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5 ÅBENHED 
OM LØN KAN GIVE 
BEDRE ARBEJDSMILJØ
Hvis den enkelte medarbejders løn holdes hemmelig, så skaber det mistro og 
myter. Gennemsigtighed kan løse problemet.

8 IT-ARKITEKTER SCORER KASSEN
På den daglige tur i S-toget har Søren Rindal læst sig til kompetencerne som 
IT-arkitekt. Resten har han lært ved at arbejde med det. IT-arkitekter er den 
gruppe IT-folk uden lederansvar, der får den højeste løn.

18 ALT FOR FÅ FORBEREDER SIG 
TIL DERES LØNFORHANDLINGEN
Skal du forhandle løn, skal du forberede dig ordentligt, understreger Kim 
Bonde, faglig sekretær i HK/Privat. 

20”NÆSTE GANG ER JEG KLOGERE”
Hver tiende IT-medarbejder arbejder i en iværksættervirksomhed med alt 
hvad det betyder af energi, engagement, overarbejde, lav løn – og til tider 
dårligt arbejdsmiljø. SAMDATA-magasinet har talt med Lucas Dechow, 
media-integrator, der har taget en turbulent rundtur med korte ansættelser i 
start-ups.

22 FREELANCERE KRÆVER FOR LIDT
Som tommelfingerregel skal freelancere omsætte for dobbelt så meget, som 
en fastansat tjener. Mange glemmer at tage højde for de udgifter, de selv står 
med som selvstændige.

24 CHEF: LØNNEN ER IKKE VIGTIGST
Løn spiller en stor rolle for mange medarbejdere. Men hvad tænker de egent-
ligt på den anden side af forhandlingsbordet? 
Der er mange faktorer, der er vigtigere end løn, siger en chef.

26 OVERENSKOMST, ERFARING OG 
KOMPETENCER AFGØR DIN LØN
IT-medarbejdere på overenskomst får gennemsnitligt en højere løn end ansat-
te på individuelle kontrakter. Også lang erfaring er vigtig for at få en høj løn, 
påpeger Bo Sundgaard, faglig konsulent i HK Østjylland. Medarbejdere med 
specialiserede kompetencer er ligeledes meget eftertragtede.

27 \ 31  KURSER OG FOREDRAG

BAGSIDEN 
MEDARBEJDERGODER VINDER FREM
Fra gratis kaffe til efteruddannelse - personalegoder er over en bred 
kam blevet mere almindelige. 

STATISTIKKER 

12 TAL ER MAGT
Det er ikke sikkert, at man får lønforhøjelse, blot fordi man har styr på 
statistikkerne, men det skader i hvert fald ikke at vide, hvor man ligger 
i forhold til kollegaerne. ”Viden er magt” lyder det gamle ordsprog – 
og i dette tilfælde handler det om at kende så meget til lønstatistik 
som muligt. 

14 \ STATEN
DEN DEJLIGT LAVE INFLATION

16 \ PRIVATOMRÅDET
LIGELØN I STATEN 
MEN IKKE I DET PRIVATE

18 \ KOMMUNER OG REGIONER
MANGE IT-FOLK MANGLER I STATISTIKKEN

23 \ NY VÆRT OG NYT KONCEPT 
PÅ SAMDATA PODCASTEN
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\ LØN Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

BRYD TABUET: 
TAL ÅBENT 
OM DIN LØN.
Løn må ikke være et tabu. Åbenhed om hvad du og dine kolleger får i løn, 
er vejen frem mod et bedre arbejdsmiljø, understreger Thomas Bisballe, 
formand for SAMDATA. Alt for mange chefer ved ikke, at deres forbud 
mod åbenhed om løn er i strid med lovgivningen.

Hvad tjener du?
Det simple spørgsmål er ofte det mest ildesete på jobbet.
Cheferne kan ikke lide det. Kollegerne bliver fjerne i blikket, når emnet 
kommer på banen. Tallene på lønsedlen er tabu på alt for mange ar-
bejdspladser, konstaterer Thomas Bisballe, formand for SAMDATA.
Også når medarbejderne og cheferne er mere åbne om det der med løn, 
kan det blive en anelse akavet, når snakken i kantinen kommer ind på, 
hvem der får hvad i løn og medarbejdergoder, understreger han:
”Når folk begynder at få en god løn, holder de op med at tale om, hvor 
meget de får hver måned. I stedet begynder de at snakke om, hvor 
meget de betaler i skat. Det er lige som mere acceptabelt, at det er synd 
for dem. Men de problemer ville vi andre da gerne have.”

Lad være med at tie
Men selv om det kan være ømtåleligt, er det ifølge Thomas Bisballe 
vigtigt at bryde med løn som et tabu på jobbet. 
At tie stille om løn er kun til fordel for arbejdsgiverne, der har en klar 
interesse i at holde lønniveauet så lavt som muligt. Måske får nye med-
arbejdere at vide, at det på arbejdspladsen ikke er så velset at tale om, 
hvad man tjener. Og ved en medarbejdersamtale bliver et tilsagn om at 
give lidt mere i løn ofte fulgt til dørs af en diskret løftet pegefinger om 
lige at gå stille med dørene.
”Det er et eller andet med, at hvis du får 500 kroner mere om måneden, 
skal du også tie stille med det. Men du ved jo ikke, om din kollega har 
fået 1000 kroner mere end dig i løn. Det er en slags del-og-hersk-strate-
gi, der bliver anvendt,” siger han.
Konsekvensen af at gå med på chefens henstilling om at tie stille om 
lønnen er, at alle må leve med et usundt klima på arbejdspladsen, hvor 
ingen rigtig ved, hvad der foregår, mener Thomas Bisballe.
Det usagte får myterne og sladren til at vokse frem i krogenes skygge.  
Gad nu vide, om hende, der griner lidt for højt af chefens vitser til jule-
frokosten, får noget mere i løn end os andre? Eller hvad med ham, der 

35.000 
KR.?

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE



SIDE 4  \   SAMDATA MAGASINET   2  \ 17

altid sidder sammen med teamlederen i kaffepausen? Han får da helt 
sikkert lidt mere end os andre. Eller gør han?
”Alt muligt hemmelighedskræmmeri giver en masse mistro og misundel-
se,” siger Thomas Bisballe.

Åbn posen
Hans pointe er, at åbenhed om løn vil rydde det meste af den slags 
rygter af bordet. Gennemsigtighed trækker derimod i retning af, at 
lønnen følger kvalifikationer og andre legitime forhold – og ikke andet. 
Thomas Bisballe peger på, at dengang medarbejderne forhandlede 
løn i fællesskab, var der en større tilfredshed, fordi der netop var fuld 
åbenhed. 
”Det gælder bare om at få åbnet posen. Så kan man få en kvalificeret 
debat om lønnen, hvor man også kan få sociale hensyn frem. Det kunne 
jo være, at hende, der lige har fået et par børn, godt kunne bruge en 
håndsrækning,” siger han.
Han fortsætter:
”Samtidig giver åbenhed fornemmelsen af, at lønnen bliver fordelt ret-
færdigt, og det giver en større harmoni på arbejdspladsen.”

Det bliver holdt skjult
Åbenhed kræver dog, at nogle går forrest med at fortælle, hvad de tje-
ner. Nogle gange kan tillidsrepræsentanten nøjes med blot at hænge en 
kopi af sin lønseddel op på tavlen ude ved printeren eller i frokoststuen.
Og bliver lønsedlerne pillet ned fra opslagstavlen af chefen, må med-

arbejderne insistere på at hænge dem op igen. Andre gange kan man 
måske tage en åben snak om løn over en øl efter fyraften en fredag, 
inden weekenden slippes løs.
Selv har Thomas Bisballe oplevet, at når han over en kop kaffe fortæller, 
hvad han tjener, følger kollegerne lige så stille efter med at løfte sløret 
for, hvad de får om måneden.
”Det er selvfølgelig klart, at vil man gå fra total lukkethed til fuldkommen 
åbenhed, skal man have en overgangsperiode. Et medlem af 
SAMDATA\HKs bestyrelse, Jette Jensen, har fortalt, at da de for nogle 
år siden i Udenrigsministeriet indførte fuld åbenhed om løn på hendes 
arbejdsplads, gav det noget knas i et par måneder, inden tingene faldt 
helt på plads,” siger Thomas Bisballe.

Konfliktsky chefer
Ifølge Thomas Bisballe er alt for få chefer opmærksomme på, at det 
ikke er lovligt at forbyde åbenhed om løndannelsen. Og så kan det være 
svært at stå som tillidsrepræsentant og insistere på, at forbuddet er 
direkte i strid med ligelønslovens paragraf 2 a.
Men den kamp må man så tage som tillidsrepræsentant, indtil åbenhe-
den bliver accepteret, understreger han.
”Man kan også forestille sig, at konfliktsky chefer foretrækker at holde 
det med løn i det skjulte for at undgå ubehagelig samtaler. Jeg tror bare 
ikke, at man kan undgå konflikter på den måde,” siger Thomas Bisballe. 

\

Alt muligt hemmelighedskræmmeri 
giver en masse mistro og misun-
delse.

Thomas Bisballe.

§ 2A?

”

ÅBENHED ØGER DIN MARKEDSVÆRDI

Sørg for at holde dine kompetencer ved lige med efteruddannelse. Også selv om du i virkeligheden 
har hylende travlt med det nye projekt, som den nye kunde forventer færdigt til tiden. Insister på, 
at der skal være tid til at blive opkvalificeret.
”Ellers risikerer du at stå med håret i postkassen, når du skal forhandle løn eller måske have et nyt 
arbejde,” siger Thomas Bisballe. 
Formanden for SAMDATA peger på, at man skal huske på at få booket sig ind på efteruddannelses-
kurser eller få certificeringer, netop mens man er godt kørende på jobbet. 
”Det er både godt for virksomheden og de ansatte i et samfund som vores, hvor der er så stort et 
fokus på innovation og fornyelse. Arbejdsgiverne kan ikke både være fedtede med efteruddannelse 
og pibe over, at det er svært at få folk med de rigtige kvalifikationer,” siger Thomas Bisballe.

ALLE HAR RET TIL AT 
TALE ÅBENT OM LØN

I Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd 
og kvinder, lovbekendtgørelse nr. 899 af 5. 
september 2008 fremgår følgende af para-
graf 2 a, stk. 1: ”En lønmodtager har ret til at 
videregive oplysninger om egne lønforhold. 
Oplysningerne kan videregives til enhver.”
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\ LØN \ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk 

ÅBENHED OM LØN KAN 
GIVE BEDRE ARBEJDSMILJØ
Hvis den enkelte medarbejders løn holdes hemmelig, så skaber det mistro og myter. Gennemsigtighed kan løse problemet.

“For specialistkompetencer på videokonferenceområdet, stærkt kundefokus, god 
dømmekraft og meget effektiv opgavevaretagelse.”
“For faglig indsigt, serviceminded og effektiv opgavevaretagelse”
“For specialistkompetencer på mobilitetsområdet, stærkt kundefokus, som gør 
de mobile løsninger mere brugervenlige.”
Ovenstående tre citater stammer ikke fra hemmelige personale-evalueringer eller 
interne e-mails. De kommer fra Udenrigsministeriets intranet, der kan tilgås af 
alle ministeriets cirka 850 ansatte i København.

Mange myter
For at imødegå rygtedannelse begyndte ministeriet nemlig for fem-seks år siden 
at offentliggøre resultaterne af lønforhandlingerne i ikke-anonymiseret form.
“Vi ville gerne have åbenhed. Der var meget mistænkeliggørelse imellem 
AC-medarbejderne og HK’erne. Begge grupper syntes, at de andre fik for meget 
i løn, men uden at vide, hvad de reelt fik. Den diskussion ville vi gerne til livs. 
HR-ledelsen kom derfor med forslaget om at lade de individuelle lønninger være 
tilgængelige for alle medarbejdere, og det synes vi var en god idé at prøve,” siger 
Jette Jensen.
Hun har været tillidsrepræsentant for SAMDATA-gruppen i Udenrigsministeriet 
de seneste 11 år og været ansat på Asiatisk Plads siden 1980.

“Det betyder, at resultaterne af hver forhandling af kvalifikations- og funktions-
tillæg bliver opslået med navn og på tværs af faggrupper på intranettet. Det står 
helt åben og det har det gjort siden 2011,” fortæller hun.
Selvom det kun er tillæg, der offentliggøres, så kender de fleste hinandens fulde 
løn, da grundlønnen er en del af vores overenskomster og dermed er ens for de 
fleste.

Åbenhed kan ikke forbydes
Det er de færreste steder, at der er så meget åbenhed om lønnen, som der er i 
Udenrigsministeriet. Men måske er det ved at ændre sig. Over de seneste år har 
debatten om løntabuet fyldt mere i medierne, og både eksperter og fagfor-
eninger har påpeget, at gennemsigtighed er til medarbejdernes fordel. Alligevel 
viste en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation tilbage i 2008, at hele 
45 procent af de adspurgte direkte eller indirekte opfordrede deres ansatte til at 
hemmeligholde deres løn.
Rent juridisk er der dog ikke hjemmel til at tvinge ansatte til at tie stille om deres 
løn. Siden 2001 har det stået i ligelønsloven, at en medarbejder må fortælle hvem 
som helst om sin løn, og ikke kan frasige sig retten til at gøre det ved f.eks. at 
underskrive en kontrakt eller tavshedsklausul.

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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Et stemningsløft
I Udenrigsministeriet har stort set alle i SAMDATA-gruppen samme basisløn, og 
lønforhandlingerne handler derfor om funktions- og kvalifikationstillæg.
“Da jeg trådte til, var der meget store forskelle i funktionstillæggene. Der er selv-
følgelig forskel på, hvor tunge stillingerne er, og hvilke kvalifikationer de kræver. 
Vi har både folk i servicedesk, og nogen der sidder med tunge serverdriftsopga-
ver. Men der var brug for at få lavet aftaler for de enkelte stillinger, i stedet for at 
se på menneskerne der besad dem,” fortæller Jette Jensen.
De store forskelle i lønnen betød, at der var dårlig stemning på arbejdspladsen. 
Der var meget mistro og usikkerhed om, hvem der fik hvad. Men dét har åben-
heden lavet om på.
“Dem, der tror, at de får dårligere løn end de andre, har opdaget, at det ikke er 
tilfældet. Det kunne man jo ikke overbevise dem om før i tiden. Folk kan se, at 
hvis de vil have mere i løn, så kræver det, at de tager nogle andre opgaver eller 
udvikler deres kvalifikationer. På den måde har de fået meget mere medindflydel-
se på lønnen,” siger Jette Jensen.
Hun fortsætter:
“Folk kan jo se, at hvis de selv påtager sig andre opgaver, så ville de også få mere 
i løn. På den måde bliver det en gulerod.”
Stemningen er derfor blevet bedre i ministeriet.
“Der er ikke den dér mistænkeliggørelse længere. Vi ved jo, hvad hinandens 
startløn er fra overenskomsten og nu er alle tillæg offentlige. Folk går ikke længe-
re og brokker sig over hvad AC’erne får.”
Hun fortæller også, at relationen mellem HK’erne og AC’erne er blevet bedre.
“I dag har vi et fint samarbejde. Det har taget tid at skabe de gode relationer. 
Måske har den større åbenhed været medvirkende årsag til det bedre samarbej-
de. Vi hjælper hinanden på kryds og tværs.”

Hellere sex end løn
Åbenheden om lønnen i Udenrigsministeriet er ikke unik, men den er heller ikke 
særlig udbredt. Det fortæller Kenneth Reinicke, der er lektor på Roskilde Univer-
sitet (RUC) med speciale i blandt andet ligeløn:
“Folk vil hellere tale om sexliv offentligt end at fortælle om deres løn. Der er en 
opfattelse af, at løn er noget privat, som man ikke behøver at være åben om. Det 
betyder, at der er mange myter og selvfølgeligheder, og dermed også resignation 
og accept af tingenes tilstand, fordi man ikke vil snage.” 
Han fortsætter:
“Det er der stor modstand mod nogle steder. Lederne er bange for at få bøvl. 
Dem der får mest, måske uretmæssigt, er bange for at blive ‘afsløret’, og dem, 
der får mindst tænker måske ‘så vigtigt er det alligevel ikke’. Mange ønsker helt 

enkelt ikke at få sin løn eksponeret.”
Kenneth Reinicke fortæller, at lukketheden gør individuelle lønforhandlinger 
sværere.
“Hvis der ikke er transparens, så har man ikke mulighed for at slå i bordet og sige, 
at man vil have det samme som de andre,” siger han.
Han får opbakning af kollegaen Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker på 
RUC:
“Det er stadig tabu at tale om løn en del steder. Det er der to årsager til. Nogle 
steder er det en firmapolitik, at man ikke gør det. Det er især på det private 
arbejdsmarked. Andre steder handler det om, at det kan være ubehageligt at tale 
om, hvis man er bange for, at man får mere eller mindre end andre, der udfører 
det samme arbejde.”

Historisk fænomen
Og tabuet er ikke noget nyt, fortæller professoren.
“Det stammer faktisk fra før man fik store overenskomster. Dengang frygtede 
arbejdsgiverne ‘omgangsskruen’, altså at hver enkelt arbejdsplads strejkede på 
skift for at få lønforhøjelser, inspireret af dem, der allerede havde fået det. I dag 
handler det selvfølgelig også om, at arbejdsgiverne frygter, at flere ansatte vil 
kræve mere i løn,” siger han.
Han bekræfter erfaringerne fra Udenrigsministeriet, hvor arbejdsmiljøet blev bed-
re efter der kom åbenhed om lønforhandlingerne.
“Åbenhed betyder ikke nødvendigvis, at man får mere i løn. Men det bør give et 
bedre arbejdsmiljø, fordi det forhindrer at man mistror og mistænker hinanden. 
Det kan godt være, at man er uenig i lønningerne, men man undgår myter og 
tager udgangspunkt i kendsgerninger,” lyder det fra Bent Greve.
Han vurderer, at tabuet er på tilbagetog:
“Det ligger i tiden, at tabuet vil være væk indenfor en årrække. På arbejdspladser 
med mange medarbejdere vil det gøre livet lettere for alle, så jeg tror, at trenden 
er mere åbenhed.”

Nye problemer
Jette Jensen er glad for, at der er skabt åbenhed om lønnen i Udenrigsmini-
steriet. Til gengæld står medarbejderne overfor en ny udfordring for den gode 
stemning.
“Der bliver givet rigtigt mange engangsvederlag. Det er en ny tendens over hele 
linjen. Det sker i alle faggrupper. På den måde binder ledelsen ikke lønkroner til 
året efter,” siger hun.
Hvem der får engangsbeløbene og hvorfor offentliggøres ligesom tillæggene på 
ministeriets intranet. Det kan f.eks. ske med korte forklaringer som “For en særlig 

”Folk vil hellere tale 
om sexliv offentligt 
end at fortælle om 
deres løn. Der er en 
opfattelse af, at løn 
er noget privat, som 
man ikke behøver at 
være åben om. 

Kenneth Reinicke lektor på RUC med speciale i 
blandt andet ligeløn, fortæller, at lukketheden gør 
individuelle lønforhandlinger sværere.
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fleksibel indsats” eller “For en særlig indsats i forbindelse med meget stor viden 
om IT-systemer, som understøtter tilskudsadministrationen, samt opstart af 
digitaliseringsforløb af bevillingsprocessen.”
Ikke bare er pengene altså en kortvarig substitut for lønforhandlinger. De giver 
også dårlig stemning.
“Folk vil faktisk helst være fri for at engangsvederlagene, for det skaber intern 
misundelse på den korte bane. Vi har forsøgt at overtale HR til at afskaffe dem, 
men det er ikke lykkedes. Vi så egentlig helst, at pengene blev omlagt til lønkro-
ner eller lagt i en pulje til overarbejde, så vi kan få det udbetalt,” siger hun.
En lille sejr har tillidsrepræsentanterne dog hevet hjem.
“Vi har for ca. 3 år siden i samarbejde med vores AC kolleger fået forhandlet 
igennem, at der skal betales pension af pengene, og det har dæmpet ledelsens 
lyst til at give engangsvederlagene.”

\

\ JETTE JENSEN
Er uddannet i IT-informatik på Handelshøjskolen og tillidsrepræsentant 
for de cirka 35 medlemmer af SAMDATA\HK i Udenrigsministeriet, hvor 
hun selv er projektleder. Hendes arbejde består f.eks. i at sørge for at 
it-infrastrukturen i forbindelse med IT-leverancer kører som det skal, når 
danske ambassader rundt i verden forsynes med udstyr og materialer, i 
forbindelse med renovering.
Desuden er hun formand i SAMDATA-Hovedstaden og bestyrelsesmed-
lem i SAMDATA\HK.

§HVAD STÅR DER I 
LIGELØNSLOVEN?
§ 2 a. En lønmodtager har ret til at videregive oplysninger 
om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver.
Stk. 2. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, i det omfang en kol-
lektiv overenskomst giver en lønmodtager rettigheder, der som minimum 
svarer til rettighederne i stk. 1.

§ 5. En lønmodtager kan ikke give afkald på sine rettigheder efter loven.



SIDE 8  \   SAMDATA MAGASINET   2  \ 17

\ LØN \ Af Claus Thorhauge, www.clausthorhauge.dk . Foto: Jesper Ludvigsen

IT-ARKITEKTER 
SCORER KASSEN
På den daglige tur i S-toget har Søren Rindal læst sig til kompetencerne som IT-arkitekt. Resten har han lært ved at arbejde med det. 
IT-arkitekter er den gruppe IT-folk uden lederansvar, der får den højeste løn.

Vi er ikke nået ret langt ind i interviewet, før det står klart, hvad det er, Søren 
Rindal kan. Og er god til. Han kan tale ligefremt, forståeligt og direkte.
Han er det, han selv kalder et T-menneske.
”Ligesom et T skal vi IT-arkitekter have både dybde og bredde. En IT-arkitekt skal 
kunne tale med andre, men skal også kunne noget selv,” forklarer Søren Rindal, 
der er IT-arkitekt hos Alka Forsikring.
IT-arkitekterne er i høj kurs hos virksomhederne. I lønstatistikken kan vi se, at det 
er den faggruppe uden at være leder og have personaleansvar, der får den høje-
ste løn. Hvis vi ser bort fra en lille håndfuld med indtægter under 40.000 kroner 
om måneden, så får hovedparten af IT-arkitekterne fra 50.000 kroner og helt op 
til 95.000 kroner om måneden i lønningsposen.

Lønnen kommer automatisk
Sådan er det også med den 44-årige IT-arkitekt Søren Rindal fra Alka. Han får 
mere end 60.000 kroner om måneden inkl. pension. Uden at have ledelsesansvar.
”Lønnen fejler ikke noget, og det er faktisk ikke noget, jeg har kæmpet for. Hos 
DSB fik jeg for eksempel automatisk forhøjet mit tillæg som specialkonsulent 
hvert år – uden at spørge om det. Der var ikke nogen forhandling,” siger IT-arki-
tekt Søren Rindal.
Han tilføjer:
”Det er ikke for at være ubeskeden. Men lønnen afspejler nok, at mit arbejde 
betyder meget for forretningen. Forskellen er, at man kan lave teknik – eller lave 
den teknik, som forretningen har brug for.”

At være IT-arkitekt handler ikke bare om at udvikler løsninger og IT-systemer. 
Det handler måske især om at bygge bro. Både mellem teknik og forretning, men 
også mellem medarbejdergrupperne i virksomheden.
”Jeg bruger rigtig meget af min tid på at holde møder, hvor jeg taler med forret-
ningsfolkene og udviklerne om vores projekter. Jeg er god til at tænke abstrakt, 
når folk har problemer. God til at forstå forhindringerne, forklare dem for parterne 
og hjælpe med at udtænke nye muligheder og nye løsninger,” forklarer Søren 
Rindal.

Frem og tilbage over broen
Selv om han er tekniker helt ind til rygmarven, udfordrer Søren Rindal også sig 
selv ved at bruge mange kræfter på at sætte sig ind i virksomhedens forretning.
”Det er vigtigt at opleve den anden side af IT-systemerne – at komme ud i de 
situationer, som løsningerne skal bruges i,” siger han.
En brobygger er måske et af nøgleordene for en IT-arkitekt. Han kan både tale 
teknik og forretning.
”Du er den her bro mellem udviklerne og forretningen. Man kan sige, at mit arbej-
de består i konstant at krydse broerne og skabe kontakt mellem dem på hver 
side. Det er derfor, jeg går til så mange møder. Planlægning og kommunikation er 
en stor del af det,” siger Søren Rindal.
Han mener, at det kræver både indsigt og erfaring at være IT-arkitekt – og må-
ske især en evne til at forklare sig på et ligefremt og forståeligt sprog.
”Er du tekniker, så elsker du at grave dig ned i teknikken. Ned i detaljerne. Som 
IT-arkitekt er jeg nødt til at løfte det op til noget, der kan fortælles. Det betyder, 
at du som tekniker bliver bedt om at være mindre god til det, du er god til. Du er 
nødt til at fortælle ting, der ikke er helt præcise,” siger Søren Rindal.

Bordherren fra helvede
At bore sig ned i detaljen som en nørd og glemme helheden kalder han selv 
”bordherren fra helvede.” En IT-arkitekt har til gengæld en bred viden og kan 
sætte den i spil overfor både brugere og ledelse. Men samtidig vide, hvad IT kan 
bidrage med – og ikke kan bruges til.

Som IT-arkitekt får Søren Rindal sin høje løn for evnen og kompeten-
cerne til at fastholde helheden og samtidig have styr på løsningerne 
helt ned i detaljen. 

Det er ikke nok at tænke, tale og holde møder – han insisterer også 
fortsat på selv at programmere.

Det kan se uoverskueligt ud, men det er netop udfordringen at finde 
vej – at finde løsninger – mellem mennesker og systemer. Uden at 
miste blikket for detaljen.

Selv om vi gik over tid og budget for hele 
projektet, så var de alligevel tilfredse, fordi 
de selv blev en del af løsningen. Vi tog dem 
i hånden.”
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… mit arbejde består i konstant at 
krydse broerne og skabe kontakt 
mellem dem på hver side.

”

”For medarbejderne på forretningssiden er der omvendt ofte en barriere i forhold 
til at løfte motorhjelmen og kigge ind under den for at se, hvordan maskinen 
fungerer. Derfor bruger jeg tid på at forklare, hvad der er derinde, og hvordan det 
virker,” siger han og tilføjer:
”Jeg gør meget ud af fortælle og forklare, hvorfor IT-løsningerne er svære at 
udvikle og hvorfor det tager tid.”
Her afbryder Søren Rindal sig selv og siger med tyk ironi:
”Det lyder nemt nok. Supernemt. Men det er det ikke.”

IT-arkitekt er en brobygger uden formel uddannelse
Ofte er forretningen utilfreds med de IT-løsninger, der bliver udviklet. De synes 
ikke, at de får noget, som de kan bruge. Udviklingen og implementeringen går for 
langsomt.
”Når parterne misforstår hinanden, så er det ofte fordi, der ikke er nogen, der 
kan tale begge sprog,” siger han.
Søren Rindal blev IT-arkitekt ved et tilfælde. For 12 år siden arbejdede han som 
programmør hos DSB, da der blev brug for en IT-arkitekt. Han blev så at sige 
sluppet direkte løs på opgaven. Blandt andet på et projekt, som ledelsen havde 
tabt tålmodigheden med.
”Kunden sagde, at nu var der kun et skud tilbage i bøssen. De var færdige med 
at bruge tid og penge på det projekt. Jeg var helt ny. De kendte mig ikke. Vi 
lavede en masse og leverede løbende. Selv om vi gik over tid og budget for hele 
projektet, så var de alligevel tilfredse, fordi de selv blev en del af løsningen. Vi tog 
dem i hånden. Det har jeg tit tænkt på som godt IT-arkitektarbejde.”

Skolen i S-toget
Søren Rindal er uddannet datalog med sidefag i dansk, så man kan sige, at han 
har et ben i hver lejr. Men det er faktisk ikke universitetsuddannelsen, der er 
årsag til Søren Rindals nuværende stilling.
”Jeg har lært IT-arkitektur på arbejde – helt klart,” kommer det uden tøven 
fra Søren Rindal med henvisning til de mere end ti år som IT-arkitekt hos DSB, 
Nykredit, Skatteministeriet og i sin nuværende stilling hos Alka.
Han har dog selv haft en god finger med i spillet, når det handlede om at erhver-
ve de rette kompetencer. Foruden et kursus om IT-arkitektur, som DSB købte 
af Dansk IT, og adskillige konferencer, så har Søren Rindal skabt sin egen skole. I 
S-toget.
”Jeg har i mange år kørt med S-toget fra Køge til København hver dag. Der er en 
halv time hver vej, og på den tid kan man nå at læse mange bøger,” siger han.

Kend din teknik – og mere til
Søren Rindal læser især bøger om programmeringssprog, design patterns og 
andre fagbøger om at udvikle software. Han sætter nemlig en ære i at fastholde 
og udvide sin IT-faglige viden. At sikre at han også stadig er en nørd.
”Jeg mener, at det er vigtigt hele tiden at have fingrene nede i stoffet. Jeg er god 
til at programmere, og det er vigtigt, at jeg fortsætter med at skrive programmer. 
Ellers bliver jeg ikke IT-arkitekt af gavn – kun af navn.”

Som IT-arkitekt er Søren Rindal brobygger mellem specialiserede udvik-
lere med dyb viden og ledelsen med bred indsigt i forretningsprocesser. 
Det kræver både evne til at fortælle den store historie om IT-løsninger-
ne – og dyb viden om de IT-mæssige muligheder.

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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Søren Rindal har skabt sin egen skole i S-toget, hvor 
han gennem årene har læst sig gennem hundredvis af 
bøger om softwareudvikling på sin daglige tur mellem 
Køge og København.

Lønnen fejler ikke noget, og det er faktisk 
ikke noget, jeg har kæmpet for.”

Det er ikke bare af nørdet interesse, at Søren Rindal reserverer arbejdstid til at 
programmere. Og ikke bare gå til møder og få mennesker til at forstå hinanden, 
projekterne og IT-systemerne.
”Jeg mister min troværdighed overfor programmørerne, hvis jeg ikke udvikler. 
Jeg skal helst være en skikkelse, der går foran,” siger han.
På samme måde skal han med sin fortælling skabe respekt om programmørernes 
arbejde hos ledelsen. Opgaven som brobygger kræver respekt og troværdighed 
hos begge parter.
”Jeg skal kende teknikrammerne – og jeg skal kunne se ud over dem. Man skal 
vide en masse. Det dur ikke bare at sige, at du er Java-udvikler. Det er ikke nok,” 
vurderer Søren Rindal.

Scrum er operationel IT-arkitektur
Ifølge Søren Rindal er der en del programmører, der kalder sig IT-arkitekter, fordi 
de så kan slippe for at programmere og i stedet gå til en masse møder.
”Til ansættelsessamtaler slår jeg mig selv op på, at jeg er god til at programmere. 
Det dur ikke bare at lire alle flosklerne af sig, hvis der ikke er hold i det faglige. 
Derfor insisterer jeg også ind i mellem på at have perioder uden møder, hvor jeg 
kan programmere,” siger han og tilføjer:
”Heldigvis er min chef meget lydhør på det punkt. Vi afbalancerer perioderne 
med møder og dyb koncentration. Jeg har brug for at have fingrene nede i det, 
som jeg snakker om.”
Søren Rindal mener, at det som IT-arkitekt er indlysende at bruge agile metoder, 
fordi agile værktøjer som eksempelvis Scrum netop lægger op til at skabe bro 
mellem teknik og forretning.
”Når du kører Scrum, så er du tvunget til at forklare, hvorfor du vil gøre sådan 
og sådan, udvikle det og bagefter forklare, hvorfor du har gjort det på den måde. 
Metoden lægger i sig selv op til den vigtige kommunikation, som er min ypperste 
opgave som IT-arkitekt.”
Alka har endda valgt at omorganisere IT-afdelingen, så alle projekter laves i tvær-
gående teams, hvor forretningsfolk og IT-specialister arbejder tæt sammen.
”Det tvinger alle til at tænke alle elementer ind i arbejdet,” forklarer Søren Rindal.

\
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TAL ER MAGT

\ LØN \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

Det er ikke sikkert, at man får lønforhøjelse, blot fordi man har styr på statistikkerne, men det skader i hvert fald ikke at vide, hvor 
man ligger i forhold til kollegaerne. ”Viden er magt” lyder det gamle ordsprog – og i dette tilfælde handler det om at kende så meget 

til lønstatistik som muligt. 

Som så meget andet, ligger det gode argument nemlig ofte i detaljen. 

Når du sidder til lønsamtalen, kan du selvfølgelig sammenligne din løn med kollegaer i samme stillingstype. Hvis du ligger i 
nederste kvartil, skal chefen gerne kunne redegøre for, hvorfor 75 % af kollegaerne skal have mere end dig. 

Du bør også holde øje med, om din løn er steget i samme takt som din anciennitet. Har du fået et særligt ansvar, som burde udløse 
tillæg? Og laver du egentlig det samme, som der står på din ansættelseskontrakt? Ofte bliver man flyttet til mere komplicerede opgaver, 

og der kan især være meget at hente, hvis man kan påpege, at man hjælper med analyse af forretningsprocesser.

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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39.580 kr.

39.802 kr.

39.661 kr.

40.170 kr.

40.924 kr.

2012  2013 2014 2015  2016  

\ GENNEMSNITLIG LØN (ULTIMO) 

\ LØNSTIGNING 

\ FORBRUGERPRISINDEKS 

2012  

2013

2014

2015

2016

Forbrugerprisindeks 2,4% 0,8% 0,6% 0,5% 0,3%
Lønstigning 2,7% 1,5% 1,1% 2,0% 2,4%

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2,7%

1,5%

1,1%

2,0%

2,4%

0,3%0,5%

0,6%
0,8%

2,4%

DEN DEJLIGT 
LAVE INFLATION

Du kan heldigvis finde det præcise lønniveau på alle statens forskellige arbejds-
pladser ved at slå op i tabellerne selv på loenoverblik.dk
Her finder du også statistikken for flere løngrupper end dem, vi har plads til her.
Det er særlig vigtigt, hvis du skal starte i et nyt job, hvor det er rart at have styr 
på, hvad du kan forvente, så du ikke starter med en lav startløn, som det kan tage 
årevis at forhandle op igen.

Husk også at tjekke, hvordan lønnen er sammensat med fx lokale eller centrale 
tillæg og pension. 

SÅDAN GØR DU
1) Under ”Visning” vælger du ”Personalekat. og stillingsbetegnelse”
2) Når du klikker på ”Vis tabel” skal du i oversigten lede efter kategori 0238, 
som samler alle medlemmer af SAMDATA\HK.

www.loenoverblik.dk
Du kan også læse meget mere på HK’s hjemmeside: kortlink.dk/pt97 

Leverpostejen koster det samme som sidste år. Det gør stort set alt, hvad vi 
bruger i hverdagen, og selv når Danmarks Statistik propper 25.000 priser på 
almindelige forbrugsting ind i en database, viser det sig, at hverdags-inflationen 
har været utrolig lav de sidste 4-5 år.

Derfor gør det heller ikke noget, at lønstigningerne har ligget på 1,1 – 2,7 %. For 
den enkelte har det givet en reallønsfremgang.

Den samme statistik viser dog, at lønudgifterne ikke stiger lige så meget for 
arbejdsgiverne. Det skyldes sandsynligvis, at der sker en løbende udskiftning 
af medarbejdere, hvor nye kollegaer – med kortere anciennitet kommer til, og 
trækker løngennemsnittet ned. 

\

\ LØNSTATISTIK STATEN

\ FIND TALLENE PÅ DIN EGEN ARBEJDSPLADS
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2016  

SÅDAN GØR DU
1) Under ”Visning” vælger du ”Personalekat. og stillingsbetegnelse”
2) Når du klikker på ”Vis tabel” skal du i oversigten lede efter kategori 0238, 
som samler alle medlemmer af SAMDATA\HK.

www.loenoverblik.dk
Du kan også læse meget mere på HK’s hjemmeside: kortlink.dk/pt97 

\ LØNSPREDNING 

STILLING  GENNEMSNITSLØN NEDRE KVARTIL MEDIAN ØVRE KVARTIL  

Edb-Medarbejder 40.154 36.416 38.907 43.403  

IT-Administrator 37.475 33.970 37.864 40.526  

IT-Afdelingsleder 50.445 44.921 50.110 53.861  

IT-Konsulent 44.171 41.363 43.370 47.168  

IT-Medarbejder 38.836 33.861 38.103 43.164  

IT-Specialist 42.240 37.432 41.141 45.719  

IT-Supporter 34.806 31.377 34.439 37.863  

IT-Sys.Medarb. Hk 40.610 36.312 39.934 42.524  

IT-Tekniker 33.677 32.444 33.063 34.421  

Systemadministrator 39.794 35.769 38.575 42.879 

Systemkonsulent 36.820 35.195 36.492 38.503 

     
\ LØNSAMMMENSÆTNING 

 GRUNDLØN PENSION  TILLÆG I ALT  SAMLET LØN 

Edb-Medarbejder 27.319 5.248 7.588 40.154  

IT-Administrator 26.933 4.797 5.745 37.475  

IT-Afdelingsleder 35.568 6.069 8.808 50.445  

IT-Assistent 26.595 4.428 4.923 35.946  

IT-Konsulent 29.187 5.401 9.584 44.171  

IT-Medarbejder 27.442 4.855 6.538 38.836  

IT-Specialist 30.057 5.025 7.159 42.240  

IT-Supporter 26.564 4.365 3.877 34.806  

IT-Tekniker 26.831 4.399 2.447 33.677  

Systemadministrator 27.321 5.232 7.242 39.794  

Systemkonsulent 27.902 4.809 4.109 36.820

HOVEDSTADEN
42.066

\ REGION
NORDJYLLAND

37.955

MIDTJYLLAND
37.011

SJÆLLAND
37.843

SYDDANMARK
37.384

LANDSGENNEMSNIT

40.612

\ Gennemsnit
Man får den gennemsnitlige løn ved at 
lægge alle lønningerne sammen, og dividere 
det med antallet af personer.

\ Median / Øvre Kvartil / Nedre kvartil
Hvis man tager 100 personer og lister 
deres løn op efter størrelse, vil nummer 25 
i rækken være nedre kvartil, nummer 50 er 
medianen og nummer 75 er øvre kvartil.

KVINDER

40.757

\ KØN

MÆND

40.570
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\ LØNSTATISTIK PRIVATOMRÅDET

\ KØN

       
     
 NEDRE KVARTIL MEDIAN ØVRE KVARTIL GENNEMSNIT ARBEJDSGIVER 
     BETALT PENSION 
     (GNS)

Kvinder 29.600 35.700 42.392 36.437 3.806  

Mænd 34.118 40.500 47.500 41.191 4.142  

LIGELØN I STATEN 
MEN IKKE I DET PRIVATE
Er man ansat i staten kan man være nogenlunde sikker på, at der er ligeløn. I 
hvert fald viser statistikken for 1.566 IT-folk under statens område, at slutlønnen 
ender med at være stort set ens.

Helt anderledes ser det ud inden for det private område. Her er der store udsving 
mellem de forskellige job-kategorier, hvor kvindelige IT-folk der arbejder med 
netværk og databaser får ca 2.500 kr. mere end de mandlige kollegaer.  Der er 

dog ret få kvinder inden for området, og derfor påvirker det ikke det samlede 
gennemsnit.

Samlet set vinder mændene stadig lønkapløbet med et markant forspring inden 
for de fleste jobtyper og når man medregner pensionsindbetalingerne, får mæn-
dene ca. 5.000 kr. mere ind på kontoen hver måned.

\
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\ FAG-ANCIENNITET

\ JOBSTATUS

STILLING 0-4 ÅR 5-9 ÅR 10-14 ÅR 15-19 ÅR 20-24 ÅR 25- ÅR 

IT-projektstyring 40.754 44.099 46.832 45.663 47.790 45.627 

Softwareudvikling 41.363 44.217 46.891 43.372 44.717 42.313 

Web- og multimedieudvikling 35.279 36.080 40.920 * * 28.419 

Systemadministration 41.029 38.266 40.887 41.198 42.193 45.521 

Brugersupport 32.433 34.866 36.996 35.094 38.513 38.672 

(Gennemsnitsløn ekskl. arb.giverbetalt pension) (* Statistik ikke tilgængelig fordi der er meget få medlemmer i gruppen) 

STILLING LEDERE / MELLEMLEDERE MEDARB MED BETROET ANSVAR    

Overordnet IT-arkitektur 51.317 53.022    

IT-projektstyring 47.455 45.307    

Softwareudvikling 51.093 45.538    

Systemadministration 45.387 42.219    

Brugersupport 38.989 39.380 
(Gennemsnitsløn ekskl. arb.giverbetalt pension)

       
     
 NEDRE KVARTIL MEDIAN ØVRE KVARTIL GENNEMSNIT ARBEJDSGIVER 
     BETALT PENSION 
     (GNS)

Kvinder 29.600 35.700 42.392 36.437 3.806  

Mænd 34.118 40.500 47.500 41.191 4.142  

\ KØN
STILLING KVINDER MÆND    

System-design og analyse af forretningsprocesser 46.128 47.952    

IT-projektstyring 43.532 46.158    

Softwareudvikling 44.782 42.997    

Web- og multimedieudvikling 33.336 34.157    

Arbejde med databaser og netværk 42.819 39.207    

Driftstekniker 39.369 41.983    

Systemadministration 40.282 42.252    

Brugersupport 38.761 36.276    

(Gennemsnitsløn ekskl. arb.giverbetalt pension)

\ STILLING/LØNFORDELING

 NEDRE KVARTIL MEDIAN ØVRE KVARTIL ARBEJDSGIVER 
    BETALT PENSION 
    (GNS) 

Overordnet IT-arkitektur 44.875 50.300 55.000 5.009   

System-design og analyse af forretningsprocesser 42.000 47.000 52.000 4.488   

IT-projektstyring 39.393 45.000 50.800 4.309   

Softwareudvikling 39.040 44.860 50.000 4.003   

Web- og multimedieudvikling 27.500 34.055 38.000 3.119   

Vedligeholdelse og dokumentation af software 38.700 43.790 50.000 4.340   

Andet arb med software 37.500 41.568 44.650 4.578   

Design og adm af databaser 39.300 46.006 50.000 4.923   

Systemadministration 36.487 41.717 46.576 4.251   

Arbejde med databaser og netværk 33.548 37.192 46.893 4.615   

Driftstekniker  35.800 41.199 46.600 4.647   

Brugersupportarbejde 32.499 37.000 41.453 3.686   

Netværks- og systemtekniker 34.868 38.875 45.225 3.843   

Internettekniker 29.250 35.000 41.676 4.732   
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MANGE IT-FOLK 
MANGLER I STATISTIKKEN
Den måde lønstatistikken for kommuner og regioner opgøres på gør, at det ikke 
altid er muligt at skelne præcist, hvem der arbejder med IT-opgaver. 

Mange IT-folk vil indgå i statistikken som chefsekretærer, men det er ikke muligt 
at skelne de forskellige medarbejdere i denne gruppe fra hinanden, selv om de 

har forskellige jobtyper. Derfor er statistikkerne for det kommunale og regionale 
område kun baseret på IT-medarbejdere, der står opført i de viste stillingsgrup-
per.

\

\ LØNSTATISTIK KOMMUNER OG REGIONER

Klik dig ind i statistik-værktøjet Sirka.
www.krl.dk/#/sirka

VÆLG RAPPORT
1) Start med at vælge, hvad du vil have overblik over. Typisk: ”Lønniveau”, ”Løn-
udvikling” eller ”Lønspredning”.

FOROMRÅDE
2) Marker hvordan du ønsker opstillingen sorteret. Typisk: ”Stillinger”. Under 
”Andet” kan du også vælge fx køn.

UDVÆLGELSE
3) For kun at se IT-medarbejdere skal du under fanebladet ”Udvælgelse” klikke på 
”Stillinger.” 
IT-medarbejdere indgår i gruppen ”Administration og IT, mv.”

VIS TALLENE
4) Afslut med at trykke på ”Vis rapport” 
Husk at du kan gå tilbage og justere de forskellige parametre, fx kan det være 
fornuftigt at se lønspredningen for medarbejdere, der har været ”ansat begge år”, 
så statistikken ikke påvirkes af skift i den gennemsnitlige anciennitet i en afdeling.

\ SÅDAN FINDER DU DIN EGEN LØN
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\ LØNSPREDNING (KOMMUNER)
STILLING MINIMUM 25% FRAKTIL 50% FRAKTIL 75% FRAKTIL MAKSIMUM

Datamatikere/Datanomer/AU´ere 24.745 31.476 34.564 36.906 61.022

Edb-assistenter 23.877 26.167 28.681 31.052 44.134

Informatikassistenter 23.293 27.233 29.386 30.899 34.199

IT-koordinatorer 32.313 34.006 37.228 42.983 78.135

IT-medarbejdere 9.926 28.487 31.222 33.908 59.216

     

\ LØNSPREDNING (REGIONER) 

STILLING MINIMUM 25% FRAKTIL 50% FRAKTIL 75% FRAKTIL MAKSIMUM

Datamatikere/Datanomer/AU´ere 29.916 32.209 36.480 38.837 47.122

Edb-ass./operatører/programm./systempl. 26.001 30.853 33.086 35.650 46.905

IT-medarbejdere 26.786 31.977 35.920 39.674 54.430

Specialister, IT-personale 31.328 41.966 45.218 49.837 60.051

 KOMMUNER REGIONER 

Datamatikere/Datanomer/AU´ere 35.629 36.312 

Edb-ass./operatører/programm./systempl. 30.714 34.103 

Edb-medarbejdere, Kbh 43.660  

Informatikassistenter 29.519 35.172 

IT-koordinatorer 40.320  

IT-medarbejdere 33.122 37.188

 KOMMUNER REGIONER 

Datamatikere/Datanomer/AU´ere 4,6% 1,2%   

Edb-assistenter 4,1% 1,7%   

Edb-medarbejdere, Kbh -1,4%    

Informatikassistenter 3,7% 0,4%   

IT-koordinatorer 6,0%    

IT-medarbejdere 6,4% 4,0% 

%

\ STILLING

\ STILLING/LØNUDVIKLING
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Selv om langt de fleste af SAMDATA’s medlemmer selv skal forhandle deres løn, 
er det de færreste, der forbereder sig ordentligt til det afgørende møde med 
chefen.
”Og det er her, at alt går galt. Det går ikke i ged, fordi chefen var sur lige den 
dag. Det går galt, fordi folk ikke forbereder sig godt nok,” siger Kim Bonde, faglig 
sekretær i HK/Privat.
Han peger på, at langt de fleste af HK/Privats medlemmer er omfattet af 
minimallønsoverenskomster, der typisk for to-tre år ad gangen lægger de over-
ordnede rammer for ferie, efteruddannelse og andre goder. Så på det private 
arbejdsmarked er der rig mulighed for, at medlemmer selv forhandler sig til en 
bedre månedshyre. 
”Men selv om det så kunne synes naturligt at forberede sig til lønforhandlingen, 
sker det bare sjældent. Man skulle tro, at det ville være naturligt at tage et tjek 
på, hvordan man står i forhold til faglig udvikling, kompetencer og arbejdsopga-
ver. Alligevel sker det ikke,” siger den faglige sekretær.

Få det fulde overblik
Selv mener han, at de fleste har en misforstået forestilling om, at chefen selv-
følgelig da har det fulde overblik over hver enkelt medarbejders kompetencer, 
arbejdsindsats, resultater og meget mere.
”Men det ved chefen ikke nødvendigvis. Han har måske et overblik over de over-
ordnede forhold i virksomheden, men alle mellemregningerne aner han sjældent 
meget om,” siger Kim Bonde.
Så i stedet for at forlade sig på chefens fingerspitzgefühl om, hvordan det 
så-nogenlunde-vist-nok går med en, skal man gå systematisk til værks, når man 
forbereder sig til mødet med chefen. 
Den faglige sekretær opfordrer til, at man som det første danner sig et klart 
billede af, hvordan ens job har udviklet sig det seneste år. Med andre ord skal 
man kunne svare på spørgsmål om, hvilke opgaver og ansvar man har taget på 

sig. Hvilke kurser har man fået på cv’et? Også sociale kompetencer er relevante i 
den ligning, fordi de også er med til at bidrage til de resultater, der bliver opnået.
”Og når de endelig får gjort status, går det op for de fleste, at hold-da-op hvor 
er der sket meget på deres arbejde. Så man skal huske at tage sig tid til at danne 
sig det fulde overblik,” siger Kim Bonde.

Undersøg markedet
Det er første trin. Næste skridt er at få et billede af, hvad man er værd på 
arbejdsmarkedet.
”Man kan begynde at søge online på Mit HK, hvor man kan bruge vores stati-
stik-redskaber til at få et billede af, hvad lønnen er i sammenlignelige virksom-
heder med tilsvarende arbejdsfunktioner, så man har bud på kostprisen på sig 
selv. Dog skal man huske, at det kan være svært at finde nogle, der er fuldt ud 
sammenlignelige. Alligevel kan det hjælpe til med at give et fornuftigt syn på ens 
position. Men jeg vil også råde folk til at tage kontakt til en faglig medarbejder i 
HK for at få bistand, siger han.
Ifølge Kim Bonde skal man også huske at undersøge, hvor stor ledigheden er for 
medarbejdere med kompetencer som en selv. 
”Er man en af dem, der ligger lunt i svinget, fordi man har sørget for at udvikle 
sine kompetencer, er det et godt es at kunne smide på bordet i en forhandling. 
Men er der mange ledige inden for dette område, skal man måske passe lidt 
mere på med at spille det kort,” siger han.
Tredje step er at overbevise sig selv om, at man altså er en dygtig medarbejder, 
som er flere penge værd for virksomheden.
”Kan du ikke overbevise dig selv, skal du ikke prøve kræfter med din arbejdsgi-
ver. Så enhver vellykket lønforhandling, handler om at forberede sig godt nok. 
Har man gjort det, så er det et spørgsmål om at udnytte mulighederne for at 
forbedre sin løn.”

\ LØN Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

ALT FOR FÅ FORBEREDER SIG 
TIL DERES LØNFORHANDLING
Skal du forhandle løn, skal du forberede dig ordentligt, understreger Kim Bonde, faglig sekretær i HK/Privat. Han opfordrer til, at med-
lemmerne går struktureret til værks, når de forbereder sig på at forhandle løn med chefen. Ellers kommer de meget let til at snyde sig 
selv. I dag forbereder alt for få sig ordentligt, når de står for at skulle forhandle løn, vurderer han.

 

SÅDAN 
FORHANDLER 

DU LØN
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ÅBENHED GIVER BEDRE LØN
I Danmark er der fuld åbenhed om lønnen. Så tal med dine kolleger, 
inden du skal forhandle løn, lyder budskabet fra Kim Bonde fra HK/
Privat. Arbejdspladser med åbenhed om lønningerne, har ofte de bedste 
lønforhold, netop fordi medarbejderne selv har styr på, hvem der tjener 
hvad. Ofte fører man en lokal lønstatistik. 
”Til gengæld har de virksomheder, hvor løn er et tabu, de dårligste 
lønninger. Det er min klare erfaring efter 25 år som faglig sekretær,” siger 
Kim Bonde.
Samtidig er et forbud om at tale om løn direkte i strid med paragraf 2 a, 
stk. 1, i loven om lige løn for mænd og kvinder, understreger han.

\ PROFESSOR: 
DANSKERE 
ER FOR 
KONFLIKTSKY
Alt for ofte tager medarbejdere sig til takke med den løn, som chefen 
tilbyder.
”I stedet for en lønforhandling er der tale om en løninformation: Chefen 
meddeleler, at man kan få tre procent mere, og så går man mere eller 
mindre tilfreds ud til sit skrivebord igen,” siger Keld Jensen.
Han er professor ved Arizona State University og ekstern professor på 
Aalborg Universitet med ekspertise i det at forhandle løn. Ud over sit 
akademiske arbejde er Keld Jensen en ofte brugt konsulent i forhand-
linger fx mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Til juni i år udgiver han 
sin 25. bog om det at forhandle løn. De øvrige 24 bøger er indtil videre 
udkommet i 38 lande.

Potentiel konfrontation
”I vores forskning har vi fundet frem til, at rigtig mange danskere – og 
skandinaverne i det hele taget – er konfliktsky. Og det gælder specielt 
lønforhandlinger. Man oplever lønforhandlingerne som en potentiel kon-
frontation, hvor arbejdsgiver kan finde på at sige nej,” siger Keld Jensen.
Ifølge professoren er årsagen til konfliktskyhed, at de skandinaviske 
samfund er bygget op omkring en konsensuskultur. Konflikter er noget, 
der helst undgås.
”Danskerne har ikke en forhandlingskultur. Man har en tendens til blot at 
acceptere tingene, som de nu er,” siger Keld Jensen.
Og netop fordi man ønsker at undvige dette ubehagelige, risikerer man 
ikke at få den løn eller de medarbejdergoder, som man egentlig kunne 
have opnået.
Alt for ofte har medarbejdere ikke en gang taget stilling til noget så sim-
pelt som, hvad deres udspil til lønkrav skal være, og hvor lav en lønstig-
ning de kan acceptere. Samtidig glemmer mange – både medarbejdere 
og arbejdsgivere – at inddrage andre goder i lønforhandlingerne.
”Ved at gøre det, får man simpelthen en større bane at spille på. Og det 
giver en bedre mulighed for, at begge parter på hver side af bordet kan 
blive tilfredse,” siger Keld Jensen.

\ FORFATTER: 
FORHANDLING 
BEGYNDER FØRST 
VED ET NEJ
Hvad vil du ha’? Spørgsmålet er såre simpelt. 
Og alligevel er de fire ord afgørende, når du skal tale løn med chefen på 
den anden side af det blankpolerede mødebord.
”Når du har gjort dig klart, hvad der betyder noget for dig, kan du be-
gynde at forhandle de klassiske ting som løn og pension,” siger Carsten 
Kjær Busk, forfatter til den populære bog, ”Scor Kassen Ved Lønfor-
handling”. Til daglig driver han headhunter-virksomheden Hovedjægerne 
fra Odense.
”Men du skal huske, at en forhandling først begynder, når modparten si-
ger nej til det, du gerne vil have. Det er der, du skal finde værktøjskassen 
frem for at komme hen til et ja. Og du skal måske igennem mange nej’er, 
før I kommer til enighed,” siger Carsten Kjær Busk.

Et spil whist
Og i den forhandling er det vigtigt at inddrage mere end blot det beløb, 
du allerhelst vil have skal stå på lønsedlen hver den første i måneden. I 
det hele taget vil Carsten Kjær Busk opfordre til at gå ind i forhandlin-
gerne med samme analytiske tilgang som til fx et spil whist med venner-
ne: Hvis det ene kort ikke virker, kunne det jo være, at et andet spillekort 
kan bringe jer et stykke ad vejen mod et resultat.
”Når chefen melder ud, at arbejdspladsen ikke kan strække sig længere, 
skal du begynde at spille det, vi kalder enarmet tyveknægt. Du parkerer 
den med lønnen et øjeblik, og bringer et andet emne – fx ferie – på 
banen. Ekstra fri kan være meget værd,” siger Carsten Kjær Busk.
Han fortsætter:
”Man skal skubbe lidt frem og tilbage i spillet, indtil man er klar til at smi-
de jokeren på bordet. Ofte er det en god ide at føle sig lidt frem, inden 
de gode kort skal frem. Er der fx krise, kan du tilbyde at holde igen med 
lønnen mod, at du får en lønstigning med tilbagevirkende kraft, når de 
gode tider vender tilbage.”

GØR KAGEN 
STØRRE
Hvis man i virksomheden har nået en grænse for lønnen, kan man 
som medarbejder overveje om, man kan gøre kagen større – forstået 
som at give chefen muligheder for at give noget, der ikke koster på 
lønbudgettet. Det kan fx være at få fri på tidspunkter, hvor der alligevel 
ikke er så meget at lave. Eller kom med forslag til at få mere ud af den 
samme arbejdsindsats.
”Tænk ud af boksen for at finde nogle fordele, som ikke koster så me-
get. Det gælder både for medlemmer på overenskomster og dem, der 
ikke har en overenskomst,” siger Kim Bonde fra HK/Privat.
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\ LØN \ Af Claus Thorhauge, www.clausthorhauge.dk

De seneste tre-et-halvt års arbejdsliv har givet Lucas Dechow erfaring, viden 
og en anderledes selvbevidsthed. Efter han blev uddannet i 2014, har han mest 
været ansat i korte projekter for forskellige virksomheder.
”Som nyuddannet kan man nemt blive kørt rundt i manegen. Hvis jeg blev tilbudt 
en stilling i en startup i fremtiden, så kunne det sagtens være, at jeg ville tage 
den. Men jeg ville være mere varsom med, hvor jeg søger – og jeg ville gøre mit 
for at præge jobbet langt mere, end jeg gjorde i de første jobs, jeg havde,” siger 
Lucas Dechow, der især har fået sig nogle dårlige erfaringer hos en enkelt af de 
fire startups, han prøvede kræfter med efter sin uddannelse.
De negative erfaringer vender vi tilbage til.
Lucas Dechow blev uddannet som digital media integrator fra Roskilde Tekniske 
Skole. Som navnet antyder, så har hans uddannelse fokus på at kombinere web, 
3D, film og andre medier, så det giver en særlig oplevelse.
”Jeg har specialiseret mig i front end-udvikling, og alle jobs, jeg har haft, har med 
front end-udvikling at gøre,” siger Lucas Dechow.

Halvstressende miljø
Det første år efter uddannelsen var Lucas Dechow udvikler i webboghandlen, 
Saxo.com. Derefter var han nogle måneder hos Rebel Penguin, der udvikler 
landingpages og apps til betting-industrien. Så kom han til online-avisen Zetland, 
hvor han i løbet af et år var med til at udvikle deres publicerings-platform. 
For nogle nyuddannede kan det være en udfordring at følge med udviklingen 
inden for branchen, mens man bliver kastet fra det ene projekt og den ene 
virksomhed til den anden.
”Jeg synes ikke, at jeg har stået i en situation, hvor det hele har ramlet for mig. 
Jeg kan måske nemmere distancere mig fra det, hvor andre lader sig slå ud. Det 
er et halvstressende miljø. Især når man er ung, frisk og synes, at man kan det 
hele. Der kommer jo stort set et nyt framework og nye måder at tænke data-
strukturer på hver dag,” siger Lucas Dechow.
De seneste måneder har han dog fundet ro i sit nye arbejde for Esmiley A/S, der 
udvikler løsninger til hygiejnekontrol for restauranter, barer, kantiner og andre 
fødevarevirksomheder. 

Nogle gange skal den have en skalle
Generelt har alle Lucas’ arbejdspladser valgt at satse på at få deres egen udvik-
lingsafdeling op at stå i stedet for at outsource programmeringen til lavtløns-lan-
de.
”De prioriterede alle at etablere deres eget know how-miljø. Der er utroligt 
mange virksomheder, der er gået væk fra at outsource. Det gælder både Saxo, 
Rebel Penguin og Zetland. Kodekvaliteten er meget højere og bedre, når pro-
grammørerne sidder i samme rum, end hvis man skal kommunikere via Skype og 
tidszoner,” vurderer Lucas Dechow.
Der tegner sig et billede af, at iværksættervirksomhederne med vilje vælger 
nyuddannede og billigere IT-folk til deres projekter.
”Det er jo ikke billig arbejdskraft at have danske programmører til at udvikle de 
her ting. Mange vil gerne have grønne, nyuddannede folk, så de kan påvirke 
dem,” siger Lucas Dechow.
Han peger på, at iværksætternes forkærlighed for nyuddannede ikke kun handler 
om løn. Det handler også om, at folkene bag en startup-virksomhed selv har en 
ide om, hvordan tingene skal laves. De er ikke interesseret i ideudvikling og mod-
spil – de skal bare have nogle til at udvikle IT-systemet til deres ide.
”Startups har en tendens til at have en ide om, hvor de skal hen. De har bygget 
en forretningsplan på deres ide, og så har de svært ved at lade sig inspirere af 
programmørerne. Især hvis de føler, at du er lidt grøn, så giver de ikke plads,” 
lyder erfaringerne fra Lucas Dechow.

Startups har en tendens til at have en ide 
om, hvor de skal hen… så har de svært ved 
at lade sig inspirere af programmørerne”

”NÆSTE 
GANG ER 
JEG KLOGERE”
Hver tiende IT-medarbejder arbejder i en iværksættervirksom-
hed med alt hvad det betyder af energi, engagement, overarbej-
de, lav løn – og til tider dårligt arbejdsmiljø. SAMDATA-magasinet 
har talt med Lucas Dechow, media-integrator, der har taget en 
turbulent rundtur med korte ansættelser i start-ups.



\ SIDE 21

Skidt eller kanel
Alle steder er han blevet aflønnet på sædvanlige over-
enskomstmæssige vilkår – og med relativt almindelige 
arbejdstider.
”Det er sådan ni til fire-jobs, selv om der selvfølgelig 
altid er tidspunkter, hvor planlægningen er gået skævt 
op mod en aflevering. Så giver man den selvfølgelig 
en ekstra skalle om aftenen og i weekenden for at få 
produktet færdigt.”
Ingen af de IT-medarbejdere i iværksætter-virksomhe-
der, som SAMDATA-magasinet har talt med, er blevet 
tilbudt incitamentsprogrammer eller aktieoptioner i ste-
det for kolde kontanter i lønningsposen. Lucas Dechow 
er heller ikke blevet tilbudt alternativ aflønnning. Men 
han vil heller ikke tage imod andet end kolde kontanter.
”Det er ikke særlig almindeligt i Danmark. Det er nok 
mere almindeligt i USA, hvor man får equity, som du 
kan sælge, hvis virksomheden går godt. Jeg syntes det 
at få equity, er ikke det samme som at få en lønforhø-
jelse, så for mig at se er det mere skidt end kanel. Det 
giver ikke en direkte værdi for dig som ansat,” siger 
Lucas Dechow.
For de unge og nyudlærte handler det øjensynligt ikke 
så meget om løn og arbejdstider. For Lucas Dechow 
handler det mere om at falde til i arbejdskulturen og 
miljøet i de virksomheder, han har arbejdet i. Han har 
især lært at sætte pris på frihed og selvbestemmelse.
”Giver de plads til at komme med ideer og forslag, så 
bliver det også meget sjovere at arbejde med,” siger 
han.

Gik ned i løn
En af virksomhederne på Dechows cv var i særdeles-
hed en frustrerende oplevelse for ham, og han søgte 
også væk, lige så snart han fik mulighed for det.
”Hos dem var tonen og arbejdet meget staccato med 
præcise afleveringsfrister og arbejdstider. De havde så-
dan en mentalitet, hvor de lagde vægten over på dine 
skuldre. Det var lige på og hårdt,” siger Lucas Dechow.
Virksomheden kaldte selv kulturen for work hard and 
play hard.
“Men det var ikke sjovt. Det var mere work hard, jeg 
oplevede ikke noget play hard. Det var ikke superfedt. 
Jeg tror, at jeg i dag vil kunne spotte den kultur på lang 
afstand, hvis jeg møder den igen.”
Selv om Lucas Dechow gennem sine første jobs har 
fået gode begynderlønninger, og lønningerne endda 
er steget pænt undervejs, så valgte han alligevel at gå 
ned i løn, da han skiftede til jobbet som udvikler hos 
Zetland.
”Hos Zetland fik jeg nogle helt andre vilkår. Der var ikke 
stramme mødetider, de er meget mere afslappede. De 
har tiltro til en og ved, at man leverer. Det var en lettel-

se for mig og gav meget mere energi. Den lille nedgang 
i lønnen kunne jeg leve med,” fortæller Lucas Dechow.
Han er dog steget jævnt i løn gennem årene og de 
kortvarige ansættelser.
”Jo flere frameworks jeg har fået under bæltet, jo mere 
jeg har specialiseret mig og fået erfaring, jo mere kan 
jeg kræve en bedre løn, når jeg søger arbejde næste 
gang.”

Startups er sjove
Det er tilfældigheder og projekter, der har ført Lucas 
Dechow fra den ene kortvarige ansættelse til den an-
den. Det er ikke, fordi han brænder for korte projekter 
og løse ansættelser. 
”Når projekterne var slut, og virksomheden skulle 
noget andet, så faldt det, og jeg måtte finde på noget 
andet,” forklarer Lucas Dechow.
I virkeligheden har han hele tiden været på udkig efter 
et fast job. Det har han fundet hos Esmiley, hvor han 
foreløbig har arbejdet i et par måneder.
”Her er det arbejdsmiljø og den kultur, som jeg trives i. 
Det er sjovt og spændende,” siger han.
Selv om Lucas Dechow har blandede erfaringer med 
sine første år i startups, så vil han ikke tøve med en 
anden gang at kaste sig ud i jobs i nye og små vækst-
virksomheder.
”I fremtiden vil jeg være mere opmærksom på indstillin-
gen og virksomhedskulturen, inden jeg siger ja tak til at 
et nyt job. Jeg har lært at sætte pris på den personlige 
frihed,” siger han og tilføjer med eftertryk:
”Men det er en utrolig sjov proces at arbejde i en 
startup. Entusiasmen og energien er der. Det er sjovt 
at brænde for det, man laver. Men det skal ske i en god 
tone. Det skal være rart at have travlt.”

Bordfodbold, smil og venlighed
Lucas Dechow er med sine 24 år også ganske bevidst 
om, at han allerede nu kan tilbyde et andet og bedre 
modspil til både det sociale og faglige på arbejdsplad-
sen.
”Jeg tror, at jeg ville være meget mere selvsikker – jeg 
ville helt sikkert markere mig mere på en fremtidig 
arbejdsplads,” siger han.
Skulle Lucas Dechow give råd til andre, der overvejer 
at søge jobs i en iværksættervirksomhed, så vil det lyde 
nogenlunde sådan her:
”Man kan altid fornemme, hvordan der er at være. Er 
kulturen åben, glad og friske – er de stringente eller 
smilende og glade. Nu lægger jeg også mærke til, om 
der er bordfodbold og andre faciliteter, hvor man kan 
mødes med kollegerne og hygge sig. Det er blevet 
vigtigt for mig,” siger han.

\

CV Lucas Dechow

\  2017 Esmiley A/S. Stadig ansat.

\  2016-17 Zetland.

\  2015-16 Rebel Penguin.

\  2014-15 Udvikler hos Saxo.com.

\  2014 september, Digital media 
integrator fra Roskilde Tekniske 
Skole (RTS). Under uddannel-
sen var han i praktik hos Media 
Movers og 1508.

Som nyuddannet kan man nemt blive kørt rundt i manegen.”

”

Kodekvaliteten er meget 
højere og bedre, når pro-
grammørerne sidder i sam-
me rum, end hvis man skal 
kommunikere via Skype og 
tidszoner.

”
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\ LØN Af Birgitte Aabo. aabobirgitte@gmail.com

Stadig flere IT-medarbejdere forlader rollen som fastansatte for at arbejde som 
selvstændige, freelancere eller projektansatte. 
For nogle er det friheden og muligheden for selv at bestemme tempo og opga-
ver, der lokker, for andre er det ren og skær overlevelse og eneste mulighed for 
beskæftigelse i en periode.
Uanset forholdet mellem lyst og nød er det en helt anden arbejdstilværelse end 
den, du er vant til som ansat. Det kan give forskellige udfordringer, og en af 
de helt store er at prissætte dig selv rigtigt. Det oplever Kirstine Baloti, der er 
faglig konsulent i HK, hvor hun blandt andet holder kurser for iværksættere og 
selvstændige.
”HK får mange henvendelser om, hvordan man prissætter sig selv rigtigt. Det 
er ukendt land, hvis man har været vant til, at lønnen ryger ind på kontoen hver 
måned. Og du kan stå i den situation, at du pludselig bliver prikket på skulderen 
af din chef, som fortæller om nedskæringer og tilbyder dig at fortsætte på en 
freelancekontrakt, hvor du kan fakturere for omkring det samme, som du får i 
løn. Det kan umiddelbart synes som en meget god løsning.”
Men det er det som udgangspunkt ikke. Er du eksempelvis vant til at få 40.000 
kr. om måneden, og bliver tilbudt at fortsætte med at levere opgaver for det 
samme beløb, skal der være tid og mulighed for at tage andre opgaver ind i din 
nystartede butik. For som selvstændig skal du omsætte for langt mere, end du 
plejer at tjene.
”Tommelfingerreglen er, at du skal omsætte for omkring det dobbelte af, hvad du 
er vant til at tjene som fastansat, hvis du skal holde niveauet.”

Alt det skjulte
Det kan lyde voldsomt, men det skyldes, at du som fastansat har en stribe mere 
eller mindre skjulte goder ud over løn, som du mister med et hug, når du går 
selvstændig.

”Feriepenge er en stor post. Den ligger på typisk på 12,5 procent af lønnen. Dertil 
kommer, at det kun svarer til fem ugers ferie. Hvis du har flere uger, skal der 
lægges to en halvt procent oveni pr. uge for at kompensere,” konstaterer Kirstine 
Baloti.
Et andet vægtigt tab, i forhold til fastansattes vilkår, er pension.
”Arbejdsgiverens bidrag kan eksempelvis være ti procent, men nogle steder er 
det helt op til tyve procent, som du som freelancer selv skal finde, hvis du vil 
bevare dine pensionsvilkår.”
Forsikringer er også vigtige at indregne:
”Den fritidsforsikring, mange har, dækker dig ikke som freelancer, der skal en 
ulykkes- og ansvarsforsikring til. Det er også ofte nødvendigt med en forsikring 
mod IT-kriminalitet, og en dækning, hvis du kommer til at begå en fejl, der får 
konsekvenser. Det er også klogt med en sygeforsikring, for det er ikke muligt at 
få sygedagpenge de første 14 dage af en sygdomsperiode.”

Udstyr, efteruddannelse og tid
Den nye udgiftspost, de fleste, som henvender sig til HK, er opmærksomme 
på, er nyanskaffelser. Computere og andet udstyr skal købes, ofte er der også 
udgifter til husleje. 
Og vi er ikke færdige endnu. Også efteruddannelse bør være med i dine overve-
jelser, når du udregner din pris.
”Hvis du skal holde dig oppe på beatet og være attraktiv for kunderne også om 
to-tre år, er det vigtigt, at du sørger for at få noget efteruddannelse løbende. 
Den ret har du ikke som freelancer, så du skal selv sørge for penge til kursusaf-
gifter og lignende – og sætte tiden af.”
Sidst, men for flertallet ikke mindst: Husk den tid, du bruger på opgaver, men 
ikke kan fakturere.
”Det varierer fra selvstændig til selvstændig, hvor meget tid, der skal sættes af 

FREELANCERE 
KRÆVER FOR LIDT
Som tommelfingerregel skal freelancere omsætte for dobbelt så meget, som en fastansat tjener. Mange glemmer at 
tage højde for de udgifter, de selv står med som selvstændige.
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til det ufakturerbare. Hvis man ikke har kæmpekunder, som lægger beslag på ens 
tid, men løbende skal byde ind med forslag, risikerer man også jævnligt at have 
brugt tid på noget, der ikke bliver til noget. Og det skal dækkes ind.”
Til den gode side trækker det, at du får mulighed for at fradrage nogle af dine 
udgifter som selvstændig, og også bliver knap så hårdt beskattet. Men det er 
ikke noget, der rigtig batter i det store regnestykke.

Tal penge hurtigt
Et er at vide, hvad du skal forlange for dine opgaver. Noget andet at få det. 
”Noget at det, jeg altid anbefaler, er at tale penge hurtigt, når en opgave er ved 
at komme i hus. Hvis du er vant til at være ansat, kan det føles grænseover-
skridende at fremsætte et beløb, det plejer jo ikke at være en del af dit arbejde. 
Mange selvstændige foretrækker, at kunden spiller ud, og det vil de sjældent. 
Men hvis du venter for længe, indebærer det den risiko, at du forestiller dig en 
pris på 50.000 kr. og de sidder med 5.000 kr.”
For at undgå den situation, forslår Kirstine Baloti, at du kommer med skalerbare 
tilbud. 
”Det er vigtigt at huske, at der aldrig er bare én løsning. Hvis kunden har færre 
eller flere penge end forventet, er det derfor rigtig godt at være i stand til lynhur-
tigt at skalere op og ned. Så du kan sige: ”Ok, hvis det er budgettet, så har jeg 
den her mulighed i stedet.” Det er en evne, som kan gøre forskellen på, om du får 
en opgave eller ikke.”

Tænketid
Hvis du er i et møde, og uventet bliver bedt om en pris, kan det være en god ide 
lige at bede om fem minutter til at regne på sagen. På den måde sikrer du dig 
mod at komme hjem med en opgave, du ved nærmere eftertanke har prissat alt 
for lavt.
På samme måde skal du gribe lejligheden til at justere din pris, når du får en 
ny kunde, og det er gået op for dig, at du har solgt dig for billigt til en tidligere 
kunde.
Omvendt fraråder den faglige konsulent på det kraftigste, at du nogensinde 
accepterer at gøre noget gratis på forventet efterbevilling:
”Vejen til helvede er brolagt med løfter i retning af – ”Hvis du laver vores 
hjemmeside gratis, får du opgaver af os fremadrettet”. Det kan du ikke bruge i 
banken. Du skal heller ikke slå ind på et spor, hvor du tilbyder opgaver billigere 
første gang. Selv om du kalder det ’intropris’, hænger du fast i det niveau.”

\

Tommelfingerreglen er, at du skal omsæt-
te for omkring det dobbelte af, hvad du er 
vant til at tjene som fastansat, hvis du skal 
holde niveauet.
Kirstine Baloti

”

I 2 år har SAMDATA podcasten forsøgt at give vores 
medlemmer noget ekstra for medlemskontingentet. 
Vi udkom 10 gange i 2015 og 8 gange i 2016. Vi har 
eksperimenteret os frem. 

Da Esben Hardenberg meddelte os at han fået et ny job hos DR/Viden 
og ikke længere kunne være vært på programmet, har vi brugt tiden 
på at re-tænke konceptet og finde en ny vært som afløser for Esben.

Vi er så heldige at Anders Høgh Nissen, tidligere vært på Harddisken 
fra radioens P1, har sagt ja til at være vært på vores podcast i 2017. 
Anders er sprunget ud som selvstændig og har startet podLAB som 
han selv beskriver som Podcast-as-a-Service – Paas.

Læs mere om Anders Høgh Nissen og podLAB: 
ahnissen.dk/podlab

Adam Bindslev, som har været vært gennem det meste af sæson 2, 
har sagt ja til forsætte som vært, hvilket vi er meget glade for. Adam 
udgiver selv podcasten Digitale Signaler om kommunikation og læring i 
en Digital tid og har undervist i projektledelse og meget andet gennem 
mange år.

Læs mere om Adam Bindslev og Digitale Signaler her: 
www.semiosis.dk

Jeppe Engell er stadig den faste vært og redaktør for podcasten. Han 
er næsten færdiguddannet som fagjournalist, en journalist diplomud-
dannelse, og har udtænkt det nye koncept for podcasten. 

I slutningen af marts kan du høre det første afsnit af sæson 3 af 
SAMDATA Podcasten og vi håber du bliver lige så glad for konceptet 
som vi er.

Du finder podcasten ved at søge på SAMDATA Podcast i din podcast 
app, ellers kan alle afsnit findes her: podcast.samdata.dk

NY VÆRT OG 
NYT KONCEPT 
PÅ SAMDATA 
PODCASTEN

\ PODCAST.SAMDATA.DK
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\ LØN Af Anne Niluka Iversen @anneniluka og Andreas Rasmussen @flinkeandreas

CHEF: 
LØNNEN ER 
IKKE VIGTIGST
Løn spiller en stor rolle for mange medarbejdere. Men hvad tænker de egentligt på den anden side af forhandlingsbordet? 

Der er mange faktorer, der er vigtigere end løn, siger en chef.

”Jeg snakker aldrig løn, før vi er nået til efter anden samtale. Den eneste und-
tagelse jeg gør, er hvis jeg har en mistanke om, at jeg og den potentielle nye 
medarbejder ligger meget langt fra hinanden.”

Sådan siger Steffen Rugtved, der er senior manager i IT-virksomheden EG. Når 
han skal hyre nye medarbejdere, er det ikke lønnen, som EG kan tilbyde, der er 
vigtigst. Han vil meget hellere give sine medarbejdere muligheden for at vokse. 
Derfor snakker de mere om, hvad EG er for en arbejdsplads, end hvor mange 
lønkroner en stilling giver.

Fleksibilitet over løn
”Vi lægger meget vægt på, at vi kan tilbyde medarbejderne et miljø, hvor de 
kan tillære sig nye færdigheder og udvikle sig som professionelle udviklere. Jeg 
oplever, at mine medarbejdere sætter fleksibilitet højest. At man har mulighed for 
at kunne planlægge sin egen arbejdsdag fornuftigt og at man er ajour med nye 
processer og teknologier,” siger han.
Lønnen er ikke i centrum.
”Min oplevelse er, at den har en vis betydning, men den er ikke vigtigst.”
Ifølge Steffen Rugtved er en af de vigtigste ting for hans medarbejdere i stedet, 
at deres CV bliver bedre af at arbejde for EG. 

”Jeg er jo godt klar over, at folk ikke som tidligere bliver i den samme stilling eller 
på den samme arbejdsplads i mange år. Hvis man er sikker på, at man vedlige-
holder sit CV fornuftigt i sit job og at man bevæger sig med de trends, der er, så 
har man en følelse af, at man altid har muligheden for at skifte job. Det tror jeg 
egentlig, driver en hel del i den sammenhæng.”

Nyuddannede har høje forventninger
Den store efterspørgsel efter den rette arbejdskraft betyder, at lønnen i IT-bran-
chen i øjeblikket presses i vejret. Det resulterer i, at især de nyuddannedes for-
ventninger til startlønninger er høje. Ifølge Steffen Rugtved er de i visse tilfælde 
også for høje.
”Generelt set synes jeg, at vi kan lave et fornuftigt match i forhold til folks 
forventninger. Det er ikke sådan, at jeg oplever mange der kommer udefra, som 
har en væsentligt højere forventning til løn, end det jeg kan tilbyde,” siger han og 
fortsætter:
”Men jeg kan godt mærke, at især de nyuddannede akademikere har en anden 
forventning til, hvad en startløn kan være, end jeg selv har.”
Han mener, at det scenarie kun efterlader ham med to mulige løsninger: Enten 
tager man dem, der er absolut bedst, så man er sikker på, at deres kompetencer 
også matcher deres forventning om startløn. Eller også må han gå i diskussion 
med ansøgeren for at få ham eller hende til at genoverveje sin position.
”Så må vi have en snak om, hvor reel den forventning er, og hvor fast besluttede 
de er på, at det er den løn, de skal starte med. Jeg har personligt den holdning, 
at jeg helst ikke vil forhandle løn alt for meget. Det lyder måske åndssvagt, men 
når man sidder i en forhandlingssituation, så kan jeg relativt let presse folk til at 
sige ja til noget, de faktisk ikke er tilfredse med. Og det duer jo ikke på længere 
sigt, hverken for medarbejderen eller arbejdspladsen.”

De fleste har et fornuftigt forhold til løn
Når det kommer til de årlige lønforhandlinger med de ansatte i EG, hører det til 
sjældenhederne, at Steffen Rugtved støder på urimelige lønkrav. 
”Der jo nogen, der med al rimelighed kan komme og bede om mere i løn. Enten 
fordi de er kommet skævt ind lønmæssigt i forhold til deres kompetencer, eller 
fordi både de og vi kan se, at de har udviklet sig markant mere end forventet. Så 
har de jo et rimeligt krav på at skulle have noget ekstra.”
I de tilfælde, hvor han ikke er indstillet på at give den efterspurgte lønforhøjelse, 
gælder det for Steffen Rugtved om, at danne sig et billede af, hvor medarbejde-
rens ønske kommer fra. 
Nogle gange når han til den konklusion, at lønforhøjelsen egentlig er berettiget, 
men at der bare ikke er budget til det.

STEFFEN RUGTVEDS 
RÅD TIL LØNFORHANDLINGER

\  Vær velforberedt, veldokumenteret og realistisk. Det nytter ikke 
noget at bede om en stigning, man godt selv ved er umulig at opnå. 
Til gengæld er det okay at kommunikere et mål for hvor man gerne 
vil hen over tid.

\  Det er en god idé at give udtryk for sine ønsker i god tid. Ikke fordi 
man skal rende sin leder på dørene i tide og utide med krav om løn-
forhøjelse, men det er helt i orden at varsle, at man har et berettiget 
ønske om en ekstraordinær stigning ved den kommende lønsamtale.
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INSPIRERENDE KURSER  TIL DIG FRA HK/PRIVAT
HER ER FORÅRETS UDBUD AF FAGLIGE KURSER 

BLIV KLOGERE 
PÅ BIG DATA
København 20/3-17
Aarhus 5/4-17
Viborg 16/5-17
Odense30/5-17

FÅ EN UPDATE 
PÅ FERIELOVEN
Roskilde 28/3-17
Esbjerg 26/4-17
Viborg 4/5-17
Aalborg 1/6-17

LÆR AT TALE 
KUNDESPROG
København 29/3-17
Odense 19/4-17
Rødekro 17/5-17
Aarhus 18/5-17

OPTIMER 
LAGERSTYRINGEN
København 4/4-17
Aalborg 20/4-17
Holstebro 25/4-17
Fredericia 2/5-17

BLIV EN HAJ TIL SMALLTALK (morgenmøde 8-9.30)
Kolding 25/4-17
København 26/4-17
Aarhus 8/5-17
Aalborg 9/5-17

TILMELD DIG 
KURSERNE PÅ

hk.dk/gratiskursertildig

”Jeg vil som oftest forsøge at finde andre løsninger. Det vil typisk være i form 
af ekstra opmærksomhed på en lønforhøjelse ved forhandling. Det er generelt 
meget vanskeligt at finde budget til ekstraordinært store lønstigninger på kort 
sigt, men det er noget, man godt kan have med i de mere langsigtede overvejel-
ser,” siger han.
Når han engang imellem støder på urimelige lønkrav, hvor uenigheden handler 
om medarbejderens kvalifikationsniveau, griber han det anderledes an.
”I de tilfælde vil jeg normalt tage en udviklingsorienteret snak, for at vi sammen 
kan blive enige om, hvilke forbedringer jeg gerne vil se, inden en lønforhøjelse kan 
komme på tale.”

Hvis der er der tale om en reel uenighed om medarbejderens kvalifikationer, kan 
det ende med, at vedkommende vælger at søge væk.
”Jeg synes egentlig, at de fleste har et fornuftigt forhold til, hvor de skal ligge 
henne lønmæssigt. Når jeg taler med medarbejdere om løn, så kigger jeg jo også 
meget på, hvad det vil koste mig, hvis jeg skal ud og have en ny medarbejder i 
stedet for.

\

\ KORT OM EG A/S

Virksomheden EG A/S leverer 
IT-løsninger og konsulentydelser 
til det skandinaviske marked. 
EG blev grundlagt i Herning 
i 1977 og har i dag mere end 
2.000 medarbejdere på 27 kon-
torer i hele Skandinavien. 

I 2015 omsatte EG for 1,8 
milliarder kroner og hev et over-
skud på 207 millioner kroner 
hjem.

Jeg kan godt 
mærke, at især 
de nyuddanne-
de akademikere 
har en anden 
forventning til, 
hvad en startløn 
kan være, end 
jeg selv har.

Steffen Rugtved, 
seniormanager i EG.

”



SIDE 26  \   SAMDATA MAGASINET   2  \ 17

Hvorfor betale til en fagforening? Enhver ved da, 
at lønnen afhænger af, hvor lang en uddannelse 
man har.
Så hvis økonomien er stram derhjemme, kan nogle 
måske fristes til at melde sig ud for at få råd til lidt 
mere i hverdagen.
Men om noget er det en dårlig forretning at spare 
fagforeningskontingentet væk.
IT-medarbejdere på overenskomst tjener nemlig 
i gennemsnit mere end deres kolleger, der har 
valgt at stå uden for fagforeninger, understreger 
Bo Sundgaard, faglig konsulent i HK Østjylland. I 
2014 gennemførte han en analyse af en gruppe 
IT-medarbejderes lønforhold for at finde ud af, om 
overenskomst stillede IT-folk værre eller bedre. Og 
hans konklusion var klar og kontant.
”Nok har IT-medarbejdere på overenskomst gene-
relt et lavere uddannelsesniveau end andre, men 
alligevel har de en højere løn. De medarbejdere har 
ofte en højere anciennitet og mere erfaring end 
ansatte, der er beskæftiget i virksomheder, der 
ikke er dækket af en overenskomst,” siger han.
Mens IT-medarbejdere, der er omfattet af en 
overenskomst, bliver ved med at stige i løn i takt 
med deres anciennitet, aftager lønstigningerne 
for tilsvarende faggrupper uden en overenskomst 
efter godt og vel 30 år. Ifølge den faglige konsulent 
kan der være helt op til 10.000 kroner i forskel 
på månedslønnen, hvis man renser tallene for fx 
pension og andre goder.
”Og en nyuddannet datamatiker får i snit 2.000 
kroner mere om måneden, og 8.000 kroner mere 

efter 25 år,” siger Bo Sundgaard.

Høj markedsværdi
Ifølge ham viser tallene i hans analyse, at tre 
faktorer er afgørende for lønnen, nemlig overens-
komst, erfaring og kompetencer. Og netop derfor 
er der groft sagt to veje til at få en højere løn i 
IT-branchen. 
”Man kan som det første specialisere sig i tekno-
logi. Jeg kan se, at de meget højt lønnede ofte har 
et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet. 
De har mange års erfaring i branchen. Måske er 
de uddannet som EDB-assistenter for 30 år siden, 
og arbejder med et legacy-system, hvor de er 
uundværlige,” siger han.
Disse meget specialiserede medarbejdere er meget 
sværere at erstatte, og det giver dem en relativt 
høj markedsværdi. Et andet eksempel er IT-folk, 
der er med til at udvikle systemer fx til brug i det 
offentlige. I kraft af deres erfaringer får de en unik 
viden, som deres arbejdsgiver kan blive nødt til at 
betale ekstra for.
”Der er eksempler på den type medarbejdere, der 
får to eller tre hundrede tusinde kroner om måne-
den,” siger Bo Sundgaard.
Men bagsiden af lige den medalje er, at disse med-
arbejdere kan stå uhyre svagt på arbejdsmarkedet, 
hvis der ikke længere er brug for deres kompeten-
cer. Ofte har de ikke haft behov for at udvikle nye 
kompetencer eller søge efteruddannelse til den 
dag, hvor de skulle søge nyt arbejde. 
”Og så vil de have meget svært ved at få et andet 

arbejde til den samme løn. Ofte glider de ud af 
branchen. Jeg har mødt et medlem, der gik fra en 
månedsløn på 60.000 kroner til at være ledig i to 
år. Jeg har også set mange tidligere EDB-assisten-
ter eller ufaglærte IT-medarbejdere, der efterføl-
gende har taget jobs som chauffører,” siger han.

Virksomheder konkurrerer
Den anden rute til en høj månedsløn er at sørge for 
hele tiden at opdyrke de relevante kompetencer, 
der er i samklang med den teknologiske udvikling.
”Vi kan jo se, at folk med mange certificeringer 
ofte er meget værd for deres arbejdsgivere.”
Ifølge Bo Sundgaard er efteruddannelse og certi-
ficeringer samtidig en bedre forsikring mod, at ens 
opgaver bliver outsourcet til lavtlønslande. I bund 
og grund handler det om at øge sin værdi for den 
virksomhed, man er ansat i, lyder hans pointe.
”Hvis man har kompetencer, som mange efter-
spørger, men få udbyder, vil det give et klart plus 
på lønnen. I sidste instans er det udbud og efter-
spørgsel, hvor virksomhederne konkurrerer om 
at kunne tiltrække medarbejdere med de bedste 
kompetencer,” siger Bo Sundgaard.
Han fortsætter:
”Man skal heller ikke underkende vigtigheden af, at 
man gør opmærksom på, hvad man bidrager med 
i løbet af arbejdsdagen. Man skal markedsføre sig 
selv. Man kan ikke være sikker på, at HR-afdelin-
gen har styr på det.”

\ LØN Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

OVERENSKOMST, ERFARING OG 
KOMPETENCER AFGØR DIN LØN
IT-medarbejdere på overenskomst får gennemsnitligt en højere løn end ansatte på individuelle kontrakter. Også lang erfaring er vigtig 
for at få en høj løn, påpeger Bo Sundgaard faglig konsulent i HK Østjylland. Medarbejdere med specialiserede kompetencer er ligeledes 
meget eftertragtede.

KORT OM BO SUNDGAARD
Oprindeligt er Bo Sundgaard uddannet som 
elektriker ved Tilst El i 1990. Han har altid 
været fagligt aktiv først som medlem af 
Dansk El-forbund. I dag arbejder han som 
faglig konsulent i HK Østjylland med skrive-
bord i Aarhus-forstaden Brabrand. Efter ud-
dannelsen som elektriker har Bo Sundgaard 
løbende gennemført en række uddannelser, 
sidst en HD inden for marketing, en diplom-
uddannelse, på Aarhus Universitet.

IT-MEDARBEJDERE PÅ 
OVERENSKOMST TJENER MEST

Som en del af sin HD-uddannelse undersøgte Bo Sundgaard i 2014, hvilken indflydelse overenskomster 
har på lønniveauet i en tid, hvor mange fravælger fagforeninger for selv at forhandle deres løn.

Konklusionen var klar: Overenskomstansatte får mere i løn end medarbejdere på individuel kontrakt. 
Ser man på medarbejdere med korte videregående uddannelser er forskellen i gennemsnit lidt over 
4.000 kroner om måneden i de overenskomstansattes favør. Samtidig har de højere pension og tillæg 
samt mere ferie, lyder konklusionen i Bo Sundgaards analyse ”Giver Overenskomster i IT-faget Højere 
Løn”, der var den afsluttende opgave på hans HD-studie på Aarhus Universitet.

En anden konklusion fra hans analyse var, at erfaring betyder mere for lønnen end en høj uddannelse.
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\ KURSUS

HVOR OG HVORNÅR?
 
 / HK Hovedstaden, 
København 
den 20/3-17

 / HK Østjylland, Brabrand, 
den 5/4-17

 / HK MidtVest, Viborg, 
den 16/5-17

 / HK Midt, Odense, 
den 30/5-17

Alle kurser er fra 17-20

TILMELD DIG HER:
www.hk.dk/gratiskursertildig  

Big data er for alvor blevet et buzzord og beskrives som et 
fænomen, der ’disrupter’ både industrier og organisationer. Men 
hvad er big data egentlig, hvorfor og hvordan arbejder man med big 
data? Kunne du tænke dig at blive klogere på fænomenet? 
 
PÅ KURSET FÅR DU:
 / Hvad er big data, og hvad er det ikke?
 / Hvordan tænker du big data kan bruges i din organisation?
 / Hvordan kan man arbejde med big data?
 / Hvordan arbejder andre med big data?

 
Big data er et begreb inden for datalogi, der bredt dækker over 
indsamling, opbevaring, analyse og fortolkning af enorme mængder 
af data. I takt med en stigende digitalisering får virksomheder 
mere og mere data om deres kunder, men mange ved ikke hvad det 
kan bruges til, og hvad det kræver.
 
KOM MED PÅ DETTE FYRAFTENSKURSET!

BLIV KLOGERE PÅ 
BIG DATA

HVOR OG HVORNÅR?
 
 / HK Hovedstaden, 
København 
den 20/3-17

 / HK Østjylland, Brabrand, 
den 5/4-17

 / HK MidtVest, Viborg, 
den 16/5-17

 / HK Midt, Odense, 
den 30/5-17

Alle kurser er fra 17-20

TILMELD DIG HER:
www.hk.dk/gratiskursertildig  

Big data er for alvor blevet et buzzord og beskrives som et 
fænomen, der ’disrupter’ både industrier og organisationer. Men 
hvad er big data egentlig, hvorfor og hvordan arbejder man med big 
data? Kunne du tænke dig at blive klogere på fænomenet? 
 
PÅ KURSET FÅR DU:
 / Hvad er big data, og hvad er det ikke?
 / Hvordan tænker du big data kan bruges i din organisation?
 / Hvordan kan man arbejde med big data?
 / Hvordan arbejder andre med big data?

 
Big data er et begreb inden for datalogi, der bredt dækker over 
indsamling, opbevaring, analyse og fortolkning af enorme mængder 
af data. I takt med en stigende digitalisering får virksomheder 
mere og mere data om deres kunder, men mange ved ikke hvad det 
kan bruges til, og hvad det kræver.
 
KOM MED PÅ DETTE FYRAFTENSKURSET!

BLIV KLOGERE PÅ 
BIG DATA
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\ STUDIETEKNIK 
- kom i gang med en 
IT-efteruddannelse

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, der overvejer at tage en 
uddannelse eller et fag på en uddannelse ved siden 
af dit job. Uanset om du vil studere online eller ved 
fremmøde klæder vi dig på til livet som deltidsstu-
derende - også selvom det er mange år siden, du 
sidst sad på skolebænken.

Hvad lærer du
Dette kursus skal give dig værktøjer til at gennem-
føre en formel uddannelse. 
\ Kurset giver dig overblik over mulighederne for 

efteruddannelse
\ Du får kendskab til gode arbejdsformer til at gen-

nemføre et studie ved siden af fuldtidsarbejde.
\ Du får kendskab til gode studieteknikker ved 

online- og fremmøde-undervisning. 

Format og indhold
Forløbet består af 2 moduler. Det første modul kan 
enten tages online eller som fremmøde-under-
visning i Århus og København. Andet modul er et 
webinar.
Vi gennemgår først almen studieteknik, motivati-
on og læreprocesser, faglig læsning og skrivning, 
projektarbejde samt merit og realkompetencevur-
dering. På webinaret ser vi på projektarbejde og 
eksamensformer, planlægning af studieforløb samt 
på, hvordan man indretter hverdagen når man 
både skal studere og arbejde. 

\ PYTHON 
– En nemmere start 
på programmering

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, som gerne vil skrive scripts, 
der kan automatise opgaver på computeren, 
eller dig, der gerne vil programmere elektronik og 
micro-controllere. Du behøver ikke have kendskab 
til programmering på forhånd.

Hvad lærer du
Kurset forbereder dig til programmeringsfaget 
(scripting) på de nye akademi-uddannelser.
Kurset giver dig en introduktion til programmering 
med en fladere læringskurve end C# og Java for at 
klæde dig på til faget ”Grundlæggende program-
mering” på akademiuddannelsen i informationstek-
nologi.
\ Efter kurset kan du skrive simple scripts i 

Python.
\ Du forstår grundlæggende programmeringsbe-

greber som løkker, forgreninger og funktioner.
\ Du får kendskab til tankegangen bag objektorien-

teret programmering.
\ Du får kendskab til scriptsprogs virkemåde (sam-

menlignet med kompilerede sprog).

Format og indhold
Der er tale om en online-kursus i 5 moduler. Vi har 
fokus er på virkelighedsnære opgaver.
Nogle af de ting du lærer undervejs er: Installation 
og opsætning, Pythons udviklings- og afvik-
lingsmiljø, variabler, kontrolstrukturer, lister, sæt, 
funktioner, moduler, objektorienteret Python og til 
sidst håndtering af tråde, adgang til filsystemet, 
indlæsning af XML, CSV.

\ C# 
- Grundlæggende 
programmering

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, som gerne vil udvikle 
programmer på Microsofts platforme – enten 
stand-alone, web eller mobil. Kurset er også et 
godt startsted, hvis du vil tage en akademiuddan-
nelse inden for IT.

Hvad lærer du
Kurset introducerer dig for indholdet på ”Grund-
læggende programmering” på akademiuddannel-
sen i informationteknologi.

\ Du lærer at lave programmer med C# og Visual 
Studio.

\ Du får kendskab til og kan vælge mellem C#’s 
datatyper og datastrukturer.

\ Du får kendskab til objektorienteret program-
mering og kan implementere objektorienterede 
modeller i C#.

\ Du kan anvende relevante systembiblioteker i C#.
\ Du får kendskab til flertrådet programmering og 

kan skrive simple C#-programmer, som anvender 
flere tråde.

\ Du får kendskab til testprincipper og kan teste 
og fejlfinde C#-programmer. 

Format og indhold
Kurset er et online-kursus i 7 moduler. Noget af det 
du lærer undervejs er: Opsætning af udviklings-
miljø, programmeringsstil, datatyper og variabler, 
arrays og lister, objektorienteret tankegang, ned-
arvning og polymorfi, kommunikation via netværk, 
adgang til databaser, tråde og asynkrone teknikker, 
test og debugging samt web- og app-udvikling 
med C#.

SÅDAN KOMMER DU I GANG 
MED PROGRAMMERING

\ KURSUS

ONLINE
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\ JAVASCRIPT 
OG JQUERY 
– forberedelse 
til programmering
Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, som arbejder med we-
bdesign og gerne vil gøre dine sider dynamiske. 
Kurset er også et godt startsted, hvis du vil tage 
en akademiuddanelse i webudvikling.

Hvad lærer du 
Du får en introduktion til programmering med en 
fladere læringskurve end C# og Java og kurset 
klæder dig på til faget ”Grundlæggende program-
mering” på akademiuddannelsen i informations-
teknologi
Kurset forbereder dig også til faget Webpro-
grammering client-side på akademiuddannelsen 
i informationsteknologi og til faget Webudvikling 
clientside på diplomuddannelsen i webudvikling.
Læringsmål
\ Du lærer at lave scripts i JavaScript og anvende 

jQuery.
\ Du kan anvende grundlæggende program-

meringsstrukturer som løkker, forgreninger og 
funktioner.

\ Du kan ændre indholdet af en webside ved hjælp  
af JavaScript og jQuery.

\ Du kan lave asynkrone kald til webserveren og 
anvende Ajax.

Format og indhold
Der er tale om et online-kursus i 4 moduler.
Du får en introduktion til JavaScripts udviklingsmil-
jø, integration til browseren, afvikling og test, varia-
bler, kontrolstrukturer og funktioner. Vi når også at 
gennemgå udviklingsmiljø, integration til browseren, 
variabler, kontrolstrukturer  og funktioner.

Du får en introduktion til JQuery og får indsigt i 
udvælgelse af elementer, manipulation af DOM 
samt ændring af CSS. Til sidst ser vi på Ajax og 
programmering med flere tråde.

\ SQL 
– Introduktion til 
databaser

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, der gerne vil arbejde med 
databaser. Måske er du administrator, som gerne 
vil have indsigt i, hvordan databaserne program-
meres, eller måske er du programmør, der gerne vil 
kunne tilgå databaser fra dine programmer. Kurset 
er også et godt startsted, hvis du vil tage en aka-
demiuddannelse i IT.

Hvad lærer du
Kurset forbereder dig til faget Grundlæggende 
database på akademiuddannelsen i informations-
teknologi og målet er at gøre videreuddannelse 
interessant for dig, der ikke interesserer dig for 
programmering.
\ Du lærer at designe og implementere relationelle 

databaser med flere tabeller.
\ Du lærer at indsætte og udtrække data ved 

hjælp af SQL.
\ Du får kendskab til principper for godt databa-

sedesign.
\ Du får kendskab til databaseteknikker til brug i 

større systemer, eksempelvis stored procedures 
og transaktioner.

\ Du får kendskab til teknikker til at forbedre 
performance.

Format og indhold
Der er tale om et online-kursus i 3 moduler. Der 
undervises ikke i et konkret databasesystem, men 
vi anvender den åbne database MariaDB.
I løbet af kurset får du en introduktion til SQL, 
relationelle databaser, opbygning af simple tabeller 
samt indsætning og udtræk simple data. Vi ar-
bejder videre med relationer mellem tabeller, E/R 
Diagrammer, normalisering og Joins. Til sidst ser vi 
på mere avancerede databaser. 

\ BASH 
– Linux scripting

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, som gerne vil automatisere 
opgaver i Linux. Du arbejder måske som systemad-
ministrator eller DevOps, eller måske tænker du på 
at tage en akademiuddannelse i IT eller systemad-
ministration.

Hvad lærer du
I løbet af kurset forbereder vi dig til programme-
ringsfaget (scripting) på de nye akademi-uddan-
nelser.
\ Du kan efter kurset automatisere opgaver i Linux 

ved hjælp af Bash-scripts
\ Du kan skrive scripts med argumenter
\ Du får kendskab til organisering af større scripts

Format og indhold
Der er tale om et online-kursus i 3 moduler. Du 
bør bør have erfaring med Linux på forhånd. Der 
undervises ikke i en konkret Linux-distribution, men 
konkret anvender vi Ubuntu.
Undervejs får du en introduktion til Bash og formå-
let med Linux-scripting. Vi ser på kontrolstrukturer, 
variabler og vigtige Linux-script-kommandoer. Til 
sidst ser vi på mere avancerede ting som funktio-
ner, lister og parallel afvikling af scripts. 

Med en stribe nye kurser gør SAMDATA\HK det nemmere at komme i gang med programmering. 

Kurserne er skræddersyet til dig, der gerne vil prøve kræfter med programmering, enten af nysgerrighed eller 
før du kaster dig ud i længere uddannelsesforløb – for eksempel en akademiuddannelse. 

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

\ TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK
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\ KURSUS

\ LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK

Overblikket giver dig mulighed for at gå i gang med at skabe effektive websider 
og webapplikationer – og du får yderligere viden om, hvordan en webapplikation 
afvikles på en mobilplatform. 
Efter dette introduktionskursus har du grundlaget for selv at arbejde videre og 
gå i dybden med de ting, der hjælper dig i din hverdag, uanset om du er designer 
eller hellere vil arbejde med backend-løsninger.

\ HVAD INDEHOLDER KURSET
Underviser er Michell Cronberg, der giver dig den nødvendige viden om moderne 
webudvikling – herunder information om:
\ HISTORIEN BAG NETTET OG WEBUDVIKLING
\ STANDARDER FRA W3C OG ECMA
\ BROWSERE OG ANDRE KLIENTER
\ HTTP – FORTID OG FREMTID
\ FRONTEND-UDVIKLING

\  Værktøjer for web udviklere
\ HTML 5.x
\ CSS 3 
\ JavaScript
\ TypeScript og andre transpilere
\ DOM 
\ jQuery
\ AJAX
\ Populære JavaScript frameworks og biblioteker

\ BACKEND UDVIKLING
\ Web-servere
\ Cloud
\ Gennemgang af forskellige teknologier til serverside udvikling
\ Arkitektur i webudvikling
\ Sikkerhed

\ MÅLGRUPPE
Der er ingen forudsætninger for at kunne deltage i kurset, men da der i kurset er 
en del koderelateret indhold vil det være en stor fordel, hvis du har erfaring med 
eller forståelse for programmering.

Kurset er et komprimeret introduktionskursus, som giver dig mulighed for at 
komme i gang med webudvikling, og det er et oplagt introkursus at tage, før du 
evt. kaster dig ud i et fuldtidskursus inden for webudvikling. Kurset egner sig 
også godt til projektledere, der vil have overblik over de forskellige værktøjer og 
metoder.

\ UNDERVISER
Michell Cronberg er en erfaren instruktør, der har leveret kurser til SAMDA-
TA\HK, Teknologisk Institut og Microsoft Danmark. Han underviser inden for 
forskellige former for webudvikling, og underviser blandt andet i HTML, CSS, 
JavaScript (herunder forskellige JavaScript-biblioteker og frameworks) samt 
forskellige ASP.NET-kurser.  
Han er desuden forfatter til flere udgivelser om programmering, herunder ASP.
NET - og kendt foredragsholder om forskellige former for .NET udvikling. Ende-
ligt arbejder han løbende som IT-konsulent og programmør.

\ OM KURSUSFORLØBET
Kurset kører over seks dage fra klokken 17 til 20. 

 HK Hovedstaden HK Østjylland

Kursusgang 1 19/4 5/9 

Kursusgang 2 26/4 14/9

Kursusgang 3 3/5 19/9

Kursusgang 4 10/5 28/9

Kursusgang 5 17/5 9/10

Kursusgang 6 31/5 12/10

\ PRAKTISK INFO
Vi serverer en let forplejning og vand/sodavand i forbindelse med arrangementet.
Kurset er gratis for medlemmer af SAMDATA\HK.

OVERBLIK OVER 
GRUNDLÆGGENDE 
WEBUDVIKLING
Webbet fylder rigtig meget i moderne IT-udvikling, og denne stribe gå 
hjem-kurser giver dig et komprimeret overblik over de grundlæggende værk-
tøjer.

HK 
HOVEDSTADEN

HK 
ØSTJYLLAND
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SIKKERHED 
OG KRYPTERING
– HER FÅR DU STYR PÅ 
GRUNDPRINCIPPERNE.  - KURSUSNR. 0795-16-08

INDHOLD - 4 moduler

\  1.     Kryptografiske principper som autentificering og autorisation

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

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

\  4.     Autentificering og certifikater

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

INDHOLD - 3 moduler

\  1.     Programstrukturer

\  2.     Funktioner og metoder

\  3.     Algoritmer

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

INDHOLD - 6 moduler

\  1.     Grundlæggende programmering i Java

\  2.     Grundlæggende objektorienteret programmering

\  3.     Simple algoritmer

\  4.     Simple designmønstre

\  5.     Collections

\  6.     Simple brugergrænseflader

PHP - KURSUSNR. 0795-16-01

INDHOLD - 5 moduler

\  1. Grundlæggende programmering i PHP 

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

\  3. Adgang til databaser 

\  4. PHP-sikkerhed 

\  5. Nyt i PHP 7 

WORDPRESS - KURSUSNR. 0795-16-02

INDHOLD - 5 moduler

\  1. Grundlæggende WordPress 

\  2. Sikkerhed

\  3. Performance

\  4. Udvikling af temaer

\  5. Udvikling af plugins

POWERSHELL - KURSUSNR. 0795-16-11

Dette onlinekursus giver dig en grundlæggende viden om Windows PowerShell 

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

serede computere.

Kurset består af 28 moduler og fokuserer på primære Windows PowerShell 

kommandolinje-funktioner og -teknikker.

\ ONLINEKURSER

ONLINE

\ LÆS MERE OG 
TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK

Du kan tage kurserne, når det passer dig. Vores kursussystem er ikke helt klædt på til vores 
onlinekurser, så vi er p.t. nødt til at skrive en dato i systemet. Vi arbejder på at få det ændret.
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44
4MEDARBEJDERGODER 

VINDER FREM
Fra gratis kaffe til efteruddannelse - personalegoder er over en bred kam blevet mere 
almindelige. 

Kaffen er blevet bedre på en del arbejdspladser i de senere år, ligesom frugtordninger og lækker frokost er blevet 
en selvfølgelig del af hverdagen for stadig flere. Medarbejdergoder er blevet mere udbredte og forskelligartede.
”Flere arbejdsgiverne har fået øjnene op for, at det kan betale sig at tilbyde medarbejderne forskellige goder. Det 
kan være noget så enkelt som gratis, god kaffe på arbejde – det kan også være frugtordninger, sundere frokos-
ter, sportstøj til motionister og sundhedstiltag på arbejdspladsen. Mulighederne er mange,” konstaterer faglig 
sekretær Kim Bonde Nielsen, HK Privat.

Goder i stedet for løn
Mens finanskrisen lagde en dæmper på tilbuddene, er der efterfølgende på en del arbejdspladser blevet tilføjet 
goder, der i sidste ende kan være med til at fastholde medarbejdere:
”Medarbejdertilfredshed handler om en række faktorer, og lønnen er kun én af dem. Medarbejdergoder og per-
sonalepleje under ét fylder mere i hverdagen og kan få afgørende betydning, hvis et jobskifte overvejes - selv om 
du kan få mere i løn et andet sted,” vurderer Kim Bonde Nielsen.

Hvad vil du have?
Medarbejdergoder og personalepleje er ikke en del af hverken de kollektive eller individuelle lønforhandlinger, 
forklarer den faglige sekretær.

\

\ Af Birgitte Aabo, aabobirgitte@gmail.com
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Som en del af din forberedelse forud for lønsamtalen bør du 
overveje, hvad du kan bede om, som kan supplere lønregulering.”

\ Kaffe og te – tilbydes gratis til 73 procent af medarbejderne.
\ Julegave – 56 procent får.
\ P-plads ved arbejdsstedet – 53 procent har muligheden.
\ Uddannelse og kurser – kommer 45 procent til gode.
\ Frugtordning – 44 procent kan tage for sig på arbejde.
\ Personalefester og julefrokoster – 41 procent.

Kilde: Deloittes kortlægning af personalegoder 2016, blandt godt 2.000 personer i offentlige eller private job.

\ DE SEKS MEST UDBREDTE FRYNSEGODER


