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Aldrig har vi haft så travlt!

Jeg håber, I enten har haft en 
dejlig sommerferie eller snart 
får den. Vi har aldrig haft så 

travlt og aldrig haft så mange kon-
sulenter ude. På den eksisterende 
ordrebeholdning kan vi forudsige, 
at der kommer endnu flere ud i ef-
teråret. Vi har fået mange roser for 
vores samlede indsats her i foråret, 
og dem vil jeg bede om, I tager til 
jer – I fortjener hver og en!

Siden sidste udgave af Kon-
sulentNyt har vi bl.a. indgået ram-
meaftaler med Nordea og Vestas 
Wind Systems. Vi har aldrig stået 
stærkere på det danske konsulent-
marked. I denne udgave fokuserer vi 
igen på det globale, og specifikt på 
offshoring. I interviewet med Jørgen 
Jakobsen (IT-koncerndirektør, TDC) 
kan I læse om nogle af de parametre, 
praktisk erfaring har vist, man skal 
være opmærksom på i forbindelse 
med offshoring.

I den ene ende af markedet (min-
dre kunder uden egne kvalificerede 
IT-afdelinger) forventes IT eller udvik-
let programmel at være en hyldevare 
på linje med en office applikation, 
blot skal det fungere skræddersyet 
til et ikke særligt specifikt defineret 
behov. Denne opgave lader sig kun 
meget sjældent løse til kundernes til-
fredshed; ”For dyrt”...“var ikke det vi 
bad om”...“troede det også ville kun-

ne…”, “skal vi selv taste data ind?” 
osv. osv. Problemet her er ikke, at 
kunderne er uintelligente eller noget 
i den retning. Problemet er, at kom-
munikationen parterne imellem ikke 
er god nok. “God nok” defineres som 
tilstrækkelig til, at opgaven bliver løst 
til kundens tilfredshed, og det svære 
er, at kunden i dette segment ikke 
kan definere, hvad der ønskes på en 
måde, som IT-folket kan oversætte 
til kode. Regelsættene til alle IF…
THEN…ELSE skal som regel spør-

ges grundigt ind til og kan i mange 
tilfælde ikke umiddelbart besvares. 
Når dette så sker, så kodes der ofte 
på en sådan måde, at IT-folket finder 
det fornuftigt og forsvarligt, og så 
kommer der tilbage ”jamen, det gæl-
der da ikke i tilfælde af… kan du nok 
regne ud” etc. Det er dette fænomen, 
som berettiger til standard-applika-
tioner, hvor kunden må rette ind efter 
programmellet og ikke omvendt – og 
dermed bliver han heller aldrig helt til-
freds. Et for alle uheldigt udkomme.

I den anden ende af markedet 
– som Jørgen Jakobsen repræsen-

terer – har vi kunder med fuldt pro-
fessionelle IT-afdelinger, som erken-
der denne problematik og dermed 
undgår mange af disse faldgruber, 
men desværre ikke alle. Vi vil gerne 
takke Jørgen Jakobsen for at dele ud 
af sine erfaringer med offshoring og  
belyse løsninger omkring den kræ-
vede kommunikation og forberedel-
serne dertil.

’Hands-on’ erfaringer i denne 
forbindelse fortæller IT-konsulent Jan 
Sørensen om. Jan giver helt daglig-

dags eksempler på, hvor basal pro-
blematikken er, og selvom man kan 
se humoristisk på det, så er det i 
virkeligheden et seriøst problem. Vi 
takker Jan for hans input, og håber, 
I kan blive inspireret til at være op-
mærksomme på, hvorvidt viden er 
overbragt (begge veje) i tilstrækkelig 
grad til, at alle bliver tilfredse. Jeg øn-
sker jer alle god læsning og en fortsat 
god sommer!

Henning Jørck, Adm. direktør

“Problemet er, at kommunikationen parterne 
imellem ikke er god nok. ‘God nok’ defineres 
som tilstrækkelig til, at opgaven bliver løst til 
kundens tilfredshed”
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Hvad er status på offshoring i dag? 
For nogle år siden var offshoring et 
modebegreb, tror jeg, i forbindelse 
med det øgede fokus på globalise-
ring.  Offshoring har vel gennemgået 
et forløb fra at være et nyt fænomen 
til et punkt, hvor det nu er en natur-
lig del af den måde, man tænker på, 
når man laver og outsourcer projekter. 
Vi var forholdsvis tidligt ude med vo-
res offshore-projekter hos TDC og har 
nu opnået en modenhed på området, 
som gør, at det er en naturlig og inte-
greret del af det, vi foretager os som 
IT-virksomhed. På vores gamle syste-
mer var det betydelig mere besværligt 

Status på 
offshoringbølgen 
- Interview med Jørgen Jakobsen,
 IT-koncerndirektør, TDC

at tænke i offshoring. Men på vores 
nyeste projekter, som fx Siebel CRM 
implementering, er offshoring medreg-
net fra starten af. Om det omhandler 
store systemer og prioriteringer eller 
blot produktudvikling, så er offshoring 
tænkt med ind i alt det, vi laver. 

De offshore-projekter, vi laver, 
foregår i Indien. Vi fronter dog ikke de 
indiske udviklingscentre selv, selvom vi 
nok ville få den ultimative økonomiske 
effekt ved at gøre det direkte. Men som 
virksomhed har vi ikke den fornødne 
modenhed, der skal til. For os var det 
bedre at snakke med en mellemmand 
(et frontoffice), som allerede havde et 
veletableret indisk udviklingscenter 
(backoffice).  

Hvad er i hovedtræk de primære ting, 
som skal overvejes, inden man kaster 
sig ud i sådanne projekter? 
At man skal give sig tid til at etablere, 
implementere og lave vidensoverdra-
gelse, og så skal man have en klar 
plan for, hvilke roller der skal spilles 
– set i forhold til de roller, der har væ-
ret spillet i selve virksomheden. Også 

i forhold til en dansk underleverandør 
eller i forhold til konsulenter. Der vil ske 
en ombrydning i rollemønstret, og man 
kommer altså til at arbejde op imod et 
indisk apparat, med — for eksempel 
— en meget meget høj CMMI certifi-
cering. Så du får altså, hvad du beder 
om, hvilket er fint nok — især hvis du 
er god til at beskrive præcis, hvad du 
gerne vil have.

Kan du give et eksempel på det?
Ja, et godt eksempel havde at gøre 
med de folk, der sidder i Indien og laver 
vores kreditvurderingssystem. Når der 
står et “A/S” så er det jo meget enkelt 
for os i Danmark. Vi ved, at det dre-
jer sig om et selskab – men det er ikke 
sikkert, man forstår det i Indien. Det er 
heller ikke sikkert, at de, der sidder og 
laver systemerne, forstår betydningen 
af “c/o adresse”, og at det ikke 
er ensbetydende med, at det er 
en folkeregisteradresse. Så der 
kan jo være sådanne ting, hvor 
man kan være forholdsvis im-
plicit omkring de specifikationer 

F or 6-7 år siden var offshoring 
et nyt fænomen; et buzzword, 
der hos nogle gav rynker i 

panden og hos andre julelys i øj-
nene. Men hvad er status i dag på 
offshoring, og hvilke erfaringer har 
man gjort sig siden? 

Det giver IT-koncerndirektør Jørgen 
Jakobsen her et bud på fra sin side af 
skrivebordet i TDC.

Basel II
Bea Weblogic
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IBM Information Server
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Microsoft Office Forms Server 2007
Microsoft Office Infopath 2007
Microsoft Office Sharepoint Designer 
2007
Oracle
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Portal Server
Testroller 
(Test Manager, Test Specialist, etc.)

Så skynd dig at gå ind på www.prodata.dk/cv og check, 
at dit ProData CV også indeholder kompetencerne.

Det er sket et par gange, at vi ikke har fundet frem til 
CV’et, fordi kompetencen ikke var opgivet — og det er 
jo brand-ærgerligt ikke at kunne tilbyde dig opgaven, 
blot fordi dit CV ikke kom frem i databasesøgningen.

Med venlig hilsen 
Ressource-afdelingen

 » Vigtigt! Har du én af nedenstående kompetencer?
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og de designs, man laver. Hvis ikke du 
sørger for at gøre de ting meget eks-
plicitte og beskrivende, så får du lige 
nøjagtig den eksplicitte fortolkning af, 
hvad du selv havde med. Det er måske 
et banalt eksempel, men løftet lidt op i 
en overordnet betragtning, så betyder 
det, at man skal give sig tid. Hele den 
vidensoverflytning, der skal ske fra virk-
somheden til et frontoffice og backof-
fice, tager tid. Så at tro at man “over 
night” kan skære 50% af omkostnin-
gerne eller noget i den retning – det 
kan man altså ikke. 

Hvad har været din største udfor-
dring mht. offshoring?
Det ligger vel i at give sig tid. Vi har jo 
brugt offshoring i Indien i forbindelse 
med forskellige strategiske overvejelser 
for at få adgang til markant flere res-
sourcer, som kunne de ting, vi havde 
behov for. De systemer, vi der har i vo-
res offshore-aftaler, er til vores mobil-
marked, og mobilmarkedet er utroligt 
volatilt og hurtigtflyttende, så derfor er 

der brug for at skaffe flere ressourcer 
og gøre tingene mere dynamiske. 

Det er vigtigt at forventnings-
afstemme hele vidensoverdragelsen 
med modtagerne. Det tager noget tid 
at implementere, inden man er kom-
met over i en stabil tilstand, hvor det 
nye setup bare kører.  Så min erfaring 
har været, at man skal sørge for at lave 
en ordentlig forventningsafstemning, 
som gør, at man får tid til at implemen-
tere tingene ordentligt.

Der skal jo flyttes viden frem og til-
bage mellem både Danmark og Indien. 
Og jeg tror, den største læring — uan-
set hvem man kommer til, og uanset 
hvor meget man planlægger — er at få 
flyttet viden fra det ene sted til det an-
det. Vi har gjort det, at vi i det første år 
har haft to medarbejdere i Indien, der 
fungerede som liason, og som tilførte 
noget forretningsforståelse og nogle 
direkte kontakter til os i Danmark. Det 
kan man også sagtens bruge free-
lancekonsulenter til. 

Hvilke erfaringer og gode råd kan du 
give videre til andre mht. offshoring? 
Man skal i hvert fald tænke sig godt 
om! I princippet kan man jo offshore 
alt. Og hvis man tager det fulde skridt 
— altså hvor 95% af opgaven, lige 
fra udvikling til og med tests osv., bli-
ver foretaget offshore — så skal man 
huske på, at der ingen vej er tilbage. 
Når man først har lavet sin vidensover-
dragelse, så ligger den altså et andet 
sted. Det giver selvfølgelig fordele på 
den ene side omkring ressourcer, pri-
ser mm., men det kan på den anden 
side også give nogle ulemper ved, at 
man opnår større afhængighed af den 
tredje part. 
Jeg ved, at nogle har erfaringer med 
at blande tingene, sådan at man har 
egne medarbejdere og offshore-med-
arbejdere på samme projekt. Det tror 
jeg ikke er anbefalelsesværdigt – det er 
enten eller! For det er svært at sidde i 
Danmark og udvikle på noget, og så 
sidde i Indien og udvikle på noget an-
det, og så få det til at hænge sammen 

i sidste ende. Det handler jo om, at en 
udviklingsproces er en sekventiel pro-
ces, og der skal man ikke forsøge at 
blande tingene sammen.  Så hvis an-
svaret hos os er de to første trin i en 
proces, så er det virksomhedens an-
svar, og hvis man så har offshoret og 
outsourcet den resterende del,  jamen 
så er det som regel den proces, der 
tilhører en anden. Ellers bliver det for 
svært at styre. Så det er enten eller! 

Og så skal man give sig tid til vi-
densoverdragelse både i processen, 
inden man går i gang, og efterfølgende. 
Det er vigtigt. I den proces skal man 
være helt sikker på, at man forvent-
ningsafstemmer med modtagerne. El-
lers kommer man bare under pres, hvil-
ket som regel er meget irriterende. Det 
er i vidensoverdragelsesfasen, at vi har 
opnået de største erfaringer om, hvor 
offshoring kan volde problemer. Og 
det drejer sig om vidensoverdragelse 
både til et frontoffice og et backoffice. 

Prøv at give et eksempel på, hvordan 
en vidensoverdragelse kan gå galt. 
For eksempel har vi på den ene side 
virksomheden med behov for god 
vidensoverdragelse, og på den anden 
side sidder dem, der skal transformere 
den viden til noget, som man så kan 
programmere videre på. Hvis man ikke 
har denne viden placeret i midten, som 
et koblingspunkt mellem dit offshore-
apparat og din virksomhed — hvis den 
viden af en eller anden årsag forsvinder 
eller ikke bliver overdraget – ja, så 
mangler du et vigtigt led i kæden. Alle 
led i kæden skal derfor være stærke. 
Hvis tingene bliver for implicitte, går det 
ikke godt, og man er derfor nødt til at 
gøre tingene meget eksplicitte.

Er der noget mht. offshoring, som 
danske IT-konsulenter skal være 
særlig opmærksomme på?
I og med at jeg tror på, at en ret stor 
del af den samlede udviklingsopgave 
bliver løst offshore, så gælder det jo om 
for freelancere at finde det rigtige sted, 
hvor de kan gøre en forskel – altså hvor 
man kan være med inde og danne det 
her koblingspunkt. Så det handler vel 
om, at hvis man skal have en rolle, skal 
man bygge sine kompetencer op – og 
man skal finde sin plads lige nøjagtig i 
den værdikæde. 

Hvis man kan komme ud i en 
virksomhed og sige: “Jeg har ar på 
ryggen, jeg forstår, hvad offshoring 
handler om,” så tror jeg, at man bliver 
en god freelance-konsulent. Og så skal 
man jo nok også til at tænke lidt mere 
segmentspecifikt, fordi store virksom-
heder nu er ved at have gjort sig gode 
erfaringer med offshoring.

Hvordan mener du, at danske IT-
konsulenter bedst udnytter hele offs-
horingtendensen? 
Jeg tror faktisk, at man skal ind og 
finde det sted, hvor man lige nøjagtig 
kan skabe værdi for en virksomhed 
og tænke med det som konsulent. 
Dels kan det være en midlertidig op-
gave, som en virksomhed løser, hvor 
man som konsulent byder sig ind til 
at håndtere opgaven og facillitere, at 
den bliver udviklet billigst muligt i et 
offshore-apparat. Dels kan det være, 
at man kommer ind som konsulent og 
er med til at opbygge de kompetencer, 
som virksomheden skal besidde for at 
kunne benytte sig af offshoring. Så der 
er forskellige vinkler — man skal bare 
finde ud af, hvad man kan tilbyde, som 
er af værdi og så satse på det. 

Hvilke udfordringer mener du, at 
danske IT-konsulenter står over for i 
fremtiden?
Freelance-konsulenter, som forstår en 
given industrigren — det kunne være 
inden for finans, forsikring eller andre 
ting — og som også har forstået, hvad 
offshoring kan gøre for en virksomhed, 
og som ved, hvad man kan byde ind 
med, vil altid blive lukket ind, når de 
banker på ude hos virksomhederne. 
For det vil altid være en knap ressour-
ce.

Hvordan forestiller du dig fremtidens 
IT-konsulent?
Det er en person, der er serviceorienteret 
og relationsskabende, og hele tiden 
fokuserer på, hvordan man skaber 
værdi for virksomheden. Man skal 
ikke gemme sig nede i et eller andet 
kæmpe stort projekt; man er nødt 
til at komme frem og vise, at man 
skaber den værdi — måske især som 
freelance-konsulent, fordi det er meget 
nemt at sige: “Nu skærer vi ned på 
freelance-konsulenter!” Så man er nødt 
til at integrere sig i den virksomhed, 
man arbejder for som freelancer og 
synliggøre sin værdi og så ellers være 
enormt serviceorienteret, fleksibel og 
alle de andre ting – ligesom de bedste 
medarbejdere også er. 

Så succeskriteriet er vel næsten, 
at man betragtes som en del af virk-
somhedens bedste medarbejdere. 
Hvis man kan det, så er man en rigtig 
dygtig freelance-konsulent. Så er det 
i hvert fald ikke en, virksomheden har 
lyst til at skille sig af med!

“Offshoring har vel 
gennemgået et forløb fra 
at være et nyt fænomen 
til et punkt, hvor det nu 
er en naturlig del af den 
måde, man tænker på, når 
man laver og outsourcer 
projekter.” 

“Hvis man kan komme ud i en virksomhed og 
sige: ‘Jeg har ar på ryggen, jeg forstår, hvad 
offshoring handler om,’ så tror jeg, at man bliver 
en god freelance-konsulent.” 
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Blev du gjort opmærksom på dette 
problem, inden du startede på pro-
jektet?
Nej! Det var dyrekøbte erfaringer! Det 
tog mig noget tid, før jeg havde lært 
teknikken til at følge op på dem.

Jeg har for nylig også været 
med på et projekt, hvor der blev brugt 
konsulenter fra Pakistan. Der sad 1 
onshore og 5-10 stykker offshore. 
Og danskeren, der var lead-arkitekt 
på hele opgaven, gik meget minutiøst 
igennem, hvordan hver ting skulle laves 
og designes og kørte sådan nogle ses-

sioner mindst én gang om ugen, hvor 
han forklarede, hvordan tingene skulle 
gøres. Det projekt blev kørt rigtig rigtig 
stramt, men det var ikke en succes al-
ligevel. Det lykkedes simpelthen ikke.

Hvad gik der galt?
Jamen – den “bageopskrift” han havde 
lagt for dagen, og som han hårdt og 
minutiøst havde gennemgået med dem 
for at skære ud i pap, hvordan tingene 
skulle implementeres – den blev gang 
på gang ikke fulgt; de lavede fejl, og 

“ Dér hvor man skal 
være på vagt, er nok 
mht. de her kulturelle 
forskelle. Især det 
med, at indere ikke 
siger ‘nej’.”

de gjorde ikke, som han helt tydeligt 
havde sagt. Det holdt for nogle få af de 
udviklere, som vi brugte, men for stør-
stedelen var det et flop. Og det endte 
med, at vi stort set lavede det selv. Det 
er også svært at kommunikere over 
lange afstande. Det kan godt være 
virkelig frustrerende, når man sidder i 
Danmark og skal kommunikere med 
nogen, der sidder i Pakistan og det, 
man har til rådighed er et konference-
call og en eller anden form for remote 
desktop, så man kan se, hvad der 
foregår på skærmen. Men det er bare 

ikke det samme, som 
hvis man kan stille sig 
ved en tavle og stå 
med en tusch, og alle 
ligesom kan gå op og 
sætte nogle streger 
og indgå i en rigtig 
dialog. 

Jeg har en lille sjov anekdote 
mht. at sige “ja” eller “nej” til, om 
man har forstået det: Mine danske 
kollegaer samt en indisk konsulent, 
som sad onshore, skulle flytte internt 
i firmaet. Og det fungerede på den 
måde, at man hver især fik et vist an-
tal flyttekasser, man skulle samle og 
pakke sine ting ned i. Det gjorde man 
om fredagen, og om mandagen ville 
flyttekasserne stå på ens nye kontor. 
Men sådan en flyttekasse kan godt 
være lidt umulig at samle, hvis man al-

drig har prøvet det før. Så min kollega 
viste den indiske konsulent, hvordan 
man skulle samle sådan en flyttekasse. 
Og han spurgte ham, om han havde 
forstået det, og han sagde: “Ja! Ja!” 
Det viste sig så, at da man løftede den 
kasse, som den indiske konsulent hav-
de samlet, så stod alt indholdet tilbage 
på gulvet! Den var overhovedet ikke 
samlet rigtigt. Her begyndte alarmklok-
kerne at ringe! 

Så derfor er det fornuftigt hele ti-
den at verificere, at de ikke begynder at 
bevæge sig ud ad en eller anden tan-

gent eller forkert retning, ellers ender 
man med at have spildt en masse tid. 

Er der andre ting, man skal være op-
mærksom på?
En anden stor forskel er, hvor dygtige 
de er. Her er det min erfaring, at man 
kun får én IT-medarbejder, der er rig-
tig dygtig med mange års erfaring, og 
som er virkelig kompetent. Det er lige-
som den første person, man får og har 
kontakten til og skal diskutere det hele 
med. Men så får man desværre også 
nogle andre med i kølvandet, som 
man kun lærer at kende ud fra deres 
CV, hvor det kan være svært at danne 
sig et overblik over, om det er en dyg-
tig person eller ej. Så hovedregelen er, 
ifølge min erfaring, at når man har fået 
en, der er rigtig god, følger der som re-
gel en 4-5-6 stykker med, som er af 
meget svingende kvalitet. 

Hvad var dit første offshoring-pro-
jekt? 
Min første erfaring med udenlandske 
IT-konsulenter i en outsourcingsam-
menhæng var på et stort projekt hos 
en af Danmarks største virksomheder, 
hvor en stor del af opgaven skulle be-
mandes med konsulenter fra Indien. 
Hovedprojektetet var af en varighed 
på ca. 4 år. En stor del af IT-besæt-

ningen sad lokalt i Indien – i Bangalore 
helt præcist. Så var der et par stykker, 
som sad onshore i Danmark og funge-
rede som direkte bindeled mellem den 
danske virksomhed og offshore-afde-
lingen. 

Med hensyn til IT-tekniske res-
sourcer – altså udviklere — var der vel 
en ca. 10 mand på i alt, hvor 8 sad i 
Indien og 2 i Danmark. Jeg fungerede 
som teknisk projektleder på en afgræn-
set del af projektet, og en af opgaverne 
var at koordinere i samarbejde med de 
indiske ressourcer.

Prøv at beskrive din dagligdag på 
projektet
Fællessproget var engelsk, og det 
snakker de fleste indere heldigvis rime-
lig fornuftigt, selvom det er med en sjov 
accent. De synes nok, vores accent er 
ligeså mærkelig – men det kommer der 
bare sjov ud af. Det er i hvert fald ikke 
nogen barriere. Den direkte daglige 
kontakt går selvfølgelig nemmest med 
den konsulent, der sidder onshore i 
Danmark. Det er der, den direkte kom-
munikation og koordinering foregår. 
Og den del forløber sådan set ok. 

Dér hvor man skal være på vagt, 
er nok mht. de her kulturelle forskelle. 
Især det med, at indere ikke siger ”nej”. 
De vil aldrig indrømme, at de ikke har 
forstået det eller har spørgsmål eller 
indrømme, at de ikke er blevet færdige. 
I stedet går de bare tilbage på deres 
pind og til deres bagvedliggende res-
sourcer og sidder og grubler over, hvad 
pokker det egentlig var, de skulle lave.  
Eller også får man en lang søforklaring 
om, hvorfor de ikke er færdige.  

Hvad gør man så?
Man skal sørge for at være den udfa-
rende; følge op hele tiden og spørge ind 
til, hvad der er besluttet, hvor langt de 
er nået i processen, og hvordan de gri-
ber det an. Med danskere er man vant 
til, at hvis personen ikke forstår det, så 
råber vedkommende op og spørger 
om hjælp, så der ikke opstår tvivl. Men 
indere er bange for at udstille sig som 
uvidende. Det er sådan set den store 
forskel, og det kræver en meget stram 
opfølgning på projektet.

Jan Sørensen er en af de 
tunge drenge og har været i 
IT-branchen de sidste 18 år. 

Senest har han lavet et projekt 
for ProData Consult hos GN Store 
Nord. Han er en tung Microsoft 
udvikler og designer med styrke 
i analyse- og opstartsfasen, hvad 
enten det gælder behovsdækning, 
systemanalyse eller teknologivalg. 
Jans erfaringer med offshore-pro-
jekter ligger primært inden for den 
tekniske del af organisationen og 
som teknisk projektleder. Han vil 
i dette interview fortælle om de 
offshore-erfaringer, han har høstet 
sammen med IT-folk fra både In-
dien og Pakistan. 

1 dansker, 
10 indere og 
5.852 km
Interview med IT-konsulent 
Jan Sørensen 
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Hvordan har du opdaget det i et 
arbejdsforløb?
Det er svært at opdage, for der er jo 
et par kilometer fra Danmark til Ban-
galore. Det opdager man ikke, før man 
begynder at granske i noget af den 
kode, de har lavet. Eller hvis man har 
lavet en tidsplan og delt opgaverne ud 
til person 2, 3 og 4 – og så ser man, at 
der aldrig kommer noget fra person 2, 
3 og 4, og at det ligesom er den sam-
me person, der driver værket. 

Inderne gør også deres bedste 
for at skjule nogen, der underperformer 
eller laver dårligt arbejde. Som helhed 
vil de gerne levere en vare, der er ok, 
så det kan være svært at opdage, at 
man har nogen med på teamet, som 
er uduelige. 

Har du nogen gode råd, hvis man 
sidder i sådan en klemme?
Man må jo sørge for at være opmærk-
som på det, inden man starter. Der 
skal være mulighed for at sige: “Ja-
men, den her ressource vil jeg simpelt-
hen ikke have med på projektet, og jeg 
vil ikke betale for en, der ikke lever op 
til kompetencekravene.” Hvis man har 
det med i kontrakten, så kan det også 
være, at begge parter gør sig lidt mere 
umage for at overholde den del af kon-
trakten, så man ikke spilder en masse 
tid. Men det kan måske også være et 
problem, for konkurrencen er hård. IT-
kompetencer er stadig en mangelvare, 
og det er også blevet en mangelvare 
i Indien og Pakistan. Så lille Danmark,  
som kommer og skal have outsour-
cet, og som har brug for ti mand, der 
sidder ude i Indien, er altså i skarp 
konkurrence med både Indiens eget 
voksende behov for IT og alle mulige 
andre landes. 

Er der andre faktorer, man skal holde 
øje med?
Når man først begynder at arbejde med 
indere, og det fungerer, så er de nogle 
rare og høflige mennesker, og vi får 
hurtigt lært dem vores skandinaviske 
sorte humor og ironi, som de hurtigt 
tager til sig. Der opstår et udmærket 
arbejdsmiljø, så det er ikke kun dårligt; 
der er også positive sider. Og de, der 
er dygtige, ER vitterligt dygtige. Det 
handler bare om at spotte de rigtige 

og sørge for at være heldig. Men erfa-
ringsmæssigt så hedder det: 1 god og 
4-5 dårlige, desværre.

Efter alt det, du fortæller her, kan det 
undre,  hvorfor man bruger så mange 
ressourcer og penge på offshoring?
Jamen, det lyder jo attraktivt til at 
starte med. Du får et CV, hvor der 
står, at vedkommende er ingeniør, 
og månedsprisen er 14.000 kr. Og alt 

andet lige, så er det i hvert fald en faktor 
3 i forhold til danske medarbejdere. 
Man har det bare med at glemme nogle 
af de omkostninger, der er i forbindelse 
med outsourcing til eksempelvis Indien 
eller Pakistan. En anden ulempe 
er også, at det er klart sværere at 
kommunikere hen over tidsforskelle. 
Det er jo sådan, at når vi møder kl. 8 
om morgenen i Danmark og går hjem 
kl.16, så er inderne altså mødt en del 
timer tidligere og går hjem kl.12 vores 
tid. Så der er kun nogle få timer, hvor 
man kan snakke med hinanden.

 Og det foregår så over telefonen, 
messenger eller noget tilsvarende. Der 
er også den fordyrende omkostning, at 
man pludselig skal have fløjet 3 mand 
den ene eller den anden vej inklusive 
hotelophold og alt muligt andet. Og den 
glemmer man at regne med i prisen. 
Man regner sikkert heller ikke med, at 
man får en eller anden, som slet ingen 
ting laver. Selvom der står ingeniør, 
så kan det vise sig, at personen er 
maskiningeniør og aldrig nogen sinde 
har lavet 2 liniers kode. Det er helt 
værdiløst, og man kunne lige så godt 
tage en hvilken som helst akademiker 
i Danmark og omskole vedkommende 
til at være programmør.

Hvordan mener du, at vi kan løse de 
her ulemper mht. offshoring?
Det kunne måske være interessant at 
kigge på et land, der ikke nødvendigvis 
lå så langt væk fra Danmark. Det ville 
jo fjerne den her barriere med, at man 
ikke bare lige sætter sig ind i en flyver, 
fordi det tager 10 timer. Polen kunne 
være en mulighed, og både kulturelt og 
afstandsmæssigt er de også tættere 
på os. Men måske også lidt dyrere. 

Et kig ind i krystalkuglen for freelance 
IT-konsulenter, hvad er dit bud?
Jeg tror, krystalkuglen står fuldstæn-
dig fast på, at der er masser at lave 
både for danske freelance-konsulenter 
og for outsourcing-konsulenter, sådan 
som pendulet svinger lige nu. Alt tyder 
på, at jo mere offshoring, der bliver 
lavet, jo mere arbejde er der også til 
danske IT-konsulenter. Så der er intet, 
der tyder på, at offshoring skulle be-
tyde mindre arbejde til danske IT-kon-
sulenter. Snarere tværtimod.  

“IT-kompetencer er stadig en mangelvare, 
og det er også blevet en mangelvare i Indien 
og Pakistan. Så lille Danmark, som kommer 
og skal have outsourcet, og som har brug 
for ti mand, der sidder ude i Indien, er altså 
i skarp konkurrence med både Indiens eget 
voksende behov for IT og alle mulige andre 
landes.”

“ Alt tyder på, at jo mere offshoring, der 
bliver lavet, jo mere arbejde er der også 
til danske IT-konsulenter.”
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*LEAN Forumaften — torsdag d. 26. juli kl. 17.00 - 20.00

Opslagstavlen

Eller har du selv spørgsmål mht. til det at være freelance-
konsulent, så tag et kig på vores freelance FAQ på 
www.konsulenter.dk
Her kan du for eksempel få besvaret spørgsmål som:

 Ä Har jeg brug for en revisor?
 Ä Bør jeg vælge mere end ét konsulenthus? 
 Ä Hvad er lønnen i forhold til fastansættelse?

På www.konsulenter.dk kan du også:

 Ä Se aktuelle ProData opgaver
 Ä Få adgang til Konsulent- og CV login
 Ä Læse om den globale fremtid
 Ä Og få hjælp til at gå fra fastansat til freelance

En aften i selskab med proceskonsulent Lasse Sørensen

Velkommen til endnu en forumaften hos ProData Consult, 
denne gang om LEAN inden for Administration og Service.

LEAN er meget oppe i tiden, og konceptet vinder tilsyneladende udbredelse som aldrig før. 
Men hvad er processerne i LEAN, og er LEAN noget, som vil berøre IT-branchen fremover?

Lasse Sørensen er proceskonsulent og har mange års erfaring inden for både
undervisning, processtyring og implementering. Han vil gennemgå de fleste af 
hovedprincipperne i LEAN og tilføje aftenen et workshop-agtigt islæt. 
Vi kommer bl.a. til at høre om følgende:

 Ä Hvad er LEAN — baggrund, udvikling og udbredelse.

 Ä LEAN i praksis – hvordan implementeres det, 
og hvad kræver det af organisationen?

 Ä Er LEAN relevant for IT?

Man er desuden velkommen til at stille spørgsmål undervejs. 
Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid mad undervejs. 

Arrangementet er gratis og foregår på Stamholmen 157, Hvidovre.

Program:  
 Ä Præsentation og indlæg ved Lasse Sørensen

17.00 -18.30

 Ä Spisning
18.30 -19.00

 Ä Fortsat indlæg, spørgsmål og svar
19.00 - 20.00

Tilmelding nødvendig. Send svar til Allan Larsen:
al@prodata.dk

ProData Consult A/S   •   Stamhomen 157, 2650 Hvidovre   •   tlf. 4343 1171  •   www.prodata.dk

*LEAN (som på engelsk betyder “mager”) er en viderefortolkning af Toyotas produktionssystem og er et opgør mod den traditionelle masseproduktion, 
som var det 20. århundredes produktionsfilosofi. Formålet er at forbedre processerne fra råvareleverandør til slutkunde ved fjernelse af unødvendigt 
spild.

Den 15. marts 2007 kunne vi byde velkommen til vores nye
ressourcekoordinator Peder Andersen:

Som salgskoordinator sidder jeg som bindeled mellem salg og le-
vering – dvs. når sælgeren har solgt en opgave hos en kunde, gen-
nemsøger jeg vores database og finder den helt rigtige konsulent, 
som kan levere det ønskede produkt. En del af jobbet er naturligvis 
også at holde øje med, hvilke nye konsulenter der er kommet ind i 
vores database fra personaleafdelingen og være klar til at matche 
dem med de opgaver, der kommer ind. 

Jeg er født og opvokset i Nordjylland, men efter endt skolegang (HF) 
flyttede jeg til København. Jeg har gennem tiderne besat forskellige 
job, fra projektstyring af renoveringsopgaver til kvalitetschecker af 
optisk fiber. Flere af disse jobs har været i udlandet (USA, England, 
Italien og Frankrig), men de sidste år har jeg været bosat i Køben-
havnsområdet. 

Jeg er, hvad man vel kan kalde “super-bruger” inden for Ms Access, 
Adobe Photoshop og Macromedia produkter.
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 Ä Platforme
.NET
AS/400
CICS
Linux
MVS
OS/2
SunOS
Symbian OS
UNIX (AIX, HP, SUN…)
VMS
Windows 95/98/ME
Windows CE
Windows NT/2000/XP

 Ä Sprog/Værktøjer
ASP/ASP.NET/JSP
AXAPTA
C
C#
Cobol
Delphi
Java/J2EE
Oracle Developer
Oracle Designer
Perl
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 

SAP ABAP
SAP R/3
SAS
TestDirector
Visual Basic/VB.NET
Visual C++ 
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere

 Ä Teknologier
NET
3-Tier 
Client/Server
COM/DCOM/Active X
CORBA
Device drivere (DOS & 
Windows)
Embedded
Extranet
Firewalls
Internet/Intranet (CGI, 
DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, 
POP3, SMTP, 
XML, XSLT…)
J2EE
SharePoint Portal 
Server
BEA Portal Server

BizTalk Server
Protokoller
(NetBIOS, SNA, TCP/
IP, X25…)
SOA 
(Service Oriented 
Architecture)
SOAP
Seriel kommunikation
UMTS/3G
WebServices
WAP/WML
Win32
Windows NT/2000/XP 
services

 Ä Databaser
Access
DB/2
Informix
Interbase
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Paradox
Progress
Sybase 

®

- stedet for de tunge drenge…

”At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kvalitet”

Telefon: 4343 1171
Mail: info@prodata.dk
www.prodata.dk

Telefon: 7026 1171
Mail: aarhus@prodata.dk
www.prodata.dk

ProData Consult 
Stamholmen 157
2650 Hvidovre

ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J.

SÆRLIGT 
EFTERSPURGTE 
KOMPETENCER

Fra ressource-afdelingen meldes det, at der stort set konstant er behov 
for erfarne konsulenter i følgende områder:

EFTERSPURGTE 
KOMPETENCER

Kan du selv, eller kender du 
nogen, hører vi meget gerne 
fra dig på tlf. 43 43 11 71. 
ProData Consult er altid på 
udkig efter tunge drenge (m/k) 
inden for følgende områder/
kompetencer:

 » J2EE
 » PL/1
 » Testere
 » Test managere
 » Test koordinatorer
 » Tunge projektledere

Se alle detaljer på:
www.konsulenter.dk


