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Ikke at der har været en dramatisk afmatning som 
sådan, men ProData Consult oplevede et svagt 
vigende antal forespørgsler første kvartal, og mest 
markant: kontraktlængderne på forespørgslerne 
var væsentligt kortere end normalt. Samtidig er 
kunderne bare blevet benhårde til at give konsu-
lenterne løbepas i samme øjeblik, de kan undvæ-
res, eller budgettet/ledelsen kræver det – inden for 
de kontraktlige rammer, selvfølgelig.

Lige nu ligger vi nogenlunde på niveau med 2011 
med over 225 konsulenter ude i Danmark – men 
rigtig mange af vore kunder varsler store projekter 
og solide pipelines senere på året. Alt tyder altså 
på fuldt tryk på kedlerne efter sommerferien – så 
hvis du ikke har en opgave lige nu, gælder det om 
at være parat i startboksen.

Som flere af jer allerede ved, så har vi slået et 
godt hul igennem til det norske marked, hvor det 

væsentligst er vore danske konsulenter – og et par 
norske – som viser broderfolket, hvordan rigtige 
konsulenter performer. Vore norske kunder er rigtig 
glade for danske konsulenter. Hvilket også gælder 
vore svenske kunder: Noget overraskende er der 
væsentligt flere danske konsulenter, som arbejder 
for vore svenske kunder – end svenske konsulen-
ter, der tager den anden vej. 

Derfor er det en god idé at overveje, om du vil tage 
nogle måneder udenlands hos vore skandinaviske 
kunder, før vi ringer til dig…

God sommer!

 
 
 
 
Søren Rode, adm. direktør, ProData Consult

Velkommen til denne  
forårsudgave af KonsulentNyt
Efter en noget træg start på 2012, ser konsulentmarkedet grønnere ud, og vi oplever 
en støt stigende efterspørgsel. 
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KMD sætter  
KoNsuleNterNe i systeM
HOS eN Af LANDetS StørSte It-vIrKSOMHeDer uDgør KONSuLeNterNe OP IMOD 10 PrOCeNt  
Af ArbejDSStyrKeN. DerfOr uDvæLger Og INtegrerer KONCerNeN KONSuLeNter LIge Så 
gruNDIgt, SOM Når De ANSætter Nye MeDArbejDere.

KMD har praktisk taget altid en 
finger med i spillet, når ungerne 
bliver skrevet op til SFO’en, 
pensionisten visiteres til hjem-
mehjælp, eller når vi skal be-
tale skat. Som en af de absolut 
største it-leverandører til stat, 
regioner og kommuner – og i 
stigende grad også til private 
virksomheder – er KMD på flere 
måder toneangivende i udvik-
lingen af en digital, dansk infra-
struktur. Ud over 3.000 medar-
bejdere har KMD typisk også 
knap 300 konsulenter tilknyttet. 
Det fortæller Sourcing Manager 
Freddy Hansen, der bl.a. har an-
svaret for de rammer, koncernen 
rekvirerer konsulenter ud fra. 
”Hvis jeg skal være helt ærlig, 
så var det noget rod tidligere. Vi 
havde ingen fælles standard for 
konsulentindkøb – det var reelt 
alle mand for sig selv og kom-
plet uigennemsigtigt,” fortæller 
Freddy Hansen. 
Konsekvensen var bl.a., at KMD 
samlet set havde relationer til 
over 70 konsulenthuse, hvoraf 
nogle kun så en rekvisition hvert 
andet år. Derfor havde leve-
randørerne ikke noget videre 
kendskab til KMD’s forretning og 
følgelig heller ikke nogen særlige 
forudsætninger for at finde de 
konsulenter, som koncernen har 
behov for til sine projekter.

fArveL tIL 60 KONSuLeNtHuSe 
Den fremgangsmåde blev æn-
dret i 2010, hvor KMD skiftede 
kurs og oprettede fælles proce-
durer for indhentning af eksterne 
kompetencer. Derudover konso-
liderede koncernen relationen til 
12 udvalgte konsulenthuse, der 
alle får nye opgaver i udbud. Det 
giver KMD et bredere udvalg af 
potentielle kandidater og sikrer, 
at alle konsulentindkøb forløber 
efter en fast proces. 
”Samtidig får vi en langt bedre 
relation til konsulenthusene og 
som følge heraf mere målrettede 
bud på, hvilke 
konsulenter 
der kan løfte 
hver enkelt 
opgave,”  
siger Freddy 
Hansen.

Langt de fle-
ste konsulen-
ter anvendes i 
KMD’s 70-80 løbende projekter. 
Nogle projekter er meget kort-
varige, mens andre er langt 
større satsninger, som trækker 
25-30 mandeår. Sidstnævnte 
gælder fx en række større SAP-
projekter.

gruNDIg reKrutterINg 
Efter at indkøbene af eksterne 

kompetencer er blevet centra-
liseret, har også konsulentafta-
lerne fået en opstramning. Nogle 
vil måske mene, at kravene til 
konsulenterne er hårdere end 
dem, potentielle medarbejdere 
står over for. Freddy Hansen 
forklarer: 
”Jeg kunne aldrig drømme om 
at ansætte en medarbejder på 
baggrund af et cv og en telefon-
samtale, så det sker heller ikke, 
når vi hyrer konsulenter. Der er 
tale om et forløb med en defi-
neret start og slutning, som skal 
sikre, at konsulenten kan bidra-

ge fra dag ét. 
Der er ikke tid 
til at skifte ud, 
hvis vi vælger 
forkert.” 
Netop derfor 
er det vig-
tigt, at der 
er et godt 
personligt 
match mel-

lem konsulenten og de personer, 
som vedkommende skal arbejde 
sammen med, samt at konsu-
lenten kan fungere i den kultur, 
der hersker i den pågældende 
del af koncernen. Og det ser ud 
til, at den opstrammede konsu-
lentrekruttering er en succes. Så 
vidt Freddy Hansen ved, har der 
på to år kun været tre afbrudte 

konsulentforløb ud af ca. 140 
årlige konsulentindkøb. 
”Konsulenterne er generelt rigtig 
gode til at tilpasse sig de sam-
menhænge, hvor de skal indgå. 
Det er mit indtryk, at konsulen-
terne som helhed er mindst lige 
så engagerede i deres projekter, 
som de fastansatte medarbej-
dere er,” siger Freddy Hansen.

KONSuLeNtfryNS 
KMD gør nu også en del for at 
sikre, at de eksterne kræfter 
føler sig velkomne. På mange 
områder er de lige så integre- 
rede i virksomheden som de 
faste medarbejdere. Fx kan de 
deltage i sociale begivenheder 
på lige fod med fastansatte. 
Freddy Hansen siger: 
”Vi vil gerne sikre, at folk  
fungerer optimalt sammen, og 
her spiller det sociale en stor 
rolle. Derfor ville det ikke give 
mening, hvis konsulenterne ikke 
blev inviteret til firmafesten eller 
bowlingaftenen på lige fod med 
de fastansatte medarbejdere. 
Forestil dig, at halvdelen af en af-
deling var fraværende til sociale 
arrangementer. Det ville jo være 
decideret kontraproduktivt. Og 
ikke specielt hyggeligt.”

”Jeg kunne aldrig drømme 
om at ansætte en med-
arbejder på baggrund af et 
cv og en telefonsamtale, 
så det sker heller ikke, når 
vi hyrer konsulenter.”
Freddy Hansen
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”Hvis jeg skal være helt 
ærlig, så var det noget rod 
tidligere. Vi havde ingen 
fælles standard for  
konsulentindkøb.”
Freddy Hansen

Interview med Freddy Hansen, Sourcing Manager, KMD
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KuNDeN, der ville gøre en forskel  
– og blev KoNsuleNt
Det var ikke udsigten til flere 
penge eller mere frihed, der fik 
Trine Meinert Ekknud til at gå 
fra en fast senior projektleder 
stilling til selv blive konsulent. 
Hun har bare altid været mere 
til målrettede udfordringer 
end til en forudsigelig projekt-
portefølje. Dét har hun nu 
taget konsekvensen af – og 
erfaringerne som kunde skulle 
gerne give hende et forspring i 
kampen om de gode opgaver.

Trine Meinert Ekknud forlod sit 
faste job som senior projektleder 
hos Atea i januar for at gå sine 
egne veje. Det er nye udfordrin-
ger, der trækker, og muligheden 
for selv at 
vælge de 
opgaver, som 
hun mener, 
hun er den 
bedste til at 
løse. Men op-
gaverne kom-
mer ikke af 
sig selv, så for 
at få kunder i 
butikken, gik 
Trine Ekknud 
i gang med at gøre sit cv tilgæn-
geligt hos flere it-konsulenthuse. 
ProData Consults HR-afdeling 
var de første, der ringede.
”Forløbet var enormt effektivt! 
Jeg fik et møde med HR-chefen 
Claus Schack for at finpudse 
mit cv, og han sørgede for, at 

der blev lagt vægt på de rigtige 
ting. Samtidig fik jeg hilst på 
salgschefen, der sagde, at han 
ville gå ud og sælge mig med 
det samme. Jeg nåede nærmest 
ikke at tænke, før jeg sad hos 
kunden to dage senere.”

Kunden er ATP, som lige nu 
opbygger en række afdelinger 
rundt om i landet. Afdelingerne 
skal udstyres med alt, hvad et 
moderne kontor har brug for, fra 
nymalede vægge til netværksfor-
bindelser. De to områder, Trine 
Ekknud tager sig af, er printere 
og setup til videokonference. 
”Udvælgelsen af leverandører 
og produkter ligger i program-

met, så jeg 
skal sørge for 
leverandør-
styring og tæt 
koordinering 
med de andre 
projekter, 
fordi det hele 
foregår samti-
digt.”
Projektet er 
knap nok 
gået i gang. 

I dag er nemlig dagen før, Trine 
Ekknud starter på sit nye free-
lancejob. 
”Jeg glæder mig til at få fingrene 
i materialet og se, hvordan mit 
projekt hænger sammen med 
de andres. Det er noget af dét, 
jeg synes er sjovt: at få det store 

overblik og at se, hvordan mit 
job hænger sammen med de 
andres, hvilket rapporteringsfor-
mat vi skal aflevere i, og hvilke 
værktøjer vi skal bruge. Jeg kan 
godt lide værktøjer,” fortæller 
Trine Ekknud.
 
INSIDer-vIDeN 
Men Trine Meinert Ekknud har 
ikke kun projektlederens værk-
tøjer med i tasken. Der ligger 
også års erfaringer som kunde, 
hvor hun har oplevet mange af 
de fodfejl, som freelancekon-
sulenter begår. Den viden tager 
hun med sig nu, hvor hun skal 
sidde på den anden side af 
arbejdsbordet. Hun ved bl.a., 
hvor vigtigt det er, at man som 
konsulent danner sig et overblik 
og sætter sig ind i, hvad man får 
brug for, før man går ind til en 
ressource og booker et møde. 
”Hvis jeg gør det som konsulent, 
vil jeg fremstå uforberedt og 
spilde personens tid. Jeg har 
som kunde oplevet at have en 
konsulent, der gik fra den ene til 
den anden i huset, fordi han var 
blevet utålmodig. Det skal man 
lade være med,” siger den  
nyslåede freelancer, der med 
sine erfaringer forventer at blive 
meget selvkørende i forhold til, 
hvad hun får brug for fra kunden.

”Der vil være ventetid, inden red-
skaberne er på plads i et projekt, 
men der er ting, jeg kan tage fat 

på selv uden at bryde ud af de 
fastlagte rammer.”

En anden af Trine Ekknuds 
kæpheste er, at konsulenter skal 
overholde aftaler og aflevere 
statusrapporter til tiden, da et 
projekt ofte er afhængigt af flere 
konsulenters arbejde.
”Jeg har stor respekt for aftaler 
og frister. Nu skal jeg fx ud og 
overholde metoder og formater i 
forhold til Prince2. Da program-
lederen skal indsamle data fra 
otte projekter, vil jeg være sikker 
på, at det ikke er mig, hun skal 
vente på.”
Gør man et godt indtryk hos en 
kunde, er der også større sand-

Portræt af projektleder Trine Meinert Ekknud

”Én af de ting, der gør, at 
jeg ikke har haft brug for 
sikkerhed, da jeg beslutte-
de mig for at tage springet, 
er, at mit netværk var enigt 
med mig i, at det var vejen 
for mig.”
Trine Meinert Ekknud

trINe eKKNuDS råD tIL  

NySLåeDe KONSuLeNter 
 
”Brug dit netværk! Man skal 
ikke undervurdere de ting, 
man kan få i et netværk. Jeg 
har selv fået råd og hjælp: 
Jeg skrev til et par stykker, 
som jeg ved har med bran-
chen at gøre, og lynhurtigt 
blev jeg sat i forbindelse 
med tre huse, som alle var 
nye, men som alle var inte-
resserede i at tage en snak. 
Det resulterede i et sam-
arbejde med det ene hus, 
et skrivebord derude og et 
skrivebord på Nørrebro.”

 

Navn: Trine Meinert Ekknud 
Ekspertise: Projektledelse –   
 certificeret i ITIL,   
 Prince2 og PMI 
It siden: 1998 – startede som  
 reklamekoordinator  
 hos Jubii 
Alder: 39

Blå bog
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DOs AND DON’ts fra trines erfaring som kunde  
Den indledende samtale DO – vær ærlig, og spørg ind til virksomheden/organisationen/projektteamet og din rolle i forhold 

til interessenterne. DON’T – gå ikke i opgaveløsningsmode ved sam-
talen, da du ikke kender opgaven tilstrækkeligt. Du 
kan og bør informere om dine tidligere/lignende projekterfaringer.

Opgavestart 
DO – vær åben og lyttende. Brug evt. ventetid til 
at gøre dine indledende noter og observationer til 
projektet/opgaven. Tag ansvar, og få styr på prakti-
ske sager og værktøj i opstartsfasen. DON’T – vær ikke utålmodig, og jagt ikke selv informationer, før du har den fornødne værktøjs-kasse.

Det løbende samarbejde DO – vær proaktiv, ærlig og rådgivende. Hav for-nemmelse for, hvornår du skal være diplomat, og 
hvornår du skal give virksomheden konstruktive input. Respektér den rolle og reference, du får. DON’T – mist ikke tålmodigheden.
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synlighed for, at kunden vender 
tilbage en anden gang, fordi man 
allerede har forhåndskendskab 
til huset. Som Trine Ekknud siger 
med et smil:
”God og faglig opførsel lønner 
sig.” 
 
IKKe brug fOr SIKKerHeDSNet 
Sparegrisen blev ikke fyldt, inden 
Trine Ekknud sagde sit faste 
job op. Skulle opgavestrømmen 
tørre ind, tager hun gerne et 
mindre vel-
betalt job for 
en tid. 
”Jeg er ikke 
kræsen med, 
at det skal 
være et job, 
hvor jeg stiger 
i graderne. 
Jeg kan sag-
tens bestride 
et almindeligt kontorjob i en kort 
periode eller stå for en café, hvis 
det blev nødvendigt.” 
Hendes mand sørger for en sta-
bil indkomst, og deres økonomi 
er skaleret til, at de kan sidde i 

huset med kun én løn i en pe-
riode. Men så galt regner Trine 
Ekknud ikke med, at det går. 
”Én af de ting, der gør, at jeg 
ikke har haft brug for sikkerhed, 
da jeg besluttede mig for at tage 
springet, er, at mit netværk var 
enigt med mig i, at det var vejen 
for mig.” 
De første måneder efter sprin-
get har Trine Ekknud brugt på 
konsulentarbejde, der styrkede 
hendes kompetencer inden for 

mobility og 
app-udvik-
ling. Så nu 
kan hun som 
projektleder 
stå for hele 
processen 
op til, at en 
udvikler går 
i krig med 
app’en. 

”Det marked kommer, og der vil 
også være penge at tjene i det. 
Så jeg er ikke urolig for, om vi 
skal gå fra hus og hjem,” siger 
hun med et grin.

”Jeg vil gerne udnytte min 
kapacitet optimalt. Ikke kun 
for min egen skyld, men 
også for virksomhedens. 
Jeg vil ikke sidde i en stol 
uden at gøre gavn.”
Trine Meinert Ekknud

vIL gøre eN fOrSKeL 
Det var nu heller ikke pengene, 
der fik Trine Ekknud til at springe 
ud som konsulent, for hun tjente 
godt i sin tidligere chefstilling. 
Men hun ønskede et langt større 
udvalg af opgaver, end hvad en 
enkelt virksomhed kan levere. 
Og de projekter, der var i gang 
og på vej i Atea, var ikke nogle, 
Trine Ekknud brændte for. Hun 
følte heller ikke altid, at hun som 
fastansat havde den helt rette 
spidskompetence til en given 
opgave. 
”Jeg vil gerne udnytte min kapa-
citet optimalt. Ikke kun for min 

egen skyld, men også for virk-
somhedens. Jeg vil ikke sidde i 
en stol uden at gøre gavn.”
Til gengæld forventer Trine  
Ekknud, at hendes nye free-
lancestol giver hende de 
udfordringer, som er den største 
motivationsfaktor for hende. 
”Jeg har både siddet som 
øverste ansvarlig, og jeg har 
opereret i maskinrummet. Men 
det sjoveste for mig er at kunne 
gøre en forskel for en virksom-
hed i en situation, hvor de står 
for at kunne rykke et niveau op. 
Og det kan man jo i den grad 
som freelancekonsulent.” 

Firmatilbud til ProData Consults konsulenter:  

Attraktiv pensionsordning 
hos Danica Pension
Konsulenter hos ProData Consult har nu 
mulighed for at få en yderst attraktiv  
pensionsordning hos Danica Pension, hvor 
priserne og omkostningerne er lave, men 
fleksibiliteten høj. 

Med pensionsordningen hos Danica Pension 
får du ikke kun en pensionsopsparing – men 
også en række forsikringer, der sikrer dig og 
din økonomi, hvis uheldet skulle være ude. 
Det gælder en Danica Sundhedssikring, en 
dækning ved tab af erhvervsevne, en dæk-
ning ved en række kritiske sygdomme og en 
dækning ved dødsfald. Du har mulighed for 
at skrue op og ned for forsikringerne, så de 
passer til lige netop dig og din situation. 

Når det kommer til pensionsopsparingen, 
har du også flere muligheder. Du kan bl.a. 
vælge, om du vil spare op i aktier og obli-
gationer eller på traditionel vis med en fast 
kontorente. Derudover kan du vælge mellem 
en kapitalpension, ratepension eller livsvarig 
pension. Hvad der er den bedste løsning for 
dig, kommer bl.a. an på størrelsen af din 
indkomst, hvordan du vil have dine penge 
udbetalt, og hvor risikovillig du er.  
Det kan Danica Pension hjælpe dig med at 
blive klog på.

tilmeld dig ordningen  
Som konsulent gennem ProData Consult  
kan du oprette pensionsordningen på lem-
peligere vilkår i hele 2012. Hvis du tilmelder 
dig ordningen i din nye kontrakt, kontakter 
Danica Pension dig automatisk i løbet af 
den kommende tid for at tilbyde dig et 
rådgivningsmøde. Mødet varer en time og 
kan enten foregå hos dig eller på et af Danica 
Pensions ni regions-kontorer, der er fordelt 
over hele landet.  
Hvis du er på kontrakt, er du velkommen til 
at kontakte Danica Pension allerede nu på  
cbus@danicapension.dk eller 45 12 75 19.

       Læs mere om mulighederne og de 
forskellige forsikringer og pensionsopspa-
ringer i den e-brochure, som du finder på: 
konsulenter.dk/pension

HuSK At OPDAtere DIN PeNSION 
 
Det er vigtigt at opdatere sin pensions- 
ordning med jævne mellemrum. Er du fx 
blevet gift, eller har du fået børn, kan det 
være, at dine forsikringer ikke længere  
dækker dig og din familie godt nok.  
Derfor er det en god tommelfingerregel, at 
du gennemgår din pension, hver gang der 
sker en større ændring i dit liv – som når du 
flytter sammen med din kæreste, bliver gift, 
får børn, skifter job, bliver alvorligt syg eller 
planlægger at gå på pension.
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ALLAN CHrIStIANSeN bLIver HurtIgt træt Af 
SAMtALeN, HvIS SæLgere Og KONSuLeNter 

Prøver At PreSSe PrISeN OP, eLLer eN  
PrOjeKtLeDer fAbLer fOr LæNge OM,  

HvOrfOr HAN IKKe Når DeADLINe. tIL geNgæLD 
bLIver uDvIKLINgSDIreKtøreN tæt På  

begejStret, Når eN KONSuLeNt tæNKer Nyt 
MeD reSPeKt fOr vIrKSOMHeDeN.

Interview med Allan Christiansen, udviklingsdirektør, SDC

På et kontor dybt inde i SDCs solide hovedsæde i Ballerup, har  
Allan Christiansen et lille bord stående ved siden af sit skrivebord. 
På bordet står en pakke Kleenex og en rulle kiks. Tudekiks, vel at 
mærke. Når udviklingsdirektøren bliver træt af at høre på diverse 
sælgeres meget lange, tårevædede historier om, hvorfor deres  

konsulentpriser er så høje, kan han med en håndbevægelse mod det 
lille bord hurtigt opsummere sin holdning til den slags: 

Tag en kiks og tør øjnene, mester. 
Det er en sjov gimmick, men der er alvor bag det lille arrangement. 

For SDCs mand gennem 16 år gider ikke søforklaringer og sniksnak. 
Han vil se brugbare og konkrete resultater.

KoNsuleNt
iNDKøb 
uDeN 
bullshit

”Vi har udviklet  
systemer i snart  
50 år, så vi er ikke 
helt idioter.  
Der er en årsag til, 
at vores systemer 
og arkitektur er, 
som de er.”
Allan Christiansen



fra SDC og gerne vil tilbage igen. 
”Står vi med to konsulenter, der 
er lige gode, og den ene har to-
tre års erfaring fra huset her, og 
vi har været 
tilfredse med 
vedkommen-
de, så napper 
vi ham eller 
hende. De 
kan nær-
mest indgå i 
arbejdet med 
det samme, 
og det er jo 
herligt.” 

væKSt Og AMbItIøSe MåL
I dag er SDC en stærk virksom-
hed i vækst trods et presset 
dansk marked. Men sådan har 
det ikke altid været. I 2001 kon-
verterede BG Bank, virksomhe-
dens største kunde, til Danske 
Bank. Der blev efterfølgende 
gennemført en nødvendig men 
barsk tilpasning, og i en periode 
så det sort ud for SDC. Vende-
punktet blev en nordisk strategi 
med først norske og senere 
svenske og færøske kunder, 

hvor det første projekt var en 
udfordrende og spændende 
konvertering af 82 norske pen-
geinstitutter til SDCs systemer. 

Et projekt 
Allan Christi-
ansen stod i 
spidsen for. 
Men han er 
ikke en mand, 
der taler om 
sin egen rolle 
i firmaets 
udvikling. Han 
griner lidt, og 
vil hellere tale 
om ambitiøse 

mål og arbejdsglæde. Han er 
godt tilfreds, når alle står sam-
men om en opgave og knokler 
igennem, så SDC kan levere en 
kvalitetsvare til aftalt tid – med 
glade kunder til følge. 
”I SDC sætter vi høje mål, der 
tvinger os til at tænke anderle-
des for at nå dem. En nødven-
dighed, hvis SDC fortsat skal 
vækste og blive mere effektiv 
og konkurrencedygtig. Og det 
skal vi.” 
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beSt & wOrSt CASe
Hvad er det værste, en konsulent kan  
udsætte dig for?
– At lave et dårligt stykke arbejde. Fx når en kon-
sulent, der har arbejdet i flere måneder, afleverer 
en gang spaghettikode. Det koster penge, er 
spild af tid og kan forsinke et helt projekt.  
Det er virkelig skidt. Vi stoler på, at folk gør deres 
bedste, når de træder ind ad døren. Der står ikke 
tre mand på nakken af hver konsulent for at se, 
at de linje for linje koder rigtigt - vi forventer, at 
folk lever op til deres ansvar, at de følger SDCs 
standarder og leverer høj kvalitet. 

Hvad er det bedste, en konsulent kan  
udsætte dig for?
– At komme med kreative input og god nytænk-
ning med respekt for, hvor SDC er, og hvad SDC 
har af systemer. En der forstår at sælge varen 
ved at sige: ’Det optimale vil være sådan her – 
men der hvor I er, vil denne her måde give en 
super fordel. Det koster ikke så meget, for det 
har jeg også tænkt over.’ Det er simpelthen guf. 

INSPIrAtION uDefrA
Ønsket om resultater er netop 
en af årsagerne til, at SDC har et 
stort antal konsulenter på gan-
gene - ud af ca. 600 ansatte er 
næsten hver tredje en konsulent. 
”For os er det ikke nok, at kon-
sulentarbejdskraften er fleksibel, 
og at vi kan skalere kapaciteten 
i forhold til det aktuelle behov 
i SDCs marked. Vi arbejder 
konstant efter at blive mere 
effektive, og ny inspiration er en 
del af det, vi 
betaler ekstra 
for,” forklarer 
Allan  
Christiansen.
SDC forventer 
nytænk-
ning af sine 
konsulenter, 
men man 
skal altid tage 
udgangs-
punkt i 
virksom-
heden, når 
man byder ind med nye ideer. 
Allan Christiansen oplever, at 
konsulenterne som regel lever 

op til hans krav, men enkelte har 
dog primadonnatendenser. De 
er stædige og insisterer på, at 
deres  måde at løse opgaverne 
på, er den eneste rigtige – og 
den smarteste. Men for SDC 
handler det ikke altid om, at en 
opgave skal håndteres på den 
smarteste måde. Den skal løses 
på den smarteste måde ud fra 
SDCs præmisser.
”Vi har udviklet systemer i 
snart 50 år, så vi er ikke helt 

idioter. Der 
er en årsag 
til, at vores 
systemer og 
arkitektur er, 
som de er. Vi 
hverken kan 
eller vil lave 
om på tinge-
ne, bare fordi 
en konsulent 
har en anden 
mening,” 
siger Allan 
Christiansen. 

Samtidig ændrer en virksomhed, 
der håndterer tunge banksyste-
mer, ikke kurs fra den ene dag 

til den anden. SDC understøt-
ter kundernes forretning, og de 
kunder har investeret mange 
penge i virksomheden. Penge, 
der skal bruges optimalt. Og det 
bliver de ikke nødvendigvis ved, 
at SDC hver gang adopterer de 
nyeste løsningsmodeller.
”Det går galt for nogle konsu-
lenter, der vælger at overse 
vores metodikker og forsøger at 
trække projekterne i en anden 
retning end den, SDC udstik-
ker. Hvis de fik deres vilje, ville vi 
ende med at få systemer, som er 
meget dyre at vedligeholde.” 
Allan Christiansen slår hårdt 
ned, når en konsulent ikke følger 
de overordnede spilleregler, 
men den slags hører heldigvis til 
sjældenhederne.

gerNe LANge ANSætteLSer 
Langt de fleste konsulenter, 
som bliver lukket ind i SDC, kan 
se frem til flere år i huset – ikke 
mindst fordi det tager tid at lære 
folk op i virksomhedens store 
systemer.
”Vi får ikke altid valuta for 
pengene de første måneder. 

En del af de tungere systemer 
kræver en meget stor teknisk 
forretningsviden, og det tager 
tid at sætte folk ind i tingene. På 
de områder har vi konsulenter, 
som har været her i en årrække 
fordi de performer godt, indgår 
i kulturen på en fin måde og 
virkelig bidrager,” forklarer Allan 
Christiansen.
Men der kan også være ulemper 
ved at have konsulenter tilknyttet 
i årevis. En konsulent må ikke 
gro så fast, at han glemmer at 
udfordre eksisterende rutiner og 
bliver mindre innovativ. Der er 
dog også dygtige konsulenter, 
som selv vælger SDC fra efter 
nogle år, fordi de ønsker at 
prøve noget nyt. De har både 
erfaringerne fra SDC og frisk 
viden udefra, så dem vil Allan 
Christiansen gerne have tilbage 
i huset.
”Vi har en stående aftale med 
konsulentfirmaerne om, at de 
skal ringe til os først, når de 
folk bliver ledige,” siger Allan 
Christiansen.
Han ser generelt med positive 
øjne på folk, der har været væk 

”For os er det ikke nok, at 
konsulentarbejdskraften 
er fleksibel, og at vi kan 
skalere kapaciteten i for-
hold til det aktuelle behov i 
SDCs marked. Vi arbejder 
konstant efter at blive mere 
effektive, og ny inspiration 
er en del af det, vi betaler 
ekstra for,”
Allan Christiansen

”Står vi med to konsu-
lenter, der er lige gode, 
og den ene har to-tre års 
erfaring fra huset her, og 
vi har været tilfredse med 
vedkommende, så napper 
vi ham eller hende.”
Allan Christiansen

 

Navn: Allan Christiansen 
Virksomhed: SDC 
Stilling: Udviklingsdirektør 
Alder: 55 år

Blå bog
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Ny bro MelleM  
forretNiNg og it 
Interview med Svend-Erik Jensen, direktør, ProData Management

Hidtil er ProData Consult blevet ringet 
op, når der har været brug for fagfolk til 
at føre it-projekter ud i livet, mens andre 
konsulenthuse har hjulpet virksomhe-
derne med at komme frem til, hvilke  
it-løsninger de skal have håndteret.  
De opgaver vil ProData Consult gerne 
være med til at løfte. Det sker med det 
nye datterselskab ProData Management, 
som skal rykke koncernen et stort trin op 
i it-fødekæden. 

”ProData Consult har mange års erfaring 
med konsulentopgaver. Derfor vil vi ikke 
længere ’kun’ sende konsulenter ud til 
eksisterende projekter. Vi træder et skridt 
op i hierarkiet for at hjælpe kunderne med at 
tegne projekterne – både for at minimere fejl 
og mangler i det senere projekt, men også 
for efterfølgende at kunne forsyne vores 
egne konsulenter med it-opgaver,” fortæller 
direktør Svend-Erik Jensen.

ProData Management er ikke kun en smart 
forretningsidé her og nu. Selskabet kan også 
på længere sigt vise sig at være en værdifuld 
videreudvikling af ProData Consults forret-
ningsområder. 
”Vi tror på, at det også betyder, at vi får 
en tættere relation til den enkelte kunde. 
Hvis vi er med til at definere projekterne på 
ledelsesgangen, får vi en helt anden type 
kundekontakt – og vi vil få et meget stærkere 
fodfæste i virksomheden, end hvis vi blot 
leverer en ressource til maskinrummet i to 
måneder,” forklarer Svend-Erik Jensen.

HvOr fOrretNINgeN MøDer It
De konsulenter, ProData Management 
sender ud, skal kunne rådgive virksomheder 
inden for ledelse, virksomhedsstyring-  
og udvikling, optimering af processer og 
forretningsgange m.m. Fælles for rådgiv-
ningen er, at konsulenterne skal anlægge 
en forretningsmæssig synsvinkel og anskue 
problemstillingerne, som virksomhedens 
ledelse vil se dem.
”En ProData Management-konsulent tager 

”Hvis vi er med til at 
definere projekterne 
på ledelsesgangen, 
får vi en helt anden 
type kundekontakt  

– og vi vil få et meget 
stærkere fodfæste i 

virksomheden ...”
Svend-Erik Jensen

Nyhed  
ProData  

Management

udgangspunkt i forretningen. Han eller 
hun har forståelse for, hvordan man kan 
være sparringspartner for en direktør, en 
økonomichef eller en helt tredje leder – og 
ved, hvordan man optimerer en forretning 
på udvalgte områder,” 
understreger Svend-Erik 
Jensen.
Der vil især være behov 
for konsulenter, som 
kan vurdere, hvad den 
enkelte forretning med 
sine unikke problemstil-
linger har brug for. Men 
man må meget gerne 
have it-forstand med i 
baghånden, da det er 
vigtigt at bygge bro mel-
lem forretningerne og it. Det er dér, ProData 
Management vil positionere sig over for 
kunderne.

ANDerLeDeS Og Nye PrOfILer
De konsulenter, ProData Management søger, 
er nogle lidt andre profiler end dem, der hidtil 

er blevet forbundet med 
ProData Consult. Derfor 
vil der være brug for helt 

nye profiler i ProData Consults database. 
Men det kan også være, at nogle nuvæ-
rende konsulenter har kompetencer inden 
for management consulting.
”Og man må meget gerne have erfaring 
fra bestemte brancher, så konsulenten kan 
bidrage med kendskab til specifikke forret-

ningsområder – eksempelvis elselskaber og 
banker,” siger Svend-Erik Jensen.
Derfor opfordrer Svend-Erik Jensen alle 
konsulenter til fremover at holde et vågent 
øje med de nye typer job, som vil blive 
annonceret på konsulenter.dk – og særligt 
de konsulenter, som ikke opfatter sig selv 
som hardcore it-folk, men som har en mere 
ledelsesmæssig tilgang.

”En ProData Management-
konsulent tager udgangs-
punkt i forretningen.  
Han eller hun har forståelse 
for, hvordan man kan være 
sparringspartner for en  
direktør.”
Svend-Erik Jensen
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Det var et projekt hos en stor dansk virksomhed, der udvidede et eksisterende 
system med nye funktionaliteter med hjælp fra en udenlandsk leverandør. Projektet 
var kørt fast, da jeg kom ind i billedet, og ledelsen hos både kunden og leverandøren 
af de nye funktionaliteter var opmærksomme på sagen. 

På leverandørsiden var der en del fatale forhold, der smittede af på projektet.  
For at holde omkostningerne nede havde de hyret uerfarne, ikke-engelsktalende 
østeuropæere med ringe test- og konfigurationsstyringsprocesser. Dette havde stor 
betydning for kvaliteten af deres leverancer. Derudover havde leverandøren for få 
folk, hvilket betød, at de havde svært ved at overholde aftaler.

Jeg skulle repræsentere kundesiden, som bestemt heller ikke var perfekt.  
Projektet havde kørt i næsten to år uden for den gældende porteføljestyring i  
virksomheden. Det var altså ikke blevet underlagt en række kontrolmekanismer.  
Fx var millionkontrakten med leverandøren underskrevet af en udvikler uden  
kendskab til kontrakt- og leverandørforhold, der var ingen mekanismer til at styre 
leverandørens performance, og betalingen var aftalt på time- og materialebasis. Alt 
sammen forhold der ikke tilskyndede leverandøren til en super god performance. 

Al funktionalitet var faktisk udviklet, om end forsinket og til en højere pris, da jeg 
overtog projektet. Tilbage var en liste over uløste problemer. Man havde arbejdet  
på at få listen tjekket af, men uden held. I månedsvis var fejl blevet rettet af leveran-
døren, men nye kom til – og gamle fejl dukkede op igen og igen. 
 
Jeg fik overtalt leverandøren til, at vi kunne foretage et code-review af deres leveran-
cer. De skulle selv stille med et par dygtige folk til processen, mens jeg fik hyret et 
par dygtige ProData-konsulenter til at hjælpe med reviewet på kundesiden. Formålet 
var at afdække kvaliteten ud fra en række synsvinkler, fx scalability, performance og 
maintainability, som vi forhandlede os frem til sammen med leverandørens repræ-
sentanter. På dette tidspunkt vidste leverandøren ikke, at jeg havde besluttet mig for 
at få projektet lukket ned og få alle betalinger refunderet. I den proces var det vigtigt 
for mig, at vi fik opbygget en god relation til leverandørens repræsentanter og fik 
dem til at føle sig involverede i vores sag. Det lykkedes – ikke mindst fordi leverandø-
ren havde for travlt til at tage sig af dem.

Code-reviewet viste ikke overraskende en formidabel ringe kodekvalitet, hvilket var 
et fint grundlag til at arbejde på at få alle betalinger refunderet fra leverandøren. Her-
efter stoppede projektaktiviteterne, og bemandingen på projektet kom til at bestå af 
et par repræsentanter fra direktionen. Forhandlingerne gik i gang, og vi havde rigtig 
gode kort på hånden. Resultatet blev, at leverandøren refunderede alle udgifter  
– og ProData Consults kunde blev meget glad. Vi havde hjulpet dem af med en  
stor hovedpine, og oven i hatten fik de deres millioner tilbage.

@ KoNtaKt Hvis du har været ude 
for en spændende problemstilling, 
som kolleger kan lære af, så skriv til  
redaktøren: tinalee@prodata.dk

esben Dalsgaard,  
projektleder/forretningskonsulent: 

fatale forhold hos leverandør

sTøRsTemin

udfordring

Ny SerIe 
I dette og følgende numre fortæller  
konsulenter om deres største  
professionelle udfordring – og   
hvordan de har håndteret den.
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I februar, marts og april har mere end 300 ProData-konsulenter arbejdet på projekter 
hos kunderne. Heraf er 40 konsulenter begyndt på helt nye opgaver. De er vist her: 

KONsULeNTsTARTeR
1. februar 2012 til 1. maj 2012

IKKe tILgæNgeLIgt ONLINe
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Ny tekstforfatter/grafiker

konsulenter.dk  
Hvis du er en ’tung’  
it-konsulent med  
minimum fem års 
erhvervserfaring 
fra it-branchen, er 
konsulenter.dk din portal.  
På hjemmesiden er det muligt at søge 
opgaver direkte samt at oprette og 
opdatere dit cv. Se jobs og flere detaljer 
på konsulenter.dk

Timerapportering på din  
smartphone
www.konsulenter.dk/m

Nu kan du som ProData-konsulent rap-
portere dine timer på din smartphone: 
iPhone, Android, Windows Phone og 
Symbian.  

Gå ind på www.konsulenter.dk/m – ind-
tast dit cv-sitebrugernavn og password. 
Siden kan kun ses af de konsulenter, der 
er eller har været på kontrakt for ProData 
Consult. 

Hold øje med status på dit cv
Tjek, hvilken status dit ProData-cv har 
på www.konsulenter.dk/cv, og kør den 
nye fuldautomatiske opdateringswizard 
– med den kan du opdatere dit cv 
lynhurtigt!

konsulenter.dk på twitter 
Følg med, og se de nyeste opgaver fra  
ProData Consult på:  
http://twitter.com/konsulenterdk 

På konsulenter.dk kan du også bruge vores 
nye twitterfunktion og tweete opgaver til  
dine followers.

ProData Consults marketingafdeling blev 
den 2. april 2012 udvidet med grafikeren og 
tekstforfatteren Tina Lee.
 
Tina er uddannet journalist og grafiker og har 
arbejdet for blandt andre Hi-Fi Klubben og 
Aarhus Universitet. 
 
Marketingchefens nye højre hånd skal være 
primusmotor på KonsulentNyt, både indhold 
og layout, og stå for leverandørkontakt og 
distribution. Derudover skal hun udarbejde 
grafiske materialer, skrive tekster og vedlige-
holde virksomhedens websites.

Efterspurgte kompetencer  
Kan du selv, eller kender du nogen, der 
kan, hører vi meget gerne fra dig på  
tlf.: 43 43 11 71  

ProData Consult er altid på udkig efter 
tunge it-konsulenter inden for følgende 
områder/kompetencer:

PLAtfOrMe
.NET
AS/400
CICS
Java EE
Java
Linux
MVS
Qt
SAP
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, SUN…)
Ubuntu 
VMS
Windows
Windows CE
Windows NT/2000/XP

MetODer
CMMI 
GMP
ITIL
LEAN
Multi threading
Prince 2
Scrum
SixSigma

SPrOg/værKtøjer
ASP
ASP.NET
JSP
AXAPTA
C ++
C#
Cobol
Cool:Gen
Java 
JavaScript
LINQ
NUnit
Oracle Developer
Oracle Designer
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 

QML
SAP ABAP
SAP R/3
TestDirector/HP Quality 
Center
Visual Basic/VB.NET
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere 
WordPress 

teKNOLOgIer
.NET
3-Tier 
AJAX
BizTalk 
Client/Server
Embedded
Internet/Intranet 
(DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, 
POP3, SMTP, XML, 
XHTML...)
SharePoint 
SilverLight
SOA 
SOAP
TFS
WebServices
WebLogic
WAP/WML
WCF

DAtAbASer
Access
Adabas
DB/2
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Progress
Sybase 

fOrretNINgS- Og  
KONtOrStøtte-
APPLIKAtIONer
Movex
Papyrus
QTP 

Højeste  
kreditværdighed
ProData Consult modtog den 26. marts  
bedømmelsen AAA – højeste kreditværdig-
hed – fra Soliditet, der er Nordens største le-
verandør af kredit- og forretningsinformation. 
Det er tredje gang inden for de seneste seks 
år, at ProData Consult opnår denne rating. 

Kun de mest solide virksomheder i dansk 
erhvervsliv bliver vurderet til AAA.
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 Uffe Dejligbjerg har 
mange års erfaring i 
rollen som teknisk  
projektleder, især 
med fokus på agile 
udviklingsmodeller som 
eksempelvis Scrum.

Han er oprindeligt  
uddannet civil- 
ingeniør og har en 
baggrund inden for 
systemudvikling, inden 
han begyndte at lede 

it-projekter.

Resumé af forumaftenen den 29. marts: 

Agil  
udvikliNg  
og projEkT- 
lEdElsE

Denne forumaften formidlede Uffe Dejlig-
bjerg visionen og koncepterne bag agil 
udvikling. Agil udvikling handler bl.a. om at 
kunne identificere, hvornår der er tale om 
udvikling, og hvornår der er tale om pro-
duktion – at man søger noget nyt i stedet 
for at gentage noget kendt. De fleste kendte 
udviklingsprocesser tager udgangspunkt i 
produktionsprocesser, og det er to forskel-
lige verdener.

”Den agile tanke har analogier mange steder, 
bl.a. i industrielt design, hvor kunsten og 
kreativiteten møder produktionsapparatet og 
brugerene med brugsprocesser i centrum. 
For at kunne skabe en stol, der er god at 
sidde i, må designere og håndværkere mø-
des for at forstå materialer, og de må mødes 
med brugere for at forstå, hvordan man sid-
der. På samme måde lægger agil udvikling 
op til, at man tager små skridt med brugeren 
i centrum,” fortalte Uffe Dejligbjerg.

Agil udvikling har fokus på visionen, bruger-
oplevelsen og på at bygge noget, som kan 
røres. Fordi man får lov til at undersøge og 
blive klogere igennem processen, egner den 
sig til udviklingsprocesser, hvor man ikke helt 
ved, hvad projektet skal munde ud i – men 
har en vision om, hvor man vil hen. 

”Der er ikke noget enten/eller i agil udvikling. 
Det gælder om at have føling med proces-
sen og mærke, hvor udviklingen mister 
momentum – måske grundet showstoppere. 
Det kan være en manglende testserver, som 
skal op at stå, manglende kommunikation 
mellem udviklere og forretning, eller det kan 
være manglende forankring i forretningen,” 
sagde Uffe Dejligbjerg. 
 
Alle disse ting kan man ifølge aftenens 
ekspert godt implementere uden at vende 
udviklingsprocesserne på hovedet i ens 
nuværende situation.

Et af spørgsmålene på programmet var, 
hvorvidt man skal være certificeret for at 
håndtere agil udvikling. Til det svarede  
Uffe Dejligbjerg både nej og ja:

”Det er et godt salgsargument som konsu-
lent at have certificeringen. Omvendt giver 
et kursus ikke nødvendigvis forståelsen af, 
hvad agil udvikling er. Derfor er det vigtigt 
at komme til forumaftener, læse om andres 
erfaringer på nettet og snakke udviklings-
processer med sit netværk og sit team.  
På den måde udvikler man en fornemmelse 
af, hvad der virker i en given situation.”

Konsulent Uffe Dejligbjerg delte på den seneste forumaften ud af sine mange- 
årige erfaringer på området agil udvikling og projektledelse. Herunder kan du 
læse en gennemgang af, hvad deltagerne kunne tage med sig hjem fra oplægget.



– stedet for de tunge it-konsulenter

program: 

kl. 17.00:  Præsentation og indlæg ved Bjarne Dollerup

kl. 18.00: Pause med spisning

kl. 18.30:     Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

kl. 20.00:     Afrunding

 Bjarne Dollerup er
Technical Evangelist i  
Microsoft Denmark,
en del af det danske ud-
vikler- og platforms evan-
gelist-team og ansvarlig 
for IT Pro-aktiviteter samt 
Cloud, Windows Server, 
Windows 7 og Windows 
Phone 7 evangelisme.

Bjarne er Senior Product 
Planner i Windows Server 
gruppen, og som dansker 
i Redmond er han godt 
placeret i forhold til, hvad 
der sker med de vigtige 
serverprodukter.

Invitation til forumaften i Hvidovre

WiNDoWs  
server 2012 med mere

ONSDAg 
den 27. juni  

kl. 17.00-20.00 
Stamholmen 157 

2650 Hvidovre

@ KoNtaKt Arrangementet er 
gratis, men tilmelding er nødvendig 
til Allan Larsen: al@prodata.dk

BjarnE DollEruP Fra MIcroSoFT DanMarK  
ForTællEr oM SIDSTE nyT Fra MIcroSoFT og gIvEr 
SIT BuD På, Hvor KonSulEnTBrancHEn Er På vEj HEn.

Vi kommer blandt andet til at høre om følgende: 

•                                 2012 – nyheder i forhold til Win8?

• SKYEN – hvor langt er vi kommet med sikkerhed, drift,  
administration etc.?

• OFFICE 365 – til hvem, hvordan og hvorfor?

• Teknologiske fokuspunkter hos Microsoft lige nu  
– hør Bjarnes bud på konsulentbranchens retning.

• Spørgsmål og svar.

Vi byder på kaffe, kage og et let måltid undervejs.


