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Livet som Freelance IT konsulent
– sommer 2015
I dette nummer af KonsulentNyt
fortæller Søren, Mads og
Kristian om deres liv som freelance IT konsulenter. Det er en
krævende arbejdsform, som
kun er for de absolut bedste,
hvor der altid forventes topperformance fra kunderne, og hvor
man skal trives med at arbejde
under pres – både under tidspres og forventningspres.
Men det giver også helt unikke
muligheder og friheder.
Mulighed for at arbejde på de
mest spændende IT projekter,
mulighed for at fokusere på de
teknologier, som man elsker,
mulighed for at fokusere på
projektet og ikke på al den interne larm og politik, samt frihed
og økonomi til at tage et break
fra opgaver og i perioder gøre
lige, hvad man vil.

Søren, Mads og Kristian giver
deres tricks, tips og best practices som konsulent, og
Flemming fra Santander
Consumer Bank giver kundevinklen og beskriver sine forventninger til IT-konsulenter.
Fra vores egen verden er den
store nyhed, at vi nu er startet
op i Tyskland. Vi har jo længe
haft aktiviteter dernede, bl.a.
havde vi et stort og spændende
Javascript/Frontend projekt kørende i Berlin for nu hedengangne Nokia, og vi har nu langt om
længe taget os sammen til at
starte et tysk selskab lokaliseret
i München.
Mange af vores opgaver i Tyskland har været bemandet med
skandinaviske konsulenter, og vi
forventer også fremadrettet, at

der vil være mange muligheder
for skandinaviske konsulenter
hos den store nabo mod syd.
I Danmark og generelt har første kvartal været travlt, der er
udpræget optimisme og fart på
konsulentmarkedet. Vi har stor
efterspørgsel indenfor mange
forskellige kompetencekategorier, og hvis du søger opgaver
vil jeg anbefale dig at gå inde
på konsulenter.dk, opdatere dit
CV og holde et vågent øje med
vores opgaver.
God sommer.
sommer
er.
er
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IT-KONSULENT
MED SEJLERBLOD
I ÅRERNE

Hvordan kombinerer man lysten til at nørde i
kompleks IT med trangen til det frie liv ombord på
en sejlbåd? Det spørgsmål er freelancekonsulent
Søren Andersen et omvandrende svar på. Læs hans
fascinerende historie og hør, hvordan han fik modet
til at gå egne veje.

Det var ikke helt nemt at få gennemført et interview med freelancekonsulenten Søren Andersen til KonsulentNyt. På tidspunktet for
interviewets gennemførelse i det tidlige forår 2015 befandt han
sig nemlig på en båd sammen med sin familie et eller andet sted
i Middelhavet. Den ene dag var han ude på åbent hav i færd med
at tilbagelægge de nødvendige sømil for at komme lidt tættere på
hjembyen København. Den anden dag var mobilforbindelsen så
dårlig, at vi måtte droppe samtalen efter at have råbt “Hvad?” frem
og tilbage i et par minutter.
Men endelig lykkes det, da Søren Andersen og familie har lagt skibet i havn i et par dage i den franske by Saintes-Maries-de-la-Mer,
fordi vinden var for kraftig til at fortsætte videre nordpå.

“Sidste sommer tog vi det første stræk fra København og ned til
Middelhavet, hvor vi sejlede rundt og besøgte blandt andet Korsika,” indleder han. “Vi lod båden overvintre i Barcelona, og så påbegyndte vi andet stræk af turen for et par uger siden. Tanken er at
sejle op langs kysten til Rhône-floden, derfra ind i landet langs med
floderne, og så kommer vi ud vest for Paris, hvor vi tager havvejen
hjem til København. Det passer med, at vi er hjemme, når vores
ældste barn skal starte i skolen i begyndelsen af august.”
Vi vender tilbage til Søren Andersens passion for sejlskibe og livet
på det åbne hav. Og ikke mindst hvordan han kombinerer havvand
med tilværelsen som IT-konsulent.
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INTERAKTIVT FERIECENTER I 1999
Men først zoomer vi ind på Søren Andersens første rigtige bekendtskab med programmering på datamatikeruddannelsen i Aalborg
anno 1997. Når Søren Andersen tænker tilbage, husker han det
faktisk som om, at han dengang interesserede sig mest for analyseog designfagene på studiet. Programmeringsfagene med Delphi og
C++ sagde ham ikke det store. Men i et afsluttende eksamensprojekt var der pludselig noget, der begyndte at kalde, da han skulle
lave webprogrammering i ASP – eller Classic ASP, som det hedder
i dag.
”Det var et projekt til et feriecenter i Nordjylland, hvor vi skulle lave
deres website med præsentation af ferieboligerne i både video og

billeder. Det var faktisk relativt interaktivt, når man tænker på, at vi
er tilbage i 1999. Som bruger kunne man gå rundt inde i hytterne
og se, hvordan de så ud. Jeg ved ikke helt præcist, hvad det var,
der skete i det projekt, men 10-øren faldt på en eller anden måde.
Jeg opdagede glæden ved at programmere – og så arbejdede jeg
sammen med nogle studiekammerater, som var super skrappe på
det grafiske, så vi endte faktisk med at få stykket noget sammen,
der blev ret fedt,” siger Søren Andersen.

TALTE INDFØDT MED B&O
Efter datamatikerstudiet søgte og fik Søren Andersen job i København i daværende Mærsk IT. Her var han med egne ord heldig at
komme ombord på et stort kundeprojekt til B&O, som blev udviklet i

5

6

KonsulentNyt 39 2015

Microsofts produktpakke af ASP, VB6, SQL Server 7.0 og Transaction Server.
“Det var state of the art-værktøjer dengang. Det var inden, .NETframeworket kom på markedet. Selve projektet var et Retail Order
System, som skulle bruges af B&O’s forhandlere over hele verden
til konfiguration og ordreafgivelse, og som skulle integrere til B&O’s
ERP-system. Det var rigtig fedt, og jeg fik lov til at arbejde sammen
med en masse sindssygt dygtige mennesker,” siger Søren Andersen.
“Tre dage om ugen arbejdede jeg på kontoret i København, og to
dage om ugen arbejdede jeg hos kunden i Struer. Jeg er vokset op
i Nykøbing Mors, så jeg talte lokalsproget og vidste i det hele taget,
hvordan jeg skulle begå mig. Det var en rigtig god introduktion til
den professionelle it-verden.”

SEKS MÅNEDER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND
Efter nogle år i Mærsk IT og derefter en kortvarig ansættelse i en
lille startup-virksomhed blev Søren Andersen ansat i det tidligere
Mondo A/S. Uden at vide det på det tidspunkt blev den ansættelse
startskuddet til en senere karriere – og livsstil – som freelancekonsulent.
“Sideløbende med mit arbejde i Mondo, var jeg startet på ITU i
København. Men efter noget tid tog jeg orlov fra både studiet og
Mondo, fordi jeg havde brug for, at der skulle ske noget nyt. Jeg
havde sejlet meget som barn og havde pludselig fået lysten til at
sejle tilbage efter en uge på vandet sammen med en kammerat.
Så i 2004 tog mig og min kammerat seks måneder til New Zealand og Australien. Det var helt fantastisk, og da jeg kom tilbage til
Danmark, havde jeg fået lyst til mere. Så jeg arbejdede i et år mere
i Mondo, så sagde jeg op og tog tre måneder ombord på et skib,
der sejlede over Atlanten til Caribien. Planen dengang var faktisk,
at jeg ville prøve at gøre sejlads til min levevej ved at tage hyre på
et sejlskib som professionel gast. Men da jeg endelig kom derover,
havde jeg mere lyst til at rejse hjem igen og planlægge næste træk.
Det var der, muligheden for at starte som freelancer opstod,” siger
Søren Andersen.

FORMULEREDE EN HANDLINGSPLAN
Med den beslutning fulgte også en moden overvejelse af, hvilke
typer af it-opgaver Søren Andersen gerne ville beskæftige sig med
i sit professionelle liv. Som ung ender man ofte lidt tilfældigt med at
opbygge sine tekniske kompetencer inden for det felt, hvor der nu
og her mangler hænder, eller hvor arbejdsgiverens kommercielle
fokus ligger. For Søren Andersen betød det, at han indtil da primært
havde arbejdet med databaseteknologi.
“Men jeg ville egentlig gerne bevæge mig mod udvikling i SharePoint, fordi jeg syntes, at jeg stod stille i samme type opgaver og
derfor oplevede aftagende drive og begejstring hos mig selv. SharePoint virkede som en spændende platform, hvor der skete mange
ting. Mange virksomheder gik på det tidspunkt i den retning, så der
var mange opgaver, særligt for større virksomheder. Så jeg lavede
en handlingsplan. Jeg tog kurser og certificeringer og egenuddannelse ved hjælp af blogs, bøger, screencasts og programmering.
Jeg tog på konference i London og trak viden ud af venner og
bekendte. Og så havde jeg is i maven til at sige pænt og begrundet
nej tak til opgaver, som ikke kunne bidrage til mit nye fokusområde,”
fortæller Søren Andersen.
“Min plan lykkedes, og jeg fik på et tidspunkt min første SharePointopgave og derefter fulgte flere. Den længste via ProData, som var

rigtig flinke til at føre mig frem som kandidat. Der var fuld åbenhed
om min på det tidspunkt relativt begrænsede erfaring med SharePoint, men jeg havde massiv erfaring inden for web- og CMS-systemer på .NET-platformen, så jeg fik opgaven. Det blev i alt til ét års
engagement. Senere har jeg udvidet fokus igen og laver for tiden
generel udvikling på .NET-platformen inden for web og integration,”
fortæller Søren Andersen.

FRIHEDSFØLELSEN ER DEN VIGTIGSTE
I en årrække fandt Søren Andersen ind i en rytme, hvor han skiftevis
arbejdede og tog på kortere og længere sejlture. Sådan gik det, lige
indtil han mødte sin kone og stiftede familie.
“I dag foregår mit primære liv foran skærmen ligesom alle andre,”
griner Søren Andersen. “Men så laver vi en afstikker engang imellem, som den, vi har gang i nu. Min kone er også freelancer, så det
kan heldigvis lade sig gøre,” siger Søren Andersen og sammenfatter
selv sin største motivationsfaktor.
”Frihedsfølelsen er det vigtigste. Friheden til selv at vælge sine
opgaver som konsulent. Og den frihed, jeg føler, når jeg er ude på
havet. Når jeg sejler, er jeg helt afkoblet fra resten af verden. Der er
ingen larm. Man skal ikke koncentrere sig om andet end at sejle.
Det er enormt afstressende og godt til at bygge ny energi op på,”
slutter han.

SØREN ANDERSENS GODE RÅD TIL
ANDRE KONSULENTER

 Lad være med at shoppe for meget rundt mellem

bureauer og virksomheder som freelancekonsulent.
“Hvis jeg er ude hos en kunde på opgave og bliver
tilbudt en opgave samme sted via et andet bureau,
siger jeg pænt nej tak”

det nemt for arbejdsgiveren at hyre dig ind
 Gør
igen. “Opfør dig professionelt, indgå i fællesskabet
og levér varen. De fleste af de virksomheder, der
hyrer mig, har jeg været i før. Det vil sige, at de
kender mig og ved, hvad de får”
ikke bange for at stige af karrieretoget for en
 Vær
stund for at lave noget helt andet. “De første gange,
jeg gjorde det, var jeg meget urolig for, hvad der
skulle ske, når jeg vendte tilbage igen, og om der
var arbejde at få. Det er der”
dig selv opdateret. “Det hænger sammen med
Hold
modet til at stige af toget, at man holder sig selv i
gang og er ajour på den nyeste teknologi. Det er
vigtigt for mig at bruge tid på at tage til konferencer, sparre med mit netværk og selvstudere foran
skærmen”
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BLÅ BOG
Navn:
Søren Andersen
Alder:
39
Stilling:
Freelancesoftwareudvikler
Uddannelse: Datamatiker og diplomuddannelse fra ITU
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GODE KONSULENTER
GØR DET
For Santander Consumer Bank Danmark er det ikke afgørende, om en
konsulent er hurtig eller langsom til at programmere. Det afgørende er, at
konsulenten har den faglige kompetence og den forretningsmæssige
forståelse, der gør vedkommende i stand til at træffe den rigtige beslutning
på det rigtige tidspunkt.

Om Santander Consumer
Bank Danmark
Santander Consumer
Bank Danmark er en
del af spanske Banco
Santander, som blev
grundlagt i 1857. Banco
Santander er den største
bank i Eurozonen og
blandt de største banker
i verden med mere end
185.000 ansatte på globalt plan og over 110 mio.
kunder i mere end 40 lande. Santander Consumer
Bank Danmark blev etableret i 2007 som en filial af
Norge og startede med
en enkelt ansat. I dag har
Santander Consumer
Bank Danmark over 100
ansatte.
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IT-afdelingen i Santander Consumer Bank
Danmark er delt op i tre enheder, der afspejler og understøtter bankens forretningsmål. Én enhed håndterer alle IT-opgaver,
der har med billån at gøre - Santander
Consumer Bank Danmarks pt. største forretningsområde. En anden enhed håndterer
alt, hvad der har med almindelige lån at
gøre inklusive kreditkort. Og i den sidste enhed vedligeholder og udvikler man bankens
interne IT-systemer.
Flemming Kirkskov er IT Direktør i Santander Consumer Bank Danmark. Han
forklarer, at Santander Consumer Bank
Danmark har en håndfuld faste konsulenter
ansat, som udgør rygraden i de forskellige
konsulenter,
IT-enheder. Det er de faste kons
der har historikken, og som ved, i hvilken
retning organisationen ønsker at bevæge
sig rent forretningsmæssigt.
”Men når man vækster, som vi har
h gjort de
nylig har opseneste år, og derudover for nyli
købt GE Money Bank i Norden, sså har man
har vi i øjebrug for ekstra hænder. Derfor h
blikket syv konsulenter ansat fra ProData,”
fortæller Flemming Kirkskov.

FORRETNINGENS SPARRINGSPARTNERE
SPARRINGSPART
Han forklarer, at Santander Consumer
Cons
metodikken i
Bank Danmark arbejder efter me
Scrum. I erkendelse af at verden i overmorgen kan se meget anderledes ud end vermening at udvikle
den i dag, giver det bedre menin
form
i korte iterationer, hvor man kan justere
j
og indhold løbende.
krav til
”Den måde at arbejde på stiller store
s
de eksterne konsulenters selvstændighed.
selvstæ
Til forskel fra at arbejde efter den traditionelle vandfaldsmodel, hvor man i princippet
med
ikke behøver at have den store dialog
d

forretningen, fordi man kan arbejde på et
projekt i månedsvis, før forretningen ser det,
så forudsætter Scrum, at man hele tiden
kommunikerer med forretningen. Ellers
risikerer man, at fejl ikke bliver fanget i tide,
ligesom man også risikerer, at der bliver udviklet ovenpå fejlene, hvilket gør det endnu
mere besværligt at rette op på bagefter,”
siger Flemming Kirkskov.
”De gode konsulenter er i stand til at tage
denne dialog med forretningen – nogle
gange uden hjælp fra de interne konsulenter – så vi ikke skal bruge ressourcer på at
holde dem i hånden. En god konsulent er
i det hele taget i stand til at kunne agere
sparringspartner for både IT og forretningen, og det er selvfølgelig mere krævende
for en udvikler end blot at programmere.”

POWER ER EN NØDVENDIGHED
Når Flemming Kirkskov og Santander Consumer Bank Danmark skal hyre eksterne
konsulenter, leder de først og fremmest
efter et CV, der matcher de tekniske forudsætninger, en konsulent skal besidde for
at løse en konkrete opgave. Derfra handler
det om god kemi mellem arbejdsgiver og
arbejdstager, og om hvorvidt konsulentens
personlighed passer godt sammen med
de øvrige konsulenters personlighed på
teamet.
Er man først blevet hyret til en opgave i
Santander Consumer Bank Danmark,
peger Flemming Kirkskov på navnlig to forhold, som er henholdsvis kvalificerende og
diskvalificerende for en ekstern konsulents
chancer for at blive hængende i organisationen i lang tid.
”For det første forventer jeg, at en konsulent
kommer med en god portion power. Med
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det mener jeg, at hvis jeg siger til en konsulent, at de skal ringe til en samarbejdspartner og presse vedkommende for at få
løst en udfordring, så skal konsulenten ikke
sende en mail og vente høfligt på et svar.
Nej, så forventer jeg, at konsulenten ringer
samarbejdspartneren op og plager ham,
indtil udfordringen er løst. Som konsulent
skal man glemme, at der er forskel på at
være intern og på at være ekstern. Opgaven skal bare løses. De konsulenter, som
forstår det, kommer langt,” siger Flemming
Kirkskov.
”For det andet og med modsat fortegn
kommer konsulenter uden personlig gennemslagskraft ikke særlig langt hos mig.
Det er de konsulenter, som bare klapper
hælene sammen, når forretningen beder
dem om at gøre et eller andet. Selvom det,
forretningen beder om, er en dårlig ide
og måske ligefrem får en kontraproduktiv
effekt. Man skal turde have en mening, og
man skal turde at stå på mål for den mening. Man skal sige til sig selv: Hvis det nu
var mine egne penge, ville jeg så gøre det,
forretningen beder mig om? Hvis svaret er
nej til det spørgsmål, så har man pligt til at
gøre sin arbejdsgiver opmærksom på det,”
siger Flemming Kirkskov.
”De knap så gode konsulenter er ikke knap
så gode, fordi de ikke fagligt er dygtige.
De er knap så gode, fordi de kan spilde
ufatteligt meget tid på at gøre det forkerte.
I den forstand er det ikke vigtigt, om den
ene konsulent er 10 pct. hurtigere end
den anden. Den tid kommer tifoldigt hjem
igen, hvis den langsommere konsulent kan
hjælpe sin organisation med at træffe den
rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt.
Den evne er rigtig mange penge værd,”
slutter Flemming Kirkskov.

Tip: Del din viden
Flemming Kirkskov har set
eksempler på eksterne konsulenter, som tror, at de kan
skabe mere arbejde for sig selv
ved at ”putte” med deres viden
og holde den hemmelig. Det
er en strategi, der har den stik
modsatte virkning på Flemming
Kirkskov. ”Jeg og min organisation kan ikke være tjent med
at være afhængig af en ekstern
konsulents viden eller evner. Det
er for usikkert. Derfor gør man
som konsulent klogt i at dele sin
viden med de interne konsulenter. Det løfter hele teamet, og
det får mig til at tænke, at jeg
også kan bruge vedkommende
til andre opgaver.”

Santander Consumer Bank

GLÆDEN VED AT LEGE
MED VIRTUELLE
LEGOKLODSER
Der er it-generalister, og så er der it-specialister.
Freelancekonsulenten Mads Skagen tilhører sidstnævnte
kategori. Han har siden de unge studiedage været en lille
smule forelsket i Java og bruger det i dag til at løse de
fleste opgaver i sit professionelle virke. Her fortæller han
om karriereovervejelser, Java-sprogets ufortjente ry som
sikkerhedsrisiko, og om hvorfor det ikke er så farligt at
indrømme en fejl.
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Da freelancekonsulent Mads Skagen var barn, gav hans forældre ham en mulighed. Han kunne enten få økonomisk hjælp til at
købe en Commodore 64 eller en BMX-cykel. Der var ikke penge til
begge dele, så han måtte vælge. Mads Skagen valgte Commodore
64’eren og brugte siden mange timer på at spille de legendariske
spil og hacke selvsamme spil, så han kunne snyde og eksempelvis springe et par baner frem i Bubble Bobble. På ferierne sydpå
i familiens Volvo sad Mads Skagen på bagsædet under de lange
kørestræk og griflede kode ned på et stykke papir, som han senere
lagde ind i Commodoren som simple animations- og administrationsprogrammer.
“Det er ikke så længe siden, jeg faldt over nogle af de programmer.

Mads Skagen
36
Freelance Java Developer
Datamatiker, Bachelor i Software
Konstruktion fra Aalborg Universitet
og cand.it. fra ITUa i København

Det var før internettet, så jeg var nødt til at læse mig frem til koden
i printmagasiner og så skrive koden af på Commodoren,” fortæller
Mads Skagen med et smil på læben i dag.
Han har altid vidst, at han gerne ville gøre fritidsinteressen for
computere og programmering til sin levevej. Dels var der noget tilfredsstillende i at være ham, andre kom til med deres IT-problemer.
Og dels var der noget udfordrende i at arbejde i et digitalt univers,
hvor det at løse komplekse problemer bliver en leg med de rette
teknologiske værktøjer.
“Jeg kunne godt lide at lege med legoklodser som dreng. På en
eller anden måde er det at kode som at lege med virtuelle legoklod-
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ser for voksne. Det udløser noget inden i mig, når jeg endelig får
løst en svær udfordring. Jeg gider ikke være ham, folk kommer til,
hvis deres printer ikke virker. Det skal være komplekse problemstillinger. Ellers siger det mig ikke noget, selvom det kan være lidt af et
mysterium at få den slags til at virke,” formulerer Mads Skagen om
sin egen fascination for programmering.

HOLDER UTROLIGT MEGET AF JAVA
Komplekse problemstillinger er der rigeligt af i hans nuværende
opgave for ProData Consult hos en størrer finansiel virksomhed.
Her løser han forskellige typer programmeringsopgaver, som har
stor betydning for kunden. Det kan blandt andet være programmering i forhold til implementering af hvidvaskningslovgivning, nye krav
til udlandsoverførsler eller integration af nye sikkerhedsløsninger.
Næsten alle udfordringer bliver løst ved hjælp af Mads Skagens
foretrukne programmeringsværktøj, Java.
“Jeg bruger Java til at løse 90 pct. af de problemer, jeg støder på
hos kunden. Jeg holder utroligt meget af det sprog.”
Hvorfor?
“Jeg har før haft opgaver på .NET-platformen, men den har aldrig
rigtig fanget mig på samme måde som Java. Selve sprogene minder meget om hinanden, men alle bibliotekerne og redskaberne er
forskellige. I mine øjne kan Java alt det, jeg har behov for hos netop
denne kunde,” siger Mads Skagen.
“Det hænger sikkert også sammen med vane. Jeg er oprindelig uddannet datamatiker, og på studiet havde jeg Java som min primære
værktøjskasse. Så når jeg møder en problemstilling i dag og lynhurtigt skal vælge en teknologi, vælger jeg selvfølgelig det, jeg kender.
Det handler om at være effektiv som konsulent. Der er ikke tid til at
eksperimentere for kundens penge.”

BYD IND MED RELEVANT VIDEN
Den opgave, Mads Skagen er fordybet i lige nu er en sikkerhedsopgave, hvor han skal få den ældre teknologi i kundens kernesystem til at spille sammen med Java-laget i en netbank-applikation.
“Det er en rimelig bunden opgave, men den kræver faktisk meget
koordinering og kommunikation mellem forskellige mennesker med
meget forskellig baggrund. Kunden har formuleret nogle krav til løsningen, og så er det mit ansvar at få det hele til at spille sammen på
tværs af teknologier og lag i teknologistakken, hvor Java-platformen
kun er én af dem,” siger Mads Skagen.
Som konsulent kan man ikke altid vide alt, og det har kunden
også forståelse for. Men som Mads Skagen understreger ligger
det i konsulentrollen, at man er i stand til at byde ind med relevant

baggrundsviden inden for i hans tilfælde Java-teknologi, og at man
derigennem kan være med til at pege på løsningsforslag.
“Udfordringen er, at kunden ofte spørger ind til teknologiske detaljer
i sammenhæng med deres egen installation. Derfor kræver det en
dyb viden i teknologien at kunne komme med faglig sparring. Jeg vil
mene, at det er freelancekonsulentens egen investering at besidde
den dybe viden, så man kan komme med kompetent rådgivning.
Personligt holder jeg mig ajour på Java-teknologien ved at gå til
konferencer, se talks på nettet og faktisk også deltage i ProData
Consults egne arrangementer. De er ret gode,” siger Mads Skagen.

SIKKERHEDSFORBEDRINGER I JAVA
Som Java-specialist må han ofte lægge øre til fordomme om teknologiens sikkerhedsbrister. Java trækker af og til negative overskrifter
i pressen, når virksomheder eller sikkerhedseksperter peger på
åbenlyse Java-risici forbundet med eksempelvis brugen af NemID.
“Det er sjovt, fordi den Java Runtime, du skal installere for at afvikle
Java i browseren, og det at arbejde med Java i back-enden, som
jeg gør, er to vidt forskellige ting. Men jeg hører ofte fra folk, at jeg
arbejder på en meget usikker platform. Der må jeg fortælle dem
om forskellen på de to teknologier – og i øvrigt tilføje, at der er
sket kraftige sikkerhedsforbedringer af Java, siden Oracle overtog
udviklingen fra Sun. Mange tidligere Java-applet-løsninger er også
ved at blive udskiftet med JavaScript. Men det kommer nok til at
tage mange år, før fordommene om Java er manet i jorden,” siger
Mads Skagen.

BARSEL I ØSTEN
Mads Skagen har været freelancekonsulent siden 2010. Inden da
var han ansat en lang årrække i en succesfuld IT-konsulentvirksomhed. Det var et godt og lærerigt miljø at færdes i, men på et
tidspunkt blev Mads Skagen bidt af den trang til frihed, som er
motivationen bag de fleste freelancekonsulenters skifte fra lønmodtager til selvstændig.
“Jeg har svært ved at sige, hvad det helt præcist var, der trak, ud
over lysten til at se, om jeg kunne stå på egne ben. Om jeg kunne få
det til at fungere. Det har tiden vist, at jeg kunne, så lige nu kan jeg
ikke forestille mig at lave andet,” siger Mads Skagen, hvis nuværende kontrakt udløber 1. september 2015.
“Jeg blev far for første gang for nylig, så min kone og jeg overvejer
at rejse rundt i Østen et par måneder under hendes barsel, hvis
det hele flasker sig. Men nu må vi se. Det er en naturlig del af det
at være selvstændig, at man er til rådighed, når der er arbejde at
få. Derfor er jeg hele tiden opmærksom på nye opgaver. Man ved
aldrig, hvad der kan dukke op. Men det er også en del af charmen
ved at være freelancer,” slutter han.

TIP: VÆR IKKE BANGE FOR AT INDRØMME EN FEJL
Som konsulent ligger det indbygget i forholdet til arbejdsgiver, at
man skal levere en professionel ydelse, som er værdiskabende for
virksomheden. Men engang imellem sker det, at man af den ene
eller den anden årsag kommer til at begå fejl. Det har Mads Skagen også prøvet. Hans erfaring er, at man gør klogt i at være åben
omkring eventuelle fejl i stedet for at forsøge at skjule dem.

“Det er uprofessionelt at tie, hvis man har begået en fejl. Især i
live-situationer har de ansvarlige brug for at vide, præcist hvor
langt man er. Der skal ikke være overraskelser. Er man god til hele
tiden at holde sine nærmeste foresatte opdateret – også med dårlig nyt – oplever jeg ofte, at åbenheden bliver værdsat, og at den
kommer positivt retur,” siger Mads Skagen.
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Kunden der
blev konsulent
Kristian Lerche tog for nylig springet fra tilværelsen som fastansat
IT-projektleder til ad hoc freelancekonsulent. Her deler han ud af sin
erfaring som både arbejdsgiver og arbejdstager og kommer også med
et bud på, hvorfor så mange store IT-projekter ender med at kuldsejle.

Man kan vel sige, at man har flair for faget,
når man, uden tidligere at have skrevet så
meget som én linjes kode, afslutter 1. år på
datalogi med et snit på 13. Det var virkeligheden for freelancekonsulent Kristian
Lerche, da han efter et års studier gjorde
status. Men som han selv indleder med at
fortælle, havde det ikke altid ligget i kortene,
at han skulle bevæge sig i en IT-retning.
“Da jeg stod der i 2. g., tænkte jeg, at ITsektoren måtte være et område, hvor man
ville opleve nogle af de største omvæltninger i sit arbejdsliv i modsætning til brancher
med lange traditioner. En murer oplever
eksempelvis nok nogle, men ikke mange
ændringer i sit fag i løbet af sin karriere.
IT har til gengæld mere eller mindre vendt
komplet op og ned på sig selv hvert årti de
sidste 50 år,” siger Kristian Lerche.
“Hvis man har nogenlunde matematisk
snilde, så er IT en slags anvendt matematik, som man kan komme rigtig langt med.
Glem alt om de fordomme, der siger, at
man som IT-mand sidder nede i en kælder

og gemmer sig i årevis. IT-folk skal altid helt
ud til kunderne for at få deres ønsker til at
blive til virkelighed. Det syntes jeg er fascinerende. Man finder ud af, at man kan gøre
en enorm forskel for folk.”

BYGGE BRO MELLEM IT OG FORRETNING
Kristian Lerche er via ProData Consult for tiden ansat i Statens IT, hvor han er med til at
centralisere driften af en række ministerielle
IT-systemer. En del af opgaven er af teknisk
karakter, men en anden og væsentlig del er
at samle trådene imellem mange interessenter, teknikere og kunder. Det er netop
denne kombination af dyb teknisk indsigt og
menneskelige projektlederkompetencer, der
udgør kernen i Kristians Lerches professionelle CV – og tilgang til succesfulde
IT-implementeringer.
“Jeg begyndte min karriere som udvikler i
Danske Bank i 2006. Men med tiden følte
jeg, at man som udvikler ofte sad på sine
hænder og ikke fik udnyttet sit potentiale.
Derfor var min tanke at blive en teknisk
orienteret projektleder, som kunne sætte

fornuftige rammer op for et team, som så
kunne løbe med bolden. Opgaven for mig
handler derfor mere om at bygge bro mellem forretningens ønsker og det IT-team,
der skal skabe dem. Så må jeg desværre
leve med, at jeg ikke selv har muligheden
for at kode med på løsningen,” siger Kristian
Lerche.
“Der er masser af faldgruber i et projekts
rammesætning, som lever i grænselandet
mellem IT og forretning. At have bedst mulig
styr på den proces var et bærende princip
i mit arbejde dengang for ni år siden og er
det stadigvæk.”

FORSKELLIGE VIRKSOMHEDSKULTURER
Efter tre års ansættelse i Danske Bank og
derefter seks år i Nets – besluttede Kristian
Lerche sig i 2015 for at prøve tilværelsen
som freelancekonsulent.
“Jeg havde på det tidspunkt kun været
ansat i to virksomheder, men havde ofte
haft eksterne konsulenter tæt inde på livet.
Jeg havde længe været lidt misundelig på
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deres mulighed for at komme ud i forskellige virksomhedskulturer og brancher.
Det er grundlæggende set mange af de
samme datalogiske, procesmæssige og
ledelsesmæssige udfordringer, man møder
alle steder. Så det er fascinerende at se,
hvordan folk så vælger at løse dem. Det var
blandt andet det, der gav mig lyst til at blive
freelancekonsulent,” siger han.

bureaukrati og administration. Det er en
rimelig sikker dræber. Ønsket om at kunne
kontrollere alting er i konflikt med noget
helt centralt i IT-udvikling, som bør være
ukontrolleret. Mange har det skidt med blot
at stole på, at det nok skal gå godt, men det
bliver man ofte nødt til at gøre.”
Men der skal vel en eller anden form for
struktur på et IT-projekt?

NÅR PROJEKTER GÅR GALT

“Ja. Man kan rammesætte en projektproces
med en vis grad af struktur. Det minder lidt
om at tegne en fodboldbane op, og så ellers
give holdene frit rum til, hvordan de vil spille
deres kamp. Det er en svær balancegang.
Men jeg synes, at vi ser tendenser til, at
man gerne vil køre en mere agil udvikling sammenlignet med den traditionelle
stramme struktur. Eksempelvis i form af
metoderne i Scrum og Kanban.”

På trods af sin – trods alt – beskedne erfaring med ca. 10 år i IT-branchen har Kristian
Lerche en ret bred erfaring med IT-projekter,
både successer og fiaskoer.
“Jeg har det lidt, som når en læge ser på en
patient. Han ser en række symptomer, som
han kan sætte sammen til en diagnose. På
tilsvarende vis kan jeg indenfor meget kort
tid se, om et projekt bliver en fiasko eller ej.
Et projekt har sine helt egne symptomer.
Jeg tager stort set aldrig fejl om, hvor det er
på vej hen,” siger han.
“Én af de fundamentelle ting er at undgå

FOR 250 MIO. KRONER SYVKABALE
Det hedengangne Amanda-projekt og
politiets Polsag-system. Der er mange
eksempler gennem tiden på meget store
og dyre IT-projekter, som aldrig er kommet

i land, fordi noget er gået galt i udviklingsprocessen.
“Det er sjovt at tænke på, at billedet ser helt
anderledes ud i spilbranchen, hvor et spil
som World of Warcraft fra Blizzard bliver
lavet af i omegnen af 150-300 mennesker.
Det har været en kolossal succes . Blizzard
har vel en omsætning på niveau med et
mindre land. Det er et eksempel på, hvor
succesfulde ting kan blive. Det er jo ikke,
fordi store IT-projekter per definition ikke
kan lykkes. Der går bare ofte noget galt, når
processen bliver pakket ind i meget snævre
rammer.”
Men er det ikke naivt at forestille sig andet,
når det ofte handler om at kunne placere et
politisk ansvar?
“Jo, det kan man godt sige. Det er måske
rart at kunne afklare ansvar, men det bliver
ofte ansvaret for en fiasko. Der er en
tendens til, at jo mere man regulerer udviklingen af store IT-projekter, jo sværere får
man ved at komme i mål. Hvad har man
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fået for den øgede kontrol, hvis flere års
udvikling af et IT-projekt til 250 mio. kroner
ender med helt at blive droppet og smidt i
skraldespanden? De folk, der har arbejdet
på sådan et projekt, kunne jo ligeså godt
have siddet og spillet syvkabale i al den tid,”
siger Kristian Lerche.

overordnet sige, at de gerne vil have et nyt
website eller et nyt sagsbehandlingssystem,
men de ved ikke, hvordan det kommer til at
se ud. IT og forretningen må derfor indgå i
en slags partnerskab, hvor man går hånd i
hånd gennem udviklingsprocessen, mødes
jævnligt og reflekterer over produktet,” siger
Kristian Lerche.

SOM AT ANLÆGGE EN NY HAVE
Kristian Lerche forklarer, at et succesfuldt
IT-projekt kræver intern forankring – både
fra ledelsen og mellemlaget af ansatte,
som typisk er ansvarlige for fremdriften i
projektet.
“Det er en speciel proces at bygge et ITsystem,” siger Kristian Lerche. “Det er ikke
som at bestille et nyt hus, hvor både køber
og leverandør har en ret god ide om, hvordan den endelige bygning bliver, før man
går i gang. Med IT er det anderledes. Forretningen kender sjældent detaljerne i, hvad
de ønsker med et IT-system. De kan godt

“Det er ligesom at anlægge en have på en
ny grund. Man mødes eksempelvis med
gartneren og finder ud af, hvor bedene skal
være, så det passer til resten af grunden.
Når gartneren har lagt nogle sten, kommer man ud og ser, om placeringen så
også passer med det, man havde tænkt på
forhånd. Derefter retter man til, eller laver
det helt om. Og man gør det vel at mærke,
før man begynder at plante. IT-projekter
kræver på samme vis en fælles forståelse af
det ordnede mål samt et kreativt råderum til
at nå hen til målet. Uden det sidste kommer
man ingen vegne,” slutter han.

SOM TIDLIGERE INDKØBSCHEF AF KONSULENTER FRA BLANDT ANDET
PRODATA CONSULT HAR KRISTIAN LERCHE EN RÆKKE GODE RÅD TIL
FREELANCEKONSULENTER.
DO’S
Fokusér på opgaven
Det er vigtigt, at konsulentens indstilling er, at vedkommende går præcis efter målet uden at blive
distraheret af andre ting. Motivation er noget teamledere kan have udfordringer med hos fastansatte. En teamleder skal kunne slappe mere af med en konsulent
Bliv en drømmemedarbejder
For at dit faglige bidrag kan blive accepteret i organisationen, er det en fordel, hvis du kan levere
og problemfrit indgå i den kultur, du er en del af
Opbyg et renommé
Der kan siges meget godt om networking, men til tider kan det måske tage lidt overhånd og
overskygge fagligheden. Gode resultater har tendens til at generere overraskende flere opgaver –
både for fastansatte og for konsulenter
DONT’S
Støt ikke op om konflikter
Undgå at skabe unødig støj i virksomheden. Det indebærer også, at du ikke bidrager til utilfredshed. Her har fastansatte mere vide rammer til at ytre deres mening. Til tider er man bare lidt
anonym som ekstern konsulent
Undgå at dominere møder og diskussioner
Selvom det kan være fagligt berettiget, så er fællesmøderne de fastansattes forum. Det er dem,
som skal arbejde sammen og tage ansvar for tingene på den lange bane. Man kan selvfølgelig
godt komme med input, hvis stemningen er til det. Er man i tvivl, så henvend dig til chefen på
tomandshånd
Vær forsigtig med at skabe nye opgaver til dig selv
Man kan miste lidt af sin troværdighed og integritet, hvis man for tydeligt skaber nye opgaver til
sig selv som konsulent. Omvendt er det fair og nok forventet, at man trods alt gør opmærksom
på muligheder og potentialer. Men når beskeden er afsendt, må man antage den er forstået. Det
er en balancegang

BLÅ BOG
Navn:
Alder:
Stilling:
Uddannelse:

Kristian Lerche
37
Senior teknisk
projektleder
Cand.scient. i Datalogi,
HD i Finansiering

Følg os på Linkedin
Styrk dit netværk. Følg ProData Consult på
Linkedin, og forøg dit netværk med knap 2000 nye
Linkedin medlemmer inden for IT-branchen.

DHL-løb 2015 i fælledparken for
alle konsulenter der har været på
opgave for ProData Consult i 2015
Er du frisk på en 5 km. løbetur og
en festlig aften?
ProData Consult inviterer dig til at deltage i dette års DHL stafetløb i
Fælledparken, København, til en festlig
aften sammen med mange af ProDatas
konsulenter og medarbejdere.
Fredag den 28. august 2015
kl. 17:30 - ca. 22.00
Hvad end du er til lange, korte, hurtige
løb eller er førstegangsløber, har du her
en rigtig god mulighed for, med god
samvittighed, at mæske dig i lækker
mad i godt selskab med masser af andre
ProData konsulenter og medarbejdere.

Alle løbere vil få deres egen ProDataløbetrøje, og efter løbet inviterer vi alle
løbere ind i vores fælles telt med opdækkede borde, lækker grillbuffet med
tilbehør, drikkelse, snacks og hygge.
Da tilmelding til løbet og bestilling af
telt og mad skal ske snarest, bedes du
tilmelde dig online senest 17. juli.
Arrangementet er gratis og indeholder
ProData-løbetrøje, gebyr til DHL stafetløb, grillbuffet og drikkevarer.
Mere information og tilmelding på
www.konsulenter.dk/dhl
Vi glæder os til at se jer!
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Konsulentstarter
Fra 2. januar 2015 frem til den 1. juli 2015 har i alt 629 ProData-konsulenter arbejdet hos vores
kunder. Heraf er 196 konsulenter begyndt på helt nye opgaver, hvoraf nogle er listet her:

en

Allan Lohse

Christian Holm Diget

Hallur Johannessen

Joan V. Kvist

Kristian Lerche

Meik Børner

Anders Bastell

Claes Brandt

Hans-Jørgen Bendtsen

John Holm

Kristoffer Humle

Michael Amdisen

Andreas Magnussen

Claus Veirup

Hanus Reinert

Johnni Sandholdt

Lars Errebo

Michael Schlamovitz

Andrés Larsen

Daniel Frost

Henrik Friis Farsøe

Keld Fredtoft Olesen

Lars P. Arendt

Michael Thomsen

Erik Eikelhof

Benny B. Flyger

Daniel John Gerster

Henrik Godiksen

Kenneth Bess

Lars Vibjerg

Michael Tulinius

Bo Bjerrum

Dennis M. Tamsen

Henrik Oppenhejm

Kenneth Folmer-Petersen

Lasse Schmidt

Mohammad F. Gulzar

Brian Bo Nielsen

Dennis Thrysøe

Inge W. Haagensen

Kim S. Madsen

Lennart F. Larsen

Morten Hoff Ærsøe

Brian Lyng

Evgeny Semiletov

Jacob H. Nielsen

Kjeld Salomon Sørensen

Mads Flensted-Urech

Morten Ove Andersen

Carsten Keutmann

Flemming Wegeberg

Jens Arnfelt

Klaus-Jakob Bo Nielsen

Mads Jacobsen

Morten Risager

Christian Fruergaard

Frank Schannong

Jesper N. Andersen

Kristian Dahl Hansen

Martin Andersen

Morten Wied

Kristian Jensen

Martin K. Larsen

Niels Grau

Martin Bolbroe
Christian Gram

Gabi Omdahl

Jesper Zuschlag
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Niels Svennekjær

Niels Taul

Sara Buhl Jensen

Sebastien Requiem

Tommy D. Andersen

Tommy Eriksen

Efterspurgte
konsulenter
ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter,
der arbejder med nedenstående roller og områder. Kan
du selv, eller kender du nogen, der kan, hører vi gerne fra
dig, Du kan også gå direkte ind på www.konsulenter.dk
ROLLER

Nikolaj Ravn

Svend Lind

Torben Gram

Per Bergstedt

Søren Jakobsen

Torben Rilfer

Erik Eikelhof

Peter Mazzarella

Søren Jensen

Pia Olesen

Thomas Jørgensen

Rainer Bartels

Thomas Strunov

Rasmus Holm

Thomas T. Pedersen

René Vilsgaard

Thomas Aagaard

Robin Orheden

Tim Morillon

Troels F. Larsen

Udvikler
Frontendudvikler
Arkitekt
Webudvikler
Mobiludvikler
Webmaster
Teknisk projektleder
Scrum Master
Projektleder
Business Manager
Forretningsudvikler
Proceskonsulent
Løsningsarkitekt
Tester
Testkoordinator
Test Manager
Teknisk tester
Databaseudvikler
Databaseadministrator
Driftskonsulent
Infrastrukturkonsulent
Netværkskonsulent
Netværksarkitekt
Supportkonsulent
Sikkerhedskonsulent
SEM/SEO
UX konsulent
Visual Designer

KOMPETENCER/
OMRÅDER:
Microsoft /.NET
Java/J2EE
Responsive Web
JavaScript, CSS,
HTML5
Oracle
Open Source
Mainframe
Web
Mobil
ERP
SAP
SharePoint
Data Warehouse/BI
PRINCE2
SOA
ITIL
Quality Center
ISTQB
Cloud
Cisco
Microsoft Dynamics
UNIX/Linux
Embedded
Adobe Creative Suite

BRANCHER:
Den offentlige sektor
Den finansielle sektor
Capital Markets
Telecom
Energisektoren
Industri
Transport/Logistik

Gør dit CV salgsklar!

Safet Grahic

Tommy B. Eisensee

Tjek dit ProData-CV på www.konsulenter.dk/cv, og opdater
dine kompetencer samt tilføj dine seneste erfaringer/opgaver.
Har vi et fuldt opdateret CV i databasen med alle dine kompetencer, øger du sandsynligheden for, at vores sælgere finder
nye projekter til dig.
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ProData Consult starter datterselskab i Tyskland
med hovedkontor i München.
ProData Consult har siden 2009 haft aktiviteter i Tyskland og
har leveret IT-konsulenter til flere større tyske virksomheder samt
skandinaviske virksomheder med lokal tilstedeværelse i Tyskland. I
kraft af stigende efterspørgsel fra kunder på det tyske marked, har
ProData Consult valgt at etablere et tysk GmbH.
Dels for i endnu større grad at kunne servicere vores kunder på
det tyske marked, men også for at sikrer endnu større synergi mellem kunder og konsulenter i de lande, hvor ProData Consults er til
stede: Polen, Holland, Sverige, Norge, Danmark og nu Tyskland.
Hovedkontoret i München ligger meget centralt på Karlsplatz 5,
hvorfra to nye medarbejdere i ProData Consult har til opgave at
servicere det tyske marked.

Den daglige ledelse og det overordnede ansvar varetages af CEO
for Tyskland Jan Wolff, som er fungerende Geschäftsführer.
Jan Wolff udtaler: ”Jeg er sikker på, at det bliver en succes, baseret på den modtagelse og den feedback vi har fået fra kunderne
allerede. De er glade for, at vi endelig er startet op i Tyskland og
sætter især pris på vores evne til at levere til konkurrencedygtige
priser, vores fleksibilitet, vores leveringshastighed, samt vores evne
til altid at levere de bedste senior IT konsulenter på markedet.
Derudover har vi ansat to dygtige medarbejder med mere end fem
års erfaring indenfor IT konsulentbranchen og det tyske marked.
Begge har erfaring med både rekruttering og salg af senior IT
konsulenter på freelance basis.”

