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De ugentlige klummer i Børsen ITinnovation skrives på
skift af Ask Agger, adm. direktør, Zentropa Interaction,
og partner, head of ﬂow, Zentropa WorkZ, Christian
Wernberg-Tougaard, direktør, Innovation&Transformation,
Unisys Europe, Rune Bech, tidl. internet-direktør på TV 2,
Netdoktor-stifter og indehaver af Bechmedia.dk,
og Niels Barfod, journalist, Børsen.

Behov for nyt syn på
IT som karrierevej
IT-branchen har endnu ikke formået
at ryste omdømmet som nørdet og
stresset af sig. Derfor holder pigerne
sig væk fra IT-uddannelserne
■ Klummen
AF NIELS BARFOD

IT-branchen mangler medarbejdere. Tusindvis af stillinger er ubesatte. Virksomheder udskyder og forlænger
nødvendige
IT-projekter.
Manglen på medarbejdere
er en regulær vækstbremse,
en trussel mod Danmarks
pæne position i den globale
konkurrence, om hvilke lande der er længst fremme i ITskoene. Nu hedder det sig så
oveni, at Danmarks position
som førende inden for offentlig anvendelse af IT er truet,
fordi der ikke investeres nok.
Organisationen IT-Branchen mener selv, at dens prioritet nummer ét, to og tre
er at ﬁnde en løsning på den
manglende
rekruttering.
Kampen om de unge er for
længst skudt i gang. Brancheorganisationer fyrer millionbeløb af for at lokke de
unge til sig. Forsvaret, politiet og sundhedsvæsenet er
konstant på charmeoffensiv. Handelsﬂåden og sundshedssektoren nærmest skriger på folk.
Mangelsituationen er opstået på et tidspunkt, hvor
uddannelsessektoren
undergår et dramatisk para-

digmeskift. Nu er det kvinderne, som er de bedst
uddannede i samfundet. De
er i fuld færd med at erobre
tidligere stærke akademiske mandebastioner, og de
gør det i højt tempo, målrettede og med tårnhøje karakterer. Men det er ikke naturvidenskabelige uddannelser,
kvinderne vil have og slet ikke inden for IT. Branchen er
omgærdet af et sæt fordomme om, at dens medarbejdere udgøres af småfede blegﬁse-nørder, som tavse sidder
bag en skærm i en kælder
og drikker cola. Samtidig er
den generelle holdning til
IT-branchen, at nok byder
den på høj løn og gode karrieremuligheder, men det
er også en stresset branche,
som er præget af mandlige
værdier.

arbejdskraft. Det gør den
allerede i dag, men det bliver bestemt ikke lettere i de
kommende år at lokke kvinderne til.
IT-branchen kan lokke
med høje lønninger, gode
karrieremuligheder, ﬂeksibel arbejdstid, ingen tunge
løft, man bliver ikke beskidt
og man kan gå i sit ﬁne tøj
hver dag. Man kunne spørge kvinderne, hvad de dog vil
mere. IT-branchen må gribe
i egen (manglende) barm og
erkende, at den ikke har formået at tage et helt nødvendigt opgør med nørd-kulturen. Fimsen hænger ved.
Meget tyder på, at de unge
kvinder ret tidligt har en ide,
om hvad de skal være, når

de bliver voksne. Drengene beslutter sig meget senere. Derfor skal en kampagne
sættes i gang meget tidligt i
de unges uddannelsesforløb.
Det sker bedst ved at gøre
IT til et rigtigt skolefag. På
Rungsted Skole undervises
der med computere. Det er
en fornøjelse at se ungerne
fare rundt med deres IBMlaptops og være begejstrede
– også pigerne, som gerne vil
dygtiggøre sig med computerne.

Krævende opgave
At signalere, at IT er et rigtigt spændende fag og ikke
nogen dødsenstrist og iskold
forretning, hvor medarbej-

derne arbejder sig til døde,
er en opgave af kæmpe betydning for Danmarks rolle som fremtidens førende
vidensamfund. En analyse
fra Teknologisk Institut viste for nylig, at det generelt
står skralt til med danskernes IT-kompetencer. Det er
der ikke noget at sige til, så
længe IT negligeres som fagdisciplin i skolen.
niels.barfod@borsen.dk
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Sociale udfordringer
Kvinderne ønsker uddannelser, der kan styrke dem som
mennesker og give sociale
udfordringer. De ﬁndes i høj
grad i IT-branchen, men de
unge kvinder tror noget andet.
På den lange bane betyder kvindernes fravalg af IT,
at branchen yderligere kommer til at savne akademisk

Ny grundforskning skal gøre computerne smartere
■ Forskning
AF NIELS BARFOD

Århus Universitet har fået et
af verdens mest avancerede
forskningscentre, som skal
specialisere sig i computeres
behandling af massive datamængder.
Den samlede mængde af
data i verden vokser hele tiden og det sætter computerne under pres. Traditionelt
har man forsøgt at få mange computere til at arbejde sammen om store opgaver, men en løsning kan også
være at få computeren til at

arbejde på en smartere måde.
Forskere er derfor interesseret i at udvikle algoritmer,
så selv de nyeste og mest
kraftige computere kan følge med. Det ny grundforskningscenter skal samarbejde
med så respektable partnere som Massachusetts Institute of Technologi (MIT)
i USA og Max Planck Institut (MPI) i Tyskland. Forskningscentret har fået navnet
Madalgo. Det står for Massive Data Algorithmics og
lederen af centret er professor Lars Arge, som venter at
centret vil rumme 30-40 for-

skere, professorer, ph.d.’er
og post doc.’er. MIT og MPI
regnes for nogle af verdens
førende på området i dag.
»Vi skal blive verdens bedste til at lave algoritmer til
behandling af massive data.
Og det skal nok lykkes. Vi
har samlet verdens førende
forskere til det,« siger Lars
Arge, som tidligere har hjulpet Cowi med at udvikle en
digital højdemodel af Danmark, som bruges til kortlægning af oversvømmelsesrisici.
Selv om computeres regnekraft hele tiden bliver
større og større, så er der en

teknologisk grænse for, hvor
hurtige de kan blive. Selv om
Moores lov har eksisteret i
over fyrre år, så kan den ikke
fortsat have gyldighed, med
mindre nye teknologier introduceres. Kort fortalt fortæller Moores lov, at computerkraften på de hurtigste
chips bliver fordoblet for
hver 18 måneder. Nye algoritmer skal sikre, at fremtidens computere simpelthen
arbejder smartere, da der er
grænser for hvor små transistorer kan blive og varmeudviklingen fra processorerne
er ved at blive et problem for
hastigheden.

»Vi kan sætte mere turbo på
Moores lov,« siger Lars Arge, som har en forestilling
om, hvad nye algoritmer kan
bruges til:
»Man kan f.eks. hele tiden
modtage data om, hvor alle
mobiltelefoner med GPS beﬁnder sig og så lade en algoritme holde øje med om der
pludselig står mange stille
på ét sted. Dermed kan man
identiﬁcere traﬁkpropper.«
Grundforskningsfonden
bidrager med 30 mio. kr. til
et samlet budget på 60 mio.
kr.
niels.barfod@borsen.dk

