ser du rask væk, at virksomheder fyrer hundredvis af medar-
bejdere, mens de ikke har brugt resurser på at efteruddanne medarbejderne. 
Kort efter klager de så i fagmedierne over, at de ikke kan få medarbejdere 
med de rette IT-kompetencer.”
”Det er måske meget praktisk for firmaerne lige at kunne justere lidt og skære 
10 procent af medarbejderne væk. Man skal bare huske, at for de mennesker 
det rammer, så er det 100 procent af deres indtægt, der forsvinder.”
”Regeringen har lettet på byrderne for erhvervslivet – fx ved at sænke 
virksomhedsskatterne. Dengang hed det sig, at de så ville få råd til at ansætte 
flere folk, og at vi på den måde skulle få mere vækst i Danmark. Alligevel går 
mange af IT-stillingerne til udlandet.”
”Siden finanskrisen har virksomhederne haft en vækst på 45 procent, men 
i samme periode er lønnen kun steget med ni procent. Det er egentlig ret 
mystisk, for normalt siger man jo, at hvis vi havde et velfungerende marked, 
så ville en stor vækst og en mangel på folk betyde, at priserne – og dermed 
lønningerne steg.”
”Det er på høje tide, at virksomhederne også bliver forpligtet af aftalerne, så    
                   der reelt kommer flere jobs her i landet. Ellers havner vi i en 
                                situation, hvor vi atter må fokusere på lønstigninger,” 
                                      konkluderer Thomas Bisballe.”

\

Reformerne har stort set ikke betydet, at flere 
danske IT-folk er kommet i arbejde. Fire ud af ti 
danske IT-stillinger havner stadig i udlandet

Thomas Bisballe, formand SAMDATA\HK

”
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Mols Bjerge. Kalø Slotsruin. DR’s Bonderøven på Kastaniegården.
Djursland få km væk fra storbyen Aarhus er marker, bakker og strand. De færre-
ste forbinder halvøen med IT.
Og det kan man mærke i IT-virksomheden C-Tilsted i Ebeltoft. I jagten på de 
kvalificerede medarbejdere har man taget anderledes metoder i brug i stedet for 
at gå efter de folk, som bliver uddannet inde i Aarhus. For i Ebeltoft – kun godt 
50 km eller tre kvarters kørsel væk fra Aarhus – er de sjældne. 
”Her finder man ikke højtuddannet IT-arbejdskraft. Det er meget sjældent, at vi 
kan få dem her” siger Thomas Therkelsen, tillidsrepræsentant for SAMDATA’s 
medlemmer i virksomheden, der tæller 13 medarbejdere.

Eftertragtede af arbejdsgivere
Selv blev han uddannet multimediedesigner i 2005, hvor han samme år begyndte 
hos C-Tilsted. Og i den tid har han på tæt hold oplevet sin arbejdsgivers proble-
mer med at skaffe relevant arbejdskraft.
”Langt de fleste flytter væk herfra, når de skal uddanne sig. Og så bliver de ofte 
boende i den by,” siger Thomas Therkelsen.

Ebeltoft-virksomheden C-Tilsted fokuserer på at udvikle online løsninger til andre 
erhvervsvirksomheder, særligt med et fokus på Content Management System, 
som oftest betegnet som CMS-systemer.
”Det er rigtigt svært at finde medarbejdere med kompetencer inden for Mi-
crosoft .NET-platform, hvor vi særligt arbejder med systemerne Sitecore og 
Umbraco. Netop de systemer er meget populære inden for deres målgrupper, 
så folk med kompetencer inden for disse systemer er lige så eftertragtede af 
arbejdsgiverne,” siger Thomas Therkelsen.
Og jobopslag efter medarbejdere med den slags kompetencer er ikke svære at 
finde, lyder hans pointe. Efterspørgslen efter de specialister er med til at drive 
lønningerne op over, hvad C-Tilsted vil eller kan betale, mener tillidsrepræsentan-
ten.
”Mange af mine kolleger bor i lokalområdet. De er ikke interesseret i at køre til 
Aarhus hver dag. Ellers havde de sandsynligvis taget et job i Aarhus til en nok 
højere løn. Virksomheden har ingen konkurrenter her omkring. Det kan vel være 
negativt i lønforhandlingerne, når ledelsen ved, at medarbejderne gerne vil blive 
her,” siger Thomas Therkelsen.

IKKE NEMT AT FÅ IT-SPECIALISTER 
PÅ DJURSLAND
Som tillidsrepræsentant i IT-virksomheden C -Tilsted kan Thomas Therkel konstatere, at det er svært at tiltrække højtkvalificerede 
medarbejdere. De vil hellere arbejde i Aarhus end i Ebeltoft, blot 50 km væk. I stedet satser C-Tilsted på selv at opkvalificere 
kortuddannede IT-folk. Udenlandsk IT-arbejdskraft er ikke relevant, mener virksomhedens ejer. 

\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net
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”Langt de fleste flytter væk herfra, når de skal 
uddanne sig. Og så bliver de ofte boende i den 
by,” siger Thomas Therkelsen, tillidsrepræsen-

tant for SAMDATA’s medlemmer i virksomheden 
C-Tilsted, der tæller 13 medarbejdere.
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Stor frihed tæller
Selv bor Thomas Therkelsen i Grenaa, godt 30 km fra Ebeltoft og endnu længere 
væk fra Aarhus. Så det passer ham fint at få et arbejde tæt på hans hjemby. Og 
han er glad for jobbet i en lille virksomhed, hvor der ikke er langt hen til chefens 
skrivebord og skærm. Virksomheden er for lille til stramme hierarkier og slagne 
kommandoveje. Samtidig giver jobbet gode muligheder for at arbejde med de 
nyeste teknologier, hvad der tæller meget hos ham og de andre udviklere.
”Vi har en meget stor frihed i jobbet,” siger Thomas Therkelsen.
Hvis man vender blikket mod hans chef, virksomhedens ejer Christian Tilsted, kan 
han nikke genkendende til de fleste af hans tillidsmands pointer. Og netop fordi 
det er svært at få IT-medarbejdere i Ebeltoft og omegn, har han rettet fokus mod 
at ansætte medarbejdere med en kort uddannelse som web-integrator for så selv 
at bruge et par år til at lære dem op som udviklere.
”Uddannelsen som web-integrator er en toårig uddannelse, som de fleste tager 
lige efter folkeskolen. Vi har en uddannelse for dem tæt på os, i Grenaa, der 
uddanner godt 20 om året. Og de har svært ved at få arbejde i vores område.”
Mens det ikke er svært at tiltrække potentielle medarbejdere af den type, har de 
til gengæld ikke det fornødne faglige niveau til at arbejde som udvikler i C-Tilsted.
”Generelt kommer de fra uddannelsen med nogle helt basale færdigheder, men 
de mangler rigtig meget. Uddannelsen er for kort til, at man kan gå ind i arbejdet 
her. Vi skal måske investere et til to år i en medarbejder, før vedkommende be-
gynder at kunne bidrage positivt hos os,” siger Christian Tilsted.

Typisk noget med held 
Han understreger, at virksomheden ikke magter at hyre to eller tre om året. I 
stedet satser C-Tilsted på at ansætte en eller to hvert andet år for så at lære 
dem op. I forhold til den anden gruppe af medarbejdere, nemlig folk med en lang 
eller mellemlang IT-uddannelse, har det med Christian Tilsteds ord ”typisk noget 
med held at gøre.”
”Det handler som oftest om geografi. Tit er der tale om folk, der bor på Djursland, 
og hellere vil arbejde her end at køre til Aarhus. Det er ikke en gruppe medarbej-
dere, hvor vi bare kan søge en datamatiker eller en ingeniør. Det er umuligt for 
os.”
Bliver han spurgt, hvorfor han ikke vælger at søge efter arbejdskraft i Aarhus, der 
selv efter danske forhold ikke ligger langt væk, lyder svaret:
”Arbejdsmarkedet for IT-folk er også overophedet, så vi har ikke muligheder for at 
fiske i det vand. Selvfølgelig får vi også ansøgninger fra Aarhus, men det er som 
oftest folk, der af den ene eller anden grund har svært ved at få arbejde. Her er 
vi – med vores størrelse – heller ikke store nok at løse den opgave. Og løser vi 
den opgave, tager vedkommende alligevel springet til Aarhus på et eller andet 
tidspunkt,” siger Christian Tilsted.
Den vej har han og C-Tilsted været nede ad nogle gange. Og i dag er det en klar 
strategi for virksomheden at gå efter arbejdskraft, der er lokalt forankret. De skal 
kunne se det attraktive i at bo tæt på arbejdspladsen i stedet for at pendle hver 
dag.
”Vi kan hverken konkurrere på lønninger eller alle mulige andre goder.”

Mangel på arbejdskraft
Hvis virksomhedens medarbejdere med en baggrund som web-integrator bliver 
fristet af dette, når de er udlært, ser Christian Tilsted det som en kompliment til 
den oplæring, virksomheden har givet dem.
”Vi kan jo ikke holde på folk for tid og evighed. Vi tager os tiden til at være en 
slags talentfabrik for dygtige folk. Andre kan godt lide det, vi kan tilbyde i forhold 
til opgaver og nærhed til deres bopæl. Og dem er vi som oftest i stand til at holde 
på meget længe. Egentlig har vi vel en fordel i forhold til at tiltrække IT-folk fra 
lokalområdet. Her er vi den eneste IT-virksomhed,” siger han.
Men selv med den indsats har C-Tilsted måttet sige pænt nej tak til opgaver, fordi 
virksomheden mangler hænder og hjerner. Trods dette har han ikke været fristet 
af at sende arbejde ud til udenlandske underleverandører eller at outsource på 
anden måde.
”Det passer ikke særligt godt til vores forretningsmodel, hvor vi er underleveran-
dør til andre virksomheder. Vi ligger bare på Djursland og ikke i Polen.”

\

”VI SKYDER OS 
SELV I FODEN”
Mens andre lande har formået at tiltrække udenlandske 
IT-specialister, kniber det i Danmark, mener Christian Tilsted, 
ejer af IT-virksomheden C-Tilsted i Ebeltoft. Han mener ud-
lændingedebatten er en del af årsagen.

”Det er mig stadig en gåde, hvor internationale virksomheder er fx i England. 
Der består arbejdsstyrken af folk fra rundt omkring i verden. Det modsat-
te er tilfældet i Danmark. Vi har været dårlige til at tiltrække international 
IT-arbejdskraft.”
Christian Tilsted har arbejdet i en lang række europæiske lande som 
IT-konsulent. I dag driver han sin virksomhed C-Tilsted, der beskæftiger 13 
medarbejdere. Og mens han ikke har udenlandske medarbejdere ansat, er 
han ikke i tvivl om, at de kan have meget at byde på. Ikke alene kan de være 
med til at holde opgaverne i Danmark, de kan også være med til at bidrage til 
samfundet gennem den vækst, de kan være med til at skabe. Ifølge ham skal 
de medarbejdere blot have de samme løn- og arbejdsvilkår som alle andre på 
det danske arbejdsmarked.
”Det er for mig slet ikke en diskussion om lavtlønsarbejde. Det er et spørgs-
mål om at kunne tiltrække de højtuddannede,” siger Christian Tilsted.
Personligt mener han, at man i Danmark synes mere interesseret i at opstille 
barrierer for at hæmme højtuddannet arbejdskraft end at tiltrække dem. 
Samtidig har den offentlige debat om poliske håndværkere og rumænske 
landbrugsmedhjælpere en afsmittende effekt på de højtuddannede.
”Hvis jeg var makedonsk IT-ingeniør med en drøm om at komme til Europa 
for at arbejde, ville jeg da hellere vælge London eller Berlin end København. 
Men det er jo blot min personlige holdning,” siger Christian Tilsted.

KORT OM C-TILSTED
IT-virksomheden C-Tilsted i Ebeltoft beskæftiger 13 medarbejdere, der har 
ejeren Christian Tilsted som administrerende direktør. C-Tilsted udvikler 
teknisk velfunderede Sitecore-, Umbraco- og EPiServer-løsninger til en 
lang række forskellige kunder. På virksomhedens hjemmeside c-tilsted.dk 
er blandt andet store virksomheder som Arriva og Radiometer angivet som 
kunder.
Virksomheden har i sidste offentliggjorte regnskabsår for 2016 leveret en 
bruttofortjeneste på knap 6,9 millioner kroner, hvilket gav et overskud efter 
skat på lidt mere end 869.000 kroner. Dette er en klar forbedring i forhold til 
det foregående år.

Kilder: cvr.dk, c-tilsted.dk mv.
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\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER \ Af Anne Niluka Iversen, annenilukai@gmail.com

”DU KAN SNART IKKE ÅBNE 

EN PØLSEVOGN UDEN EN 

PROGRAMMØR”
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Det er allerede en ret pæn lønseddel, der lander hos de fleste medarbejdere i 
IT-branchen. Ifølge Danmarks Statistik tjener en fuldtidsbeskæftiget IT-medarbej-
der i gennemsnit 47.442 kroner om måneden, men mange hiver et pænt stykke 
over 50.000 kroner hjem om måneden. Lønningerne ligger da også i den meget 
høje ende, når man sammenligner med resten af erhvervslivet. 
Med det in mente, plus at der i fremtiden kommer til at mangle masser af folk 
med de rette kompetencer, kan man nemt forestille sig, at dygtige IT-folk snart 
bare kan skrive deres egen lønseddel. 
Men for de fleste mennesker er arbejdsglæde mindst ligeså vigtigt som en god 
løn. Ifølge administrerende direktør i Dinero, Martin Thorborg, er et godt og dy-
namisk arbejdsmiljø opskriften på både at tiltrække nye medarbejdere, men i høj 
grad også på, at skabe gode og loyale medarbejdere. En anden vigtig ingrediens 
er, at medarbejderne skal føle, at de øger deres markedsværdi, når de arbejder 
for ham. Det har han indtil videre haft stor succes med,
”Vi er langt bedre til at promovere os selv og vi er langt bedre til at passe på 
vores medarbejdere end andre. Vi er bedst til at motivere og inspirere dem. Jeg 
mister praktisk talt næsten aldrig medarbejdere, så de må jo kunne lide det, vi 
gør. Jeg har ikke det store problem med at holde på dem, men det er jo fordi jeg 
gør et stort stykke arbejde for, at der er ikke er nogen grund til at flytte et andet 
sted hen,” siger han.

Øget markedsværdig er lig med øget arbejdsglæde
En af grundene til at Dinero har stort held med at beholde sine medarbejdere er, 
ifølge Martin Thorbog, at de ikke driver rovdrift på folk. Det betyder blandt an-
det, at der ikke er en forventning om, at man arbejder mere end de nedskrevne 
37 timer, samtidig med at man som medarbejder har meget stor medbestemmel-
se, når det gælder om at løse opgaver.
”Vi prøver at arbejde med spændende teknologier, der er inspirerende for 
medarbejderne. Hvis de en dag fik lyst til at få et andet job, har de ikke siddet og 
rodet i gamle main frames, som ingen bruger mere. De har rent faktisk beskæfti-
get sig med ny teknologi, som gør at de hele tiden enten holder eller øger deres 
markedsværdi.”
En anden grund til at Martin Thorborgs ansatte ifølge ham selv er så loyale er, at 
der fra ledelsens side bliver lagt meget vægt på, at videregive ros fra kunderne 
til alle.
”Vi giver enorm god kundeservice, og er meget stolte af, at vi leverer et godt 
produkt og dermed får meget ros fra vores kunder. Det sørger vi for, at alle med-
arbejderne ved, så alle er klar over, at det de laver, er enormt værdsat af vores 
kunder og at vi ændrer deres liv til det bedre”, siger Martin Thorborg

Sociale medier er vejen frem
Lige nu går Martin Thorborg og resten af Dinero alligevel og mangler to mobilud-
viklere. Hvis de rigtige folk dukkede op, ville de blive ansat på stedet.
”Der er meget få af dem, og der er mange, der har brug for dem. Der er stor 
efterspørgsel efter lige netop de kompetencer, og derfor sidder alle i gode, velbe-
talte jobs, uden synderlig lyst til at ændre på det. Hvis jeg skal lokke dem ud, så 
skal jeg lokke dem med endnu bedre vilkår. Det er også en af grundene til, at jeg 
har et af Københavns dyreste lejemål til mine folk”, siger Martin Thorborg.
Dinero har kontorer på det, Martin Thorborg kalder Københavns bedste kva-
dratmeter, nemlig i Industriens Hus med udsigt til Tivoli. Det, kombineret med 
en “fantastisk frokostordning”, Thorborgs egen anmeldelse, og et stort fokus på 
det sociale, er nogle af de andre grunde til, at Martin Thorborg har held med at 
tiltrække nye medarbejdere. 
Mange nye medarbejdere kommer fra allerede ansattes bekendtskabskreds. Men 
ud over at skabe sig et godt ry, er det også vigtigt, at man er skarp til at skabe 
sig en offentlige profil via de sociale medier:

”Vi bruger sociale medier meget, hvor vi fortæller om vores hverdag. Hvis vi fx 
har fået ny medarbejder bliver vedkommende interviewet og kommer på face-
book. Eller hvis vi lancerer et nyt produkt, og så knytter vi nogle personer på, der 
har været med til at lave det og spreder det på de sociale medier.”
Dinero har også haft succes med at bruge sociale medier direkte i rekrutteringen 
af nye medarbejdere.
”Da vi f.eks. manglede en i kundesupport, tog chefen sin iPhone og en selfie-
stang og gik rundt i virksomheden og snakkede og fortalte om, hvem de forskel-
lige var og hvad vi lavede og hvad vores mission er. Så smed vi den på Facebook 
og den blev delt rigtigt meget”, siger Martin Thorborg

Man skal være spitzenklasse
Ifølge Martin Thorborg handler det generelt om, at man skal oppe sig gevaldigt, 
hvis man vil have en fremtid som arbejdsgiver i branchen. Det er vigtigt at have 
et stærkt brand og en mission. Og derfor frygter han ikke selv at komme til at 
mangle folk til sin virksomhed.
”Jeg har heldigvis masser af selvtillid, så jeg tror ikke, at vi kommer til at mangle. 
Det er også kun fordi, vi er så dygtige til det, vi laver. Men jeg ville meget nødigt 
være ti procent dårligere end os. Hvis de synes, at det er hårdt nu, så bare vent 
fem år, så er den rigtigt gal. Du kan jo nærmest ikke åbne en pølsevogn, uden at 
du skal have en programmør ansat. Og det bliver bare værre. Hvis man ikke er 
absolut spitzen klasse og fuldstændigt oppe på mærkerne med at tilbyde folk det 
mest optimale arbejdsmiljø, så kan man bare glemme det,” siger han.

\

Arbejdsgivere i IT-branchen går en hård fremtid i møde. Samtidig 
med at der bliver endnu mere brug for dygtige IT-folk, bliver der 
færre og færre af dem. Det kræver derfor ekstremt meget at 
fastholde medarbejderne, mener Martin Thorborg fra Dinero.

Martin Thorborg iværksætter, kendt for blandt andet at stå bag Jubii, 
Amino og Dinero. Administrerende direktør for Dinero A/S, et regnskabs-
program der henvender sig til selvstændige og mindre virksomheder. 

\
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\ REKRUTTERING \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

HEADHUNTEREN: 
”ARBEJDSGIVERNE 
KUNNE GODT GØRE MERE 
PLADS TIL DE UNGE”
Den stigende efterspørgsel efter IT-folk burde få IT-firmaer til at tage mere ansvar for at lære nye folk op, 
mener en af branchens rekrutteringseksperter.
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Der mangler en ansvarsfølelse hos nogle af de store virksomheder i IT-branchen, 
som ikke vil bruge kræfter på at oplære nye ansatte. Der er lidt for meget brug-
og-smid-væk over dele af branchen.
Det mener Claus Porse, der har arbejdet 25 år i IT-branchen – de seneste par år 
som partner og headhunter i rekrutteringsfirmaet Recruit-IT.
”Nogle virksomheder er dygtige til at få folk til at fungere i jobbet. Men andre 
kører folk hårdt, kværner mosten ud af medarbejderne og smider dem så på 
gaden igen. Virksomheder der bliver ved med at have en stor omsætning af 
medarbejdere og ikke bruger resurser på medarbejderudvikling og personaleple-
je – og som samtidigt øffer om, at de ikke kan få folk nok, de kunne godt tage 
skeen i den anden hånd.”
Claus Porse understreger, at der er meget stor forskel, og at han også kender 
mange – typisk familie- eller ejerledede firmaer, hvor det er helt anderledes.
”Nogle virksomheder er meget dygtige til at analysere, hvad de nye folk kan og, 
hvad der er brug for i jobbet og så sørge for en god onboarding-proces. Men i 
nogle af de store firmaer, sætter man bare de nyansatte ved et skrivebord.”
”Nogle af de virksomheder, der siger, at de mangler folk, kunne måske løse pro-
blemet ved at gøre plads til yngre folk, og så påtage sig at oplære dem i jobbet,” 
mener Claus Porse.
Hans erfaring er, at virksomhederne skal huske at gøre sig attraktive og have en 
klar vision. Lønniveauet er derimod ikke altafgørende. 

Visioner lokker mere end løn
Folk skifter ikke job for at få en bedre løn. De skifter fx job, hvis de i en periode 
synes, at det er trættende at gå på arbejde.
”Vi prøver altid at tale uden om det at skifte job blot for at få en bedre løn. Det er 
som at tisse i bukserne for at holde varmen. Hvis de andre forhold er i orden, så 
er det ikke lønnen, der afgør det,” siger Claus Porse.
”Det er visionen for det nye job, der kan få folk til at springe ud. Vi har alle nogle 
”peaks” og ”lows” i en karriere, og hvis man sidder i et ”low”, kan man måske 
godt tænke, at man kan prøve noget nyt. Det kan være en faglig eller ledelses-
mæssig udfordring, hvor man kan få ny indsigt i, hvad der tænder en.”
Når han skal bedømme folk, er deres grunduddannelse ret vigtig. Og her er der 
sket et skifte i jobkravene.
”Tidligere så vi en del selvlærte IT-folk i branchen, men de dage er stort set talte. 
Nu leder vi efter folk, der som minimum har en datamatiker-uddannelse – og 
måske endnu bedre – folk der er uddannet som softwareingeniører, dataloger, 
cand-IT’ere fra et af universiteterne.”
”Herefter er det afgørende hvilken praktisk erfaring de har, om de har domæne-
viden fra en bestemt branche, og derefter om de har relevant efteruddannelse. 
Det er altid godt, hvis folk har certificeringer eller projektlederuddannelser, men 
det er stadig grunduddannelsen, der er vigtigst.”
Hos Recruit IT leder man ofte efter folk på et pænt højt niveau, og derfor er 
kravene også ret høje til en del af stillingerne.
”Det er hardcore tekniske kompetencer, vi leder efter. Man kan godt finde folk, 
der kan kode til de enkelte systemer, men ofte har vore kunder mange forskellige 
systemer, der skal arbejde sammen, og her er tricket at forstå de store sammen-
hænge. Det kræver noget mere dybde end en datamatikeruddannelse ofte giver,” 
forklarer Claus Porse.

Specialister kender ikke deres lønniveau
Selv om det altså ofte er højt specialiserede folk, som headhunteren leder efter, 
undrer det ham, at IT-folkene ikke har styr på noget af det basale, når man skal 
skifte job: Lønnen.
”Generelt har folk ikke ret godt styr på, hvad markedsprisen er. De ved fx ikke, 
hvor meget de kan forvente alt efter anciennitet, fagområde eller region. Tvært-
imod spørger de nogle gange mig, hvad markedsprisen er, og så må jeg forklare 
dem, at jeg godt kan give et tal, men jeg er ikke deres tillidsmand. Tværtimod er 
jeg ansat af deres kommende arbejdsgiver.” 

Har ikke ansat udenlandske IT-folk 
”For os er LinkedIn et centralt værktøj, når vi skal rekruttere folk. 
”Når vi slår stillinger op på LinkedIn, kan vi være sikre på, at op til 80 procent af 
ansøgerne kommer fra udlandet”, siger Claus Porse. 
”Vi begrænser derfor som regel brugen af LinkedIn som annoncemedium, fordi 
det giver for mange ansøgere”.
”Det er meget få af de udenlandske ansøgere, jeg bringer videre, og i løbet af det 
sidste halvandet år, har vi faktisk kun ansat en enkelt udlænding – og det var en 
dansker, der boede i Australien, som vi hjalp med at komme hjem til et job.”
Der er en stribe grunde til, at de udenlandske ansøgere ikke når videre i kapløbet 
om stillingerne.
Dels forventer nogle arbejdsgivere, at ansøgerne taler dansk, dels kan der være 
en del usikkerhed om niveauet i de udenlandske uddannelser og dermed proble-
mer med at vurdere det faglige niveau. Også ventetiden på at skaffe arbejdstilla-
delser og bolig gør det mindre attraktivt at hente udlændinge.
”Vi kører screeningssamtaler på alle ansøgere, hvor vi fx beder kandidater sende 
os kodestumper til review, eller hvor vi ser på deres løsningsstrategier på konkre-
te problemstillinger. Her går vi meget tæt på deres faglige kundskaber. Derfor har 
det endnu ikke været relevant at tage en udlænding frem for en dansk specia-
list.”

\

Vi har alle nogle ”peaks” og ”lows” i en karriere, 
og hvis man sidder i et ”low”, kan man måske 
godt tænke, at man kan prøve noget nyt.

Claus Porse, Partner, Recruit-IT

”

IT-specialister har for lidt styr på, 
hvad deres markedspris er, 
mener Claus Porse fra Recruit-IT. 

Hvis du bliver kontaktet af et rekrutteringsfirma, står du i en gunstig posi-
tion for at forhandle en god løn. Men det kræver, at du har styr på, hvad 
andre med tilsvarende jobtype, anciennitet og bopæl som dig selv får.

Du kan læse mere i SAMDATA Magasinets temanummer om løn. 
\ kortlink.dk/refm

For det offentlige område kan du slå lønniveauet op her:
\ www.krl.dk - Det kommunale- og regionale område
\ www.loenoverblik.dk - Det statslige område. 
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\ REKRUTTERING \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

Hos Bankdata i Fredericia har HR-direktør Mette Marie Buhl taget et par nye 
våben i brug for at få nye IT-folk ombord. Og det er ikke højere løn eller særlige 
pensionspakker, der er fokus på.
Hun bruger i stedet et mix af headhuntere, en helt ny afdeling placeret i en stu-
dieby og særlige arrangementer for studerende for at få fat i nok folk.
Lønnen er derimod ikke noget, som Mette Marie Buhl fokuserer meget på i 
rekrutteringsarbejdet.
”Vi har en god begyndelsesløn og et lønniveau, der er konkurrencedygtigt. Men 
det er sjældent noget vi taler om før til sidst i forløbet. For de folk vi ansætter, 
betyder lønnen kun noget, hvis den ikke er i orden.”

Nyt kontor med rekrutteringsopgaver
I stedet anser hun firmakulturen og kontakten til de nyuddannede som noget af 
de vigtigste i rekrutteringsarbejdet.
”Vores image-bygning over for de unge er utroligt vigtigt. Vore kontorer ligger i 
Fredericia og Silkeborg, men vi har netop åbnet en ny afdeling i Århus på Katrine-
bjerg – netop for at være tæt på de studerende.”
”De teams vi har ansat der, har decideret afsat en vis procentdel af deres 
arbejdstid til rekruttering – fx på karrieremesser. Samtidigt laver de også en del 
projektsamarbejde med de studerende på universitetet.”

Ingen slips og scrum
”Det helt afgørende for rekrutteringen er, at vores firmakultur er ret uformel. 
Når vi er ude til karrieremesser står vore folk ikke i skjorter og jakkesæt, som 
mange af de andre. Det gør en forskel og betyder, at vores stand ofte er meget 
velbesøgt. Jeg tror, folk godt kan fornemme, at vi har en ret god hold-ånd, og 
det betyder meget for folk, der overvejer at arbejde hos os.”
”Når de samtidigt hører, at vi arbejder med scrum, så gør det, at de bliver rigtigt 
interesserede,” fortæller Mette Marie Buhl.

Pizza og data fra virkeligheden
På det seneste har Bankdata haft succes med at lave arrangementer rettet 
direkte mod studerende – senest i Århus.
”Vi har lavet fintech-events, hvor vi inviterer de studerende ind til at arbejde med 
rigtige bankdata i et lukket miljø, mens vi trakterer med lidt pizza. De kender ikke 
meget til fintech-branchen, men det med at arbejde med rigtige data, er noget, 
de virkelig har taget godt imod. Derfor gentager vi snart arrangementet på 
Aalborg Universitet,” siger Mette Marie Buhl.
”De studerende er også interesserede, når vi fortæller om mulighederne for at 
arbejde med komplekse opgaver og om den forandringsrejse vi er i gang med, 
hvor vi kun lige er begyndt at arbejde med agile metoder.”
Af de 150 medarbejdere Bankdata har ansat i 2016 og 2017, er hver fjerde nyud-
dannet.

De erfarne folk skal headhuntes
Når det kommer til de mere erfarne folk, har Bankdata måtte skrue op for rekrut-
teringen. 
”Vi er langt mere ude og søge efter folk og har hyret hjælp udefra hos et 
rekrutteringsfirma, for at få fat i dygtige folk. Man skal huske, at der kun bliver 
uddannet 80 nye dataloger om året i Århus, og det forslår ingen steder,” siger 
Mette Marie Buhl.
IT-firmaet forsøger at balancere mellem forskellige typer af IT-folk, når man 
ansætter.
”Vi har også brug for stærke, erfarne profiler. Efterhånden som vore systemer 
bliver mere og mere komplekse, stiger kravene også til medarbejderne. Derfor 
flytter vi os også gradvist i retning af at ansætte flere med længerevarende 
uddannelse. Dem henter vi bedst ved at gå i dialog med talenterne på markedet.” 
Bortset fra, at Bankdata har 50 ansatte i Indien, har de ingen planer om på den 
korte bane at hyre IT-folk fra andre landet. 
”Vores arbejdssprog er dansk, og det skyldes blandt andet, at nogle af vore 
mindre banker ikke kan håndtere engelsk som arbejdssprog. Derfor hyrer vi kun 
folk, der taler dansk for nuværende – det vil dog ændre sig inden for overskuelig 
fremtid.”
Nogle danskere er derimod sværere at tiltrække end andre.
”Fredericia og Silkeborg er måske ikke storbyer, men det er ikke noget problem. 
Vi har mange der pendler fra Esbjerg, Odense eller Skanderborg. Undtagelsen er, 
at det faktisk kan være svært at tiltrække nogen fra Sjælland. Det kan næsten 
kun lade sig gøre, hvis de er vokset op i Jylland, og gerne vil tilbage til rødderne 
og bedsteforældrene,” fortæller Mette Marie Buhl med et smil.

\

BANKDATA: 
VORES KULTUR ER DET VIGTIGSTE 
REKRUTTERINGS-REDSKAB
Hos Bankdata har man hyret headhuntere for at få fat i IT-folk nok, men det der reelt afgør om folk tager et job hos firmaet, er den uformelle firmakultur og 
de agile arbejdsmetoder.

\ FAKTA OM BANKDATA

Bankdata er ejet af 11 af landets små og mellemstore pengeinstitutter, 
hvor Jyske Bank og Sydbank er de største.

Bankdata leverer langt hovedparten af den IT-infrastruktur, der bruges 
i de 11 banker. Det gælder både webbank-løsninger, mobiladgang, 
rådgivningsværktøjer og basisydelser som bankoverførsler og indbeta-
lingskort. Derudover står Bankdata for en stor del af bankernes såkaldte 
kapitalmarkedssystemer, der fx bruges til valuta- og aktiehandel. 

Samlet set har firmaet 700 ansatte – hvoraf de 90 % arbejder med at 
levere IT-løsninger. De er fordelt på kontorer i Fredericia, Silkeborg og en 
nyåbnet afdeling i Århus. Dertil kommer 50 IT-folk i Indien.
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Det helt afgørende for 
rekrutteringen er, at vores 
firmakultur er ret uformel. 
Når vi er ude til karriere-
messer, står vore folk ikke 
i skjorter og jakkesæt, som 
mange af de andre.”

Mette Marie Buhl
HR-direktør, Bankdata

”
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\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

“DET SVARER TIL, AT 
DANMARK VAR GÅET GLIP 
AF INDUSTRIALISERINGEN”
Behovet for ny IT-arbejdskraft er voldsomt. Men hvad sker der egentligt, hvis det ikke lykkes at uddanne nok nye IT-specialister? 
Læs om bange anelser og bud på løsninger.

“Hvis vi ikke forstår at lave omstilling fra industri til digitalt samfund, så er vores 
velfærdsmodel under kraftig udfordring. Dét der foregår er et paradigmeskifte. Det 
svarer til, at vi var gået glip af industrialiseringen og alle de store virksomheder, 
den førte med sig. Det er den risiko vi løber nu, og derfor er det er afgørende, at vi 
forstår den udfordring.” 
Ordene er Jan Damsgaards og tonelejet efterlader ingen tvivl om, at han mener, 
hvad han siger. Han er professor og institutleder på Institut for Digitalisering på 
Copenhagen Business School samt medlem af Disruptionrådet – og så er han 
bekymret for fremtiden.
Sammen med en række andre eksperter og parter giver han sit bud på, hvad der 
kan ske, hvis ikke det lykkes Danmark at skaffe de 19.000 IT-specialister som Dan-
mark vil mangle i 2030 ifølge en rapport udarbejdet for Erhvervsstyrelsen sidste år. 

Teknologiske landvindinger er ikke nok
Det kræver nærmest en uddannelsesrevolution, hvis behovet for IT-specialister 
skal dækkes alene af dansk arbejdskraft. Ingen af de mange kilder i forsknings- og 
uddannelsessektoren og erhvervslivet, som SAMDATA Magasinet har talt med, 
tror på, at det kan lade sig gøre. 
“Nogle firmaer vil flytte dele af udviklingen til andre lande. Normalt er det noget, 
man har gjort fordi lønningerne har været lavere, men man kan sagtens forestille 
sig, at det vil ske på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft herhjemme. Det 
sker jo allerede i et vist omfang på IT-området, selvom lønningerne i Bangalore (i 
Indien, red.) er lige så høje som i Danmark, når man tager alle udgifter med. De 
ting, man kan få lavet derude, er der ikke arbejdskraft til i Danmark,” siger Jan 
Damsgaard.

STUDERENDE: VI SKAL HAVE PLADS TIL FLERE
Der er risiko for, at den store mangel på IT-specialister kan trække ingeniører væk fra 
andre fag, hvor de også mangler, frygter DTU-studerende.

“Jeg er ikke så overrasket over, at der mangler 
så mange, når jeg kigger på, hvordan hvervnin-
gen til virksomhederne foregår. Alle ingeniører 
får jo en basisforståelse for programmering, og 
når vi er på jobmesser, så er alle IT-virksomhe-
derne der for at rekruttere ingeniører, uanset 
hvilken slags ingeniør man er. Man har jo brugt 
tre-fem år på at lære nye ting hele tiden, så 
det er ikke så svært at lære noget nyt, fx. et 
nyt programmeringssprog.”
Sådan siger Mette Bybjerg Brock, der er 
formand for Polyteknisk Forening, der orga-
niserer de studerende på Danmarks Tekniske 
Universitet.
Men desværre har ingeniørernes evne til at 
tilegne sig ny viden også en slagside.
“Jeg tror, at vi kommer til at se mange flere 
folk fra andre fag, fx andre typer ingeniører 
eller andre tekniske fag, der går ind i IT. Det er 
uheldigt, for vi mangler alle typer af ingeniø-
rer,” siger hun.

Ser kun på karaktergennemsnit
I stedet plæderer hun for, at IT-uddannelserne 
skal skaleres til at rumme flere mennesker.
“Der skal være plads til folk på studierne. Vi 
har fuldt optag hvert år og udbygger universi-
tetet hvert år. Der skal investeres, så der både 
er nok fysisk plads og undervisertimer nok. 
Portionen af penge per studerende skal være 
stor nok.”
I samme åndedrag foreslår hun, at karakterni-
veau ikke får lov at fylde så meget i studievej-
ledningen, fordi folk sagtens kan blive dygtige 
indenfor f.eks. IT, selvom de ikke er kommet 
igennem Folkeskolen og gymnasiet med 
topkarakterer.
“Der ligger noget, i hvilken studievejledning 
man giver folk. I dag ser man nærmest kun på 
folks karaktergennemsnit; bestemte niveauer 
betyder, at de bliver sendt i bestemte ret-
ninger. Det er en meget usund måde at gøre 
det på. Man skal vise folk hvilke muligheder 
de reelt har, også indenfor IT,” siger Mette 
Bybjerg Brock.

Man skal vise folk hvilke muligheder 
de reelt har, også indenfor IT.

Mette Bybjerg Brock, formand for Polyteknisk Forening

”
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Til gengæld tror han ikke på, at teknologien i sig selv vil blive redningen. Automatisering og ma-
chine learning kan ikke nedbringe behovet for IT-arbejdskraft. Tværtimod.
“Manglen på arbejdskraft ville være meget værre, hvis teknologiske landvindinger ikke allerede 
var indregnet i ligningen. Meget af det, der kommer til at fylde i fremtiden, som fx kunstig intelli-
gens, skal jo laves af specialister – ikke af generalister. Der skal rigtigt mange programmører til at 
lave den robot, der skal betjene en operationsstue på et hospital,” siger han og fortsætter:
“Den digitale udvikling, der er påkrævet for, at folk selv kan skifte en pakning på vandhanen med 
et par VR-briller på, den kommer ikke af sig selv. Det kræver rigtigt mange IT-folk at udvikle 
den nye teknologi, for den bliver mere og mere kompleks. Derfor vil kompetencebehovet også 
fortsætte med at vokse.”
Til gengæld kan firmaer måske få dækket noget af behovet for arbejdskraft ved at indgå partner-
skaber med firmaer i andre lande.
“Internationale samarbejder på tværs af landegrænser er en god idé. Det kan betale sig, fordi man 
har en zero marginal cost, når løsningen først er udviklet. Det betyder intet for omkostningerne, 
om der er 10.000 eller 10.000.000 brugere.”

\

I Østjylland er en lang række store virksomheder 
gået sammen for at komme manglen på IT-ar-
bejdskraft til livs. I erhvervsnetværket ‘Destination 
Aarhus’ sidder f.eks. Arla, Danske Bank, Grundfos 
og lignende giganter.
“Det, som virksomhederne i foreningen har til 
fælles, er udfordringen med at skaffe nok relevante 
kandidater til deres jobs. Det er højteknologiske 
virksomheder, der ofte har store udviklingsopga-
ver indenfor software. Når de ikke kan skaffe de 
rette medarbejdere, så kan det potentielt være 
hæmmende for vækstpotentialet. Virksomhederne 
oplever allerede nu en reel udfordring i forhold til at 
få besat ledige positioner,” fortæller Pernille Salling, 
der er sekretariatsleder i Destination Aarhus.
For at gøre det lettere at tiltrække IT-specialister til 
området, arbejder de for at skabe et stort miljø af 
ligesindede.
“Vi vil gerne skabe en community-følelse. Det gør 
vi gennem forskellige meetups, hvor medarbejder-
ne kan skabe nye netværk og få ny inspiration. På 

den måde er det lettere at fastholde folk,” siger 
Pernille Salling og tilføjer:
“Men det er ikke nok at rekruttere nationalt. Der 
er ikke kandidater nok. Vi prøver derfor også at 
gå til udenlandske kandidater og vise dem, at der i 
Århus er et stærkt IT-miljø med mange spændende 
virksomheder. De skal vide, at hvis de flytter hertil, 
så er der mange karrieremuligheder.”

Ikke kun problematisk
Hun fortæller, at manglen på IT-arbejdskraft præ-
senterer en række problemstillinger for virksom-
hederne.
“Det kan betyde, at man ikke kan forfølge vækst-
potentialet. Virksomhederne kan potentielt blive 
nødsaget til at sige nej til ordrer, fordi de ikke kan 
skaffe nok kvalificerede medarbejdere. Især når 
man er på eksportmarkedet, så er det ikke kun 
problematisk for virksomheden, men det rammer 
også samfundsøkonomien,” siger hun.
Hun fremhæver, at der også er andre negative 

effekter af manglen på IT-specialister:
“Hvis man er nødt til fx. at outsource opgaver til 
udlandet, så betyder det jo også noget for de jobs, 
der ellers ville blive skabt, hvis man havde de højt-
uddannede specialister her i landet. De genererer 
jo jobs omkring sig, fx. kantinemedarbejdere eller 
rengøringsfolk, ligesom de lægger penge i bylivet. 
Den positive spiral går man glip af, hvis man ikke 
kan rekruttere.”

\

ØSTJYDER: KONKURRENTER GÅR SAMMEN 
OM AT SKAFFE NYE KOLLEGAER
Man er stærkest, når man løfter i flok. Det mantra tror de på i Århus, hvor en lang 
række store virksomheder samarbejder om at sikre IT-arbejdskraft til området.

Hvis vi ikke forstår at lave omstilling 
fra industri til digitalt samfund, så er 
vores velfærdsmodel under kraftig 
udfordring.
Jan Damsgaard, professor

”

Vi vil gerne skabe en community-
følelse. Det gør vi gennem forskel-
lige meetups, hvor medarbejderne 
kan skabe nye netværk og få ny 
inspiration. På den måde er det 
lettere at fastholde folk.

Pernille Salling, sekretariatsleder i Destination Aarhus.

”
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\ MANGEL PÅ IT-SPECIALISTER \ Af Anne Niluka Iversen, annenilukai@gmail.com

Hvordan ser fremtidens IT-medarbejder ud? SAMDATA Magasinet har bedt 
IT-branchens bedste bud på en vismand, Preben Mejer, om at komme med hans 
bud.
Han peger på, at der i fremtiden vil udvikle sig behov indenfor tre hovedområder.
Det første, der kommer til at spille en stor rolle, er medarbejdere med tungere 
og mere specialfokuserede kompetencer. Det er folk som softwareudviklere, der 
kan designe og udvikle software og IT-arkitekter, der fx beskæftiger sig med 
infrastruktur, information eller applikationer 
En anden gruppe man kan putte i den kasse, er dem, der specialiserer sig inden-
for big data, fortæller Preben Mejer:
” Der hvor der er stor vækst lige nu, er inden for big data. Dem der kan analysere 
big data, dem som både forstår tal og kan se, hvad der er i dem og som også 
er kreative omkring, hvad man kan bruge dem til, kan næsten selv skrive deres 
egen løncheck. Det er et område i vild udvikling.”
Et tredje område, hvor der vil være stor efterspørgsel, er IT-chefer med god 
forretningsforståelse.
”Vi ser allerede et skift. Hvor cheferne før bare skulle have en forståelse for IT, 
skal de nu også i stigende omfang være rigtigt gode til at arbejde sammen med 
eksterne partnere. Og så er det vigtigste, at de både nu og ikke mindst i fremti-
den, skal have en god forretningsforståelse.”
Så er der den fjerde gruppe, som er dem med de mere bløde og kreative kompe-
tencer. Dem der er mest synlige i front for virksomheden.
”Det er dem, som både skal have forstand på IT og samtidig skal kunne skabe 
markedsføring og historiefortælling på sociale medier. De skal også kunne arbejde 
med apps, og i nær fremtid også med bots og kunstig intelligens, som bliver den 
næste store åbenbaring,” siger Preben Mejer.

AI bliver uundgåeligt
I fremtiden vil apps, som vi kender dem, blive erstattet af såkaldte bots. Små 
stykker kunstig intelligens der er automatiserede og i stand til at hjælpe brugeren 
videre, samtidig med at de kan tillære sig ting. Derfor kommer virksomheder til 
at efterspørge folk, der forstår botter – både teknisk og brugerflademæssigt, 
mener Preben Mejer
Den kunstige intelligens, eller AI (Artificial Intelligence, red.), ligger oppe i skyen, 
og det er ikke automatisk givet, at det vil være repræsenteret i en applikation 
eller en intelligent bot. Den kunstige intelligens kan også have til formål at gøre 
andre programmer mere intelligente. 

Det kan være alt fra netværksovervågning til overvågning af kreditkorttransakti-
oner for at fange svindel, eller sammenbinding og optimering af komplekse forløb 
med mange mulige udfald. 
”Om fem minutter så stikker hele kunstig intelligens-området af. Så alt hvad 
der har med kunstig intelligens at gøre, er på vej også til at blive et voldsomt 
vækstområde, og jeg vil anbefale alle i IT-branchen at interessere sig for AI”, siger 
Preben Mejer.
Botter skal trænes og ligesom der er brug for app-udviklere, vil der være brug for 
udviklere, der dels forstår AI’s muligheder, og samtidig kan medvirke til at skabe 
så brugervenlig en grænseflade til botten og dens funktionalitet som muligt.
”Det kræver hardcore AI-kompetencer, og er typisk noget, som kun store virk-
somheder vil opbygge selv, ellers er det noget, man vil købe ude i byen.”
Et andet nyt vækstområde, der snart kommer til at gøre sit store indtog er tale-
styring. I fremtiden vil vores stemmer komme til at spille en større rolle i forhold 
til at styre den elektroniske dimension af vores hverdag.
”Man ser er et skift i brugergrænseflader, så tale fylder mere. Så det at arbejde 
med talestyring af apps, vil også være et område, hvor vi kommer til at se 
vækst.”

Fremtidens medarbejder er specialist
”Jeg tror, at dem, der kan skrive de største lønchecks, er dem der sidder inde i 
baglandet med specialviden inden for deres område. Men hvis man sidder læn-
gere fremme, mere synligt i virksomheden, og har de helt rigtige kompetencer, 
vil man også være meget efterspurgt. Vi har nemlig behov for nogen, der har 
forstand på nye måder at markedsføre på i det nye univers, der begynder at tone 
frem”, siger Preben Mejer
Fordi de kommende år rummer så mange nye muligheder, tror Preben Mejer, at 
nye IT-medarbejdere i fremtiden vil blive uddannet til at besidde en bred forståel-
se af alle disse muligheder, en slags basisuddannelse.

\

FREMTIDENS IT-VIDEN SKAL 
BARE VÆRE BRED OG SPECIALISERET
Hvordan ser fremtidens medarbejder ud? Skal man satse på at specialisere sig, eller er det bedre at kunne lidt af hvert? Og hvem bliver 
mon overflødige om nogle år? SAMDATA har bedt en fremtidsforsker om at kigge i krystalkuglen. 

FAKTA OM PREBEN MEJER
IT-guru, direktør og foredragsholder i videnscenteret Radr, der formidler og 
rådgiver virksomheder og det offentlige om fremtidens digitale verden.
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SIKKERHED OG KRYPTERING
– HER FÅR DU STYR PÅ 
GRUNDPRINCIPPERNE.  - KURSUSNR. 0795-16-08

INDHOLD - 4 moduler

\  1.     Kryptografiske principper som autentificering og autorisation

\  2.     Symmetrisk kryptering, hvor begge parter deler en nøgle

\  3.     Asymmetrisk kryptering, hvor hver part har sin egen nøgle

\  4.     Autentificering og certifikater

KOM I GANG MED 
PROGRAMMERING 
FOR BEGYNDERE  - KURSUSNR. 0795-16-09

INDHOLD - 3 moduler

\  1.     Programstrukturer

\  2.     Funktioner og metoder

\  3.     Algoritmer

SÅDAN KOMMER DU I GANG 
MED PROGRAMMERING
GRUNDLÆGGENDE JAVA - KURSUSNR. 0795-16-10

INDHOLD - 6 moduler

\  1.     Grundlæggende programmering i Java

\  2.     Grundlæggende objektorienteret programmering

\  3.     Simple algoritmer

\  4.     Simple designmønstre

\  5.     Collections

\  6.     Simple brugergrænseflader

PHP - KURSUSNR. 0795-16-01

INDHOLD - 5 moduler

\  1. Grundlæggende programmering i PHP 

\  2. Håndtering af brugere (adgangskontrol, sessioner, mails) 

\  3. Adgang til databaser 

\  4. PHP-sikkerhed 

\  5. Nyt i PHP 7 

WORDPRESS - KURSUSNR. 0795-16-02

INDHOLD - 5 moduler

\  1. Grundlæggende WordPress 

\  2. Sikkerhed

\  3. Performance

\  4. Udvikling af temaer

\  5. Udvikling af plugins

POWERSHELL - KURSUSNR. 0795-16-11

Dette onlinekursus giver dig en grundlæggende viden om Windows PowerShell 

v4.0, og hvordan det kan bruges til at administrere og automatisere Windows-ba-

serede computere.

Kurset består af 28 moduler og fokuserer på primære Windows PowerShell 

kommandolinje-funktioner og -teknikker.

\ LÆS MERE OG 
TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK

Du kan tage kurserne, når det passer dig. Vores kursussystem er ikke helt klædt på til vores 
onlinekurser, så vi er p.t. nødt til at skrive en dato i systemet. Vi arbejder på at få det ændret.

ONLINE

\ KURSUR
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\ KURSUR

ONLINE

Arbejder du som systemadministrator eller IT-supporter, kan kurser og 
certificeringer i Windows Server 2012 være særdeles brugbare. 

Derfor tilbyder SAMDATA\HK nu tre gratis kurser i samarbejde med 
kursusudbyderen Segment. Her får du mulighed for at få styr på mulig-
hederne og værktøjerne i Windows Server 2012 R2.

Kurserne er inddelt i tre niveauer, og det anbefales, at du tager kurser-
ne i rækkefølge – startende med installering og konfiguration. 

Der er tale om online videokurser, som du kan tage når det passer dig. 
Du kan fx gøre det til en fast vane at se et afsnit på vej til arbejde i 
toget eller fordele det med et videoafsnit hver aften i en måned.

Tidsforbrug
Kurserne er bygget op om materiale, som det normalt vil tage 5 almin-
delige kursusdage at gennemgå. Her får du i stedet tingene opdelt i 22 

– 26 video-moduler på hver 20-40 minutter. Dertil kommer en række 
øvelser og tests undervejs.

Videoundervisningen foregår på dansk, men de tilhørende PowerPoints, 
undervisningsmateriale og multiple choice-tests er på engelsk. 

Kursusbevis
Når du har gennemført forløbet, modtager du et kursusbevis. 

Efterfølgende certificering
Det er oplagt at fortsætte efter kurset med at tage en MCSA-certi-
ficeringstest. Det vil typisk kræve, at du sætter yderligere tid af til at 
læse på stoffet. Her skal du tilmelde dig den officielle test, der foregår 
hos Segment i Hvidovre. Prisen er 1.500 kr. for hver af de tre certifice-
rings-tests.

\ LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK

BLIV EN HAJ TIL 
WINDOWS SERVER 2012
Tre gratis onlinekurser giver dig mulighed for at få styr på alt med Windows Server 2012. Og hvis du har lyst, 
kan du bagefter tage den officielle test og pynte CV’et med en MCSA-certificering.

1. Installering og konfiguration af Windows Server 2012 (70-410)

2. Administration af Windows Server 2012 (70-411)

3. Avanceret konfiguration af Windows Server 2012 (70-412)
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SÅDAN KOMMER DU I GANG 
MED PROGRAMMERING

\ KURSUS

ONLINE

Alle kurserne er gratis for medlemmer og planlagt, 
så du kan tage hovedparten som online-undervisning 
hjemme fra din egen stue.

\ STUDIETEKNIK 

- kom i gang med en 
IT-efteruddannelse

\ JAVASCRIPT 
OG JQUERY 

– forberedelse 
til programmering

\ PYTHON 

- En nemmere start på 
programmering

\ SQL 

– Introduktion til 
databaser

\ C# 
- Grundlæggende 
programmering

\ BASH 
– Linux scripting

\ LÆS MERE OM ONLINEKURSERNE 
OG TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK

INSPIRERENDE KURSER  TIL DIG FRA HK/PRIVAT
LÆR AT LAVE VIDEOER 
OG GIF TIL WEB OG SoMe
ODENSE 31/10-17
ROSKILDE 7/11-17

BLIVE KLOGERE PÅ  
SITUATIONSBESTEMT LEDELSE
VIBORG 21/11-17
AALBORG 22/11-17

TILMELD DIG 
KURSERNE PÅ

hk.dk/gratiskursertildig



FOR
IT

STUDERENDE

DORTE OMDAL ER ANSVARLIG FOR 
SAMDATA\HK’S AKTIVITETER FOR 
STUDERENDE PÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

Dorte har en baggrund som butikschef, er kontoruddannet i et ministerium, har været 
flere år i militæret som officer og har været ansvarlig for ungdomsorganiseringen i HK 
Hovedstaden.

IT-studerende
Er du datamatiker, multimediedesigner, PBA i webudvikling eller PBA i softwareudvikling-studerende, har du 
sikkert allerede mødt hende på akademiet.

SAMDATA\HK’s netværk for kvindelige IT-studerende
Dorte er også ansvarlig for SAMDATA\HK’s netværk for kvindelige IT-studerende, som er ved at blive etable-
ret. På opfordring fra kvinder på datamatikerstudiet har SAMDATA\HK oprettet netværket. Et netværk, hvor 
studerende og etablerede inden for IT-branchen deler erfaringer på godt og ondt. Vores mål er at få bygget et 
fundament for kvinder i den mandsdominerede IT-branche. 

Dorte planlægger og gennemfører i samarbejde med de studerende, akademierne og HK’s lokale afdelinger 
arrangementer for nye studerende, studerende der skal skrive hovedopgave, og nyuddannede, der skal ud på 
arbejdsmarkedet for første gang.

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
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