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VELKOMMEN
DIGITALE
indspark

FORSKELLIGE
emner

SKIFTENDE
oplægsholdere

20 + 10
minutter

Lidt praktik inden start
Har du spørgsmål

kan du stille dem i chatfunktionen, og de vil blive
besvaret efter ‘talk’en’

Vil du gerne gense
slides
bliver denne DevoTalk
optaget og gjort
tilgængelig på sitet
devotalks.dk

Generer ”videovinduet”

af dagens taler i fht. at se
slides, kan du selv
drag’n’drop’e vinduet til
et passende sted

Hvad mener vi med fremdrift?

Der er naturlige forskelle på
hvordan vi måler fremdrift.
Og dermed hvordan vi vurderer,
rapporter og taler om fremdrift.
•
•
•
•

Traditioner
Projektmodel
Krav, fx fra ledelsen
Egne erfaringer

Et spørgsmål der ofte stilles:

Min præsentation:

Er der god fremdrift?

1. Projekter kører af sporet,
blandt andet på grund af
dårlig rapportering af
fremdrift

• Hvordan svarer den
projektansvarlige dækkende
og korrekt?
• Begrebet bruges i flæng:
• Ofte er der kun løse aftaler
om, hvad der skal oplyses

2. Konkrete eksempler på
noget der fungerer
3. Introduktion af tjekliste

• Om indhold og frekvens
• Og hvordan fremdriften skal
opgøres
• Aktivitetsniveau, leverancer og
træfsikkerhed eller opfølgning
på budget.
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En undersøgelse af 9
statslige it-projekter i
2009-2010 indikerer, at
der er udfordringer med
at opgøre, vurdere og
rapportere fremdrift.

Lad os se på nogle
brudstykker fra
undersøgelsen.

Kilde: ”Undersøgelse af it-projekter i staten”, Ernst & Young, april 2010
https://fm.dk/media/14264/undersoegelseafit_projekteristaten_ernstandyoung.pdf
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Dårligt samspil mellem kunde og leverandør

✓

✓

✓

✓

✓

Svag statusrapportering fra leverandøren

Svag status
rapportering fra
leverandøren

BMS

✓

NationaleTest

Projektmyndigheders fokus på leverandørstyring intensiveres løbende

MiniMAKS

✓

SKAT

✓

POLSAG

NemKonto

✓

PEM

CivilStraffe

Udfordringer med leverancer fra leverandøren

CAP

Opgørelse over detailobservationers
tilstedeværelse på caseprojekter

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

”På trods af en ofte formel og metodisk statusrapportering fra
leverandørens side, er der en tendens til, at projektmyndighederne
ikke kan gennemskue projektets reelle fremdrift.”

Kilde: ”Undersøgelse af it-projekter i staten”, Ernst & Young, april 2010
https://fm.dk/media/14264/undersoegelseafit_projekteristaten_ernstandyoung.pdf
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Mangelfuld statusrapportering fra leverandøren

I langt størestedelen af alle caseprojekterne har
leverandøren løbende rapporteret status på
arbejdets fremdrift til projektmydigheden både i
rapporter og på møder. På trods af denne formelle
og metodiske statusrapportering er der en tendens
til, at projektmyndighederne ikke har kunnet
gennemskue projektets reelle fremdrift.

Det har været et problem for projektmyndigheden,
fordi det har vanskeliggjort den videre planlægning
og dermed styring af arbejdet.
Projektmyndighederne oplyser generelt, at de haft
store udfordringer med at vurdere projekternes
reelle fremdrift, fordi leverandørens
statusrapportering har været uigennemsigtig.

Kilde: ”Undersøgelse af it-projekter i staten”, Ernst & Young, april 2010
https://fm.dk/media/14264/undersoegelseafit_projekteristaten_ernstandyoung.pdf
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Flere projektmyndigheder og rådgivere angiver, at
leverandørernes udmeldinger om projekternes
fremdrift har været alt for optimistiske.
I en række af caseprojekterne har
projektmyndigheden haft en oplevelse af, at
leverandøren bevidst har tilbageholdt central
information vedrørende projektets reelle fremdrift
og/eller ikke har haft overblik over projektet.

Kilde: ”Undersøgelse af it-projekter i staten”, Ernst & Young, april 2010
https://fm.dk/media/14264/undersoegelseafit_projekteristaten_ernstandyoung.pdf
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Beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet
Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:
“Folketinget besluttede i 2009 at udskifte de gamle signalsystemer på S-banen og fjernbanen for at sikre en
effektiv og pålidelig jernbanedrift fremover. De nye signalsystemer skulle tages i brug på S-banen i 2018 og på
fjernbanen i 2021. Banedanmark udfører i samarbejde med eksterne leverandører de it-udviklings– og
anlægsprojekter mv., som Signalprogrammet omfatter, og Transport-, Bygnings– og Boligministeriets
departement fører tilsyn.
Signalprogrammet er budgetteret til ca. 19 mia. kr. (2012 – priser) og strækker sig over mere end 10 år.
Statsrevisorerne kritiserer, at Signalprogrammet på nuværende tidspunkt er forsinket med op til 3 år og er blevet
ca. 4,4 mia. kr. dyrere end forventet.

Et nyere eksempel

God forståelse af
fremdrift spiller fortsat
en afgørende rolle

Statsrevisorerne påtaler, at Banedanmark har haft en utilstrækkelig styring af Signalprogrammet.
Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Transportministeriets departement ikke i tide har forholdt sig mere
kritisk til Banedanmarks oplysninger om programmets fremdrift.
Både Transportministeriets departement og Banedanmark har undervurderet kompleksiteten og opgaverne i
Signalprogrammet. Statsrevisorerne skal pege på, at der fortsat er store risici for fordyrelse og forsinkelse af
Signalprogrammet, hvilket nødvendiggør en stram styring af programmet.
Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på:
At Banedanmarks styring har været baseret på misvisende og ukorrekte oplysninger om programmets
fremdrift og økonomi.
2. At Banedanmark ikke har haft et solidt grundlag for at vurdere, om tidsplanerne kunne overholdes.
Tidsplanerne har siden 2014 været under løbende genplanlægning, og Banedanmark har på intet tidspunkt
udarbejdet en ny plan for den endelige færdiggørelse.
3. At Transportministeriets department siden efteråret 2014 har vidst, at der var alvorlige problemer med
Signalprogrammet. På trods heraf har departementet ikke i tilstrækkelig grad efterspurgt og sikret sig
informationer, der underbyggede eller sandysnliggjorde Banedanmarks vurderinger af, at tidsplanen trods
store forsinkelser stadig ville holde. Disse vurderinger viste sig efterfølgende at være urealistiske.”
1.

Kilde: https://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2017/92016/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen
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Hvordan måler vi fremdrift?

Definition:

Fremdrift er at
betragte status på,
hvor langt man er med
at løse en given
opgave,
set i forhold til, hvor
man forventede at
være.

Hvordan måles så
fremdriften?

Et simpelt eksempel: Græsslåning
To forskellige vurderinger af
fremdrift:
• 40% af græsset er slået på
30% af den forventede tid

= God fremdrift

• 40% af græsset er slået på
60% af den forventede tid

= Dårlig
fremdrift
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Hvornår er fremdrift oplagt at måle?
Eksempler på, hvor det er oplagt at vurdere og rapportere fremdriften i
forskellige dele af projektets mange aktiviteter.

Installation, udrulning
af servere, pc’ere etc.

Etablering af itsystemer, applikationer,
funktionsdele etc.

Afprøvninger,
fx installationstest og
brugertest

Kravopfyldelse,
opfølgning på backlog,
fejllog etc.

Fremdriften kan opgøres som
antal udrullet, i forhold til
antal som i alt skal udrulles.

Fremdriften kan her opgøres
som antal etablerede,
i forhold til antal som i alt skal
etableres.

Fremdfriften kan opgøres
som antal gennemførte
testcases, evt. med
kategorisering, fx pr. system
eller brugerområde,
i forhold til i alt planlagte
testcases.
Opdeling kan ske ud fra
fejlbehæftede, fejlrettede,
gentestede og accepterede.

Opfyldelse af fx antal krav,
i forhold til antal krav i alt, kan
vise fremdriften mht.
opfyldelsen af krav.

Kan eventuelt opdeles i
forhold til antal indkøbte,
installerede, testede,
udleverede og idriftsatte
servere/pc’ere, der så igen kan
inddeles i planlagte,
igangværende, fejlbehæftede
og godkendte ud fra
nærmere fastlagte
acceptkriterier.

Ved udvikling af software og
applikationer kan kravene
eller fejlene med fordel
grupperes, så forskellige dele
af fremdriften kan følges.
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Rapporteringen bør være visuel

Et billede siger mere end 1000 ord…

Rapportering af
fremdrift består
ofte af komplekse
oplysninger

• Derfor er det typisk omfattende at
beskrive (med tekst)
• Det rette billede (illustration) er
derfor oplagt
• Det kan være svært at finde det
rette billede – obs på at bruge den
fornødne tid og forsøge sig frem

4 gode eksempler
forklares nærmere

•
•
•
•

Burn chart
Funktionalitetskort
Godkendelsesforløb
Færdiggørelsesgrader
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Burn chart
Diagram der viser, hvor meget der ”brændes af” før man er
i mål
• Altså ud af hvor meget der i alt skal gennemføres, så
lige nu er gennemført.

Antal
installatione
r

23

Planlagte

20

Oplagt at bruge, når der er præcise mål, og opfølgning
undervejs er relevant.

Gennemførte

Eksemplet viser fremdriften for installation af 23 servere.
• Pr. 1/12 skulle 20 være installeret
• Kun 17 installationer er gennemført
• 14 af disse er godkendt

17
12

Godkendte

14

11
10

En umiddelbar dårlig fremdrift, men måske er der en god
forklaring, fx
• at der over de kommende 14 dage afsættes ekstra
ressourcer, eller
• at de resterende seks servere er hurtigere at installere
end de tidligere.
Det vigtige, og formålet med rapporteringen, er
at der reageres på den viste fremdrift og om nødvendigt
iværksætte tiltag.
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1/11

1/12

15/12

23/12

Kilde: Devoteam kundeprojekt, Q4 2015.
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Funktionalitetskort
Opfølgning på status på dele af funktionaliteten af
et it-system.
It-systemet nedbrydes i forskellige områder og
dele af funktionaliteten.
Opfølgning på status kan fx vedrøre
• Design
• Etablering, installation
• Udvikling, konfiguration, tilpasning
• Test, fejl, gentest
• Sætte i drift, udrulle, ibrugtage
• Overdrage til drift
Figuren viser et udsnit af fremdriften i en konkret
brugertest.

Sagsregistrering
Opret sag

Tilknyt parter

Opret prøver

Enkeltvis og
masseoprettelse

Klar til test
Test er i gang
Der er mindre fejl
eller udestående
Der er kritiske fejl
eller udestående

Tilknyt analyser

Ingen betydende fejl
eller udestående

Udskriv labels
CVR
Berige data
CPR
Sagsstatus marketing

Logning

Kærvede felter

Kilde: Devoteam kundeprojekt, Q2 2019.
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Godkendelsesforløb
Ved levering af komponenter
med indbyrdes afhængigheder kan det være relevant
at opgøre og følge status på
en spilleplade.

Den udfyldes løbende i
forhold til hvad der
gennemføres – eller hvad
der ikke gennemføres!
Og er en fast ramme for
rapporteringen.

Kritiske forhold og andre
udfordringer kan
fremhæves med særlig
farve eller tekst.

9. dec.
Installationsprøver

Migreringsprøver

Konstruktion og
konfiguration

Migreringsmekanismer og
migreringsplaner

PC Migrering

PC Migrering

AD

AD

AD

Fileshare

Fileshare

Print

Print

Exchange

Exchange

Eksemplet er fra et større
it-program for opdeling
og migrering af omkring
25 it-systemer.

6. jan.

Hovedmigrering

Brugertest

Overtagelsesprøve

Ledelsen brugte opgørelsen
aktivt, uge for uge, til at følge
med i, hvad der havde flyttet
sig, og hvilke udfordringer
man stod over for.

16. jan.
Migreringsforløb

1
PC Migrering

PC Migrering

Fileshare

Fileshare

Fileshare

Exchange

Exchange

Exchange

Print

Concierge

Concierge

Lync

Lync

Backup

Lync

Lync

2

Citrix

Citrix

TimeControl

TimeControl

Special PC

*Special PC

TimeControl

Citrix
Samlet accept

TimeControl
Special PC

SAP/AD Integration
dT/dB

*dT/dB

Opret sag

SP workflow

SP workflow

SP workflow

SP teamsites

SP teamsites

SP teamsites

SP teamsites

SP intranet

dT/dB

SP Intranet

EDH

EDH

CMS

SP EDH

SP EDH

CMS

SCADA

SCADA

Udestår

I gang (plan er godkendt)

Godkendt

Særlig kritisk (risiko for beståelse af Overtagelsesprøven)

SCADA

* Sker via Changes.
** Sker via Changes og særlig Data-Migreringsprøve
1) Brugertest af PC Migrering forudsætter godkendte Migreringsprøver for PC Migrering, AD, Fileshare, Exchange, Lync og TimeControl.
2) Samme forudsætninger som for PC Migrering.

Kilde: Devoteam kundeprojekt, Q3-4 2015.
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Færdiggørelsesgrader
Graden af færdiggørelse er
interessant – men den er nødt til at
blive betragtet i forhold til det
forventede.

Mdr.
IT Masterplan v2.o

Aktivitet

Ansvar

August

September

Oktober

Uge

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Dato

1-5

8-12

15-19

22-26

29-2/9

5-9

12-16

19-23

26-30

03-07

10-14

17-21

24-28

Realisering

Etableringsfase

Infrastruktur & basissystemer

I en traditionel tidsplan er det oplagt
at tilføje færdiggørelsesgrad på
aktiviteterne.

Og supplere det med en vurdering,
fx farvemarkering:
god fremdrift

Etablere infrastruktur og
basale systemer til SAP
(WAN, Adm. Netværk, AD,
Filservere del 1, Print del 1,
Exchange)

100%

Etablere øvrige basissystemer
(Lync, Time Control, Filserver del
2, Printere del 2)

75%

Udføre PC Migrering (inkl. MS
Office)

50%

Migrere mobiltelefoner

95%
100%

Etablere forretningssystemer
(SharePoint til Workflow, EDH,
Intranet og Teamsites samt
Umbraco til hjemmeside)

M4

Specifikation
Etablering

60%
75%

dårlig fremdrift (obs)

20%

kritisk situation (handl)

Migrere drugTrack/docuBridge

70%

Andet end god fremdrift skal
suppleres med kommentar

Etablering

Planlægning burde være på plads nu.

90%

Udarbejde og formidle
arbejdspladsbrugsanvisning

Flytte specialsystemer (18 pc’ere)
til nyt netværk

Specifikation

5%

Foretage licensoverdragelse og
indkøb af specielle it-licenser

60%

Migrere SCADA

40%

Migreringsprøve forsinket

Migreringsprøver

Data migreringsprøve udestår

Forsinket opstart

Forsinket opstart

Kilde: Devoteam kundeprojekt, Q3-4 2015.
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Opsamling - 4 typer til at rapportere fremdrift
Type

Oplagte
projektfaser

Behov hos
interessenter

Følge fremdriften i at realisere resultater

Gennemførelse, ved opfølgning på
aktiviteter og leverancer

Følge fremdriften fx i et it-systems
funktionalistdsele

• Analyse, fx definere use cases, design,
krav.
• Gennemførelse, fx udvikle
funktionalitet, test og ændringsbehov.
• Udrulning, herunder ibrugtagning,
tilfredshed og ændringsbehov.

Godkendelsesforløb

Følge fremdriften i at godkende
leverancedele i forhold til milepæle,
godkendelsespunkter etc.

Gennemførelse, ved opfølgning på
leverancer

Færdiggørelsesgrader

Følge fremdriften på igangværende
aktiviteter med tilføjelse af kvalitativ
vurdering af status.

Alle faser

Burn chart

Funktionalitetskort
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Få styr på fremdriften!
Klar kommunikation er
centralt for en god
fremdriftsrapportering.

Tjekpunkt

Det skal nøje tilrettelægges, hvordan fremdrift opsamles og
opgøres af projektlederen.
• Der skal være enighed mellem projektlederen og
modtagerne om rapporteringens form og indhold
• Projektlederen skal kunne indhente korrekte og rettidige
informationer om de aktiviteter, som udføres af
projektdeltagerne.

Gennemgå nøje
tjekpunkterne i tabellen.
Gentag dem undervejs i
projektforløbet.

1. Kan du med
sikkerhed forklare, om
der er god eller dårlig
fremdrift i dit projekt?

2. Er der klarhed for alle
involverede om, hvad
der skal leveres i
projektet – og hvornår?

3. Er det aftalt, hvordan
status opgøres, og
leverer alle relevante
parter de rette
detailoplysninger?

4. Har du styr på alle
forudsætninger og
afhængigheder i
projektet?

5. Er det aftalt, hvad
projektejer og
forretnings-ledelsen
forventer at modtage i
den løbende
statusrapportering?

6. Er det aftalt, hvordan
manglende fremdrift
kommunikeres?

Hvis ikke, er det måske fordi,
at det ikke er blevet fastlagt
godt nok, hvordan
fremdriften opgøres.

Hvis ikke, så er der brug for
at fastlægge projektets
aktiviteter med tilhørende
leverancer, sprints etc. ud
fra den overordnede og
aftalte ramme for projektet,
samt i forhold til hvordan
det er tænkt at skulle løses.

Det er vigtigt, at du som
projektleder modtager de
rette oplysninger fra alle
udførende i projektet, såvel
fra interne som fra eksterne
ressourcer/medarbejdere.

Du skal have styr på alle
forudsætninger for enhver
aktivitet i projektet og
afhængigheder mellem disse,
ellers opstår der med stor
sandsynlighed overraskelser,
der nemt kan få en dominoeffekt med stor negativ
påvirkning af fremdriften.

Hvis ikke, skal du som
projektleder opstille en fast
ramme for din rapportering.

Enhver forsinkelse kan have
stor betydning for
interessenter, som afventer
aftalte leverancer.

Gør det nødvendige for at
du kan indsamle, bearbejde,
vurdere og formidle
fremdrift.

Forklaring

Projektejer eller forretningsleder
bør udfordre projektlederen
• Kræv en overskuelig
fremstilling!
• Vær obs på om alt er med!

Du skal med en aftalt
frekvens for hver
igangværende aktivitet
have oplyst en vurderet
færdiggørelsesgrad, og om
der er problemer eller
væsentlige risici.

Det kan fx være allokering af
ressourcer og parallelle
aktiviteter og deres tilhørende
leverancer.
Disse relationer synliggøres
mest oplagt i afhængighedsdiagrammer og som kritisk vej
i projektplanen. Dermed kan
konsekvensen af et eventuelt
skred i en eller flere af disse
håndteres effektivt og
rettidigt.

Det skal være muligt nemt
at følge fremdriften fra gang
til gang, når der rapporteres.
Lad dig inspirere af de
ovenstående eksempler.
Rapporteringen skal
afstemmes med projektejer
og forretningsledelsen mht.
form, frekvens, møder etc.

Som projektleder skal du i
din kommunikationsplan
have fastlagt hvilke
interessenter, der skal
informeres om hvad,
herunder ikke mindst en
eventual manglende
fremdrift. Så kan
interessenterne, i så god tid
som muligt, disponere deres
planlagte aktiviteter i
forhold til forsinkelsen.
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OM DEVOTEAM

Er du interesseret i at høre mere om vores
erfaringer med fremdrift, projektstyring og –
succes, er du velkommen til at kontakte
Jesper Grona.

jesper.grona@devoteam.co
m

Devoteam er Danmarks førende digitale
transformationshus for offentlige og private
virksomheder. Gennem rådgivning om innovation,
digitale muligheder og data udvikler og
effektiviserer vi forretning og it. Med nytænkning
og nutidige teknologiplatforme omsætter vi ideer
til kundeorienterede løsninger for både forretning
og it. Vi binder rådgivning og løsninger sammen i
realiserbare transformationer.
Vores 200 konsulenter i Danmark arbejder hver
dag med at sikre kunderne det bedste fra den
digitale verden, og de er samtidig en del af
Devoteam Group, der er repræsenteret i 18 lande
med i alt godt 7.600 konsulenter.

+45 28 15 02 71
Du kan læse mere om Devoteam på
dk.devoteam.com
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Fremdrift no-go eksempel
System X

Et af de mest grelle eksempler jeg har oplevet,
var fra en leverandør, hvor der blev rapporteret
fremdrift alene ud fra forbrugt tid i forhold til
budget – altså uden at sætte det i forhold til
hvad der reelt var gennemført eller leveret.
For etableringen af de 4 forskellige dele blev
fremdriften illustreret som vist i den ugentlige
statusrapport 

Grafen for ”System X” viser udviklingen i
timeforbruget fra start i uge 36 og frem til den
forventede afslutning i uge 3. På tidspunktet for
rapporteringen i uge 49 fremgår, at der er brugt
74% af timerne i alt i forhold til at der var
planlagt med 76%. Det er jo egentlig fint nok,
hvilket også var leverandørens holdning, idet der
jo er brugt mindre tid end forventet – men det
siger jo intet om resultaterne!
Virkeligheden i projektet var, at man var langt
bagud med at levere, men det var desværre tæt
på umuligt at få konkretiseret ud fra den
fremlagte rapportering.

Kilde: Devoteam kundeprojekt, Q3-4 2015.
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Fremdrift multiparts eksempel
05.09.2013 - v6b

Tabellen viser status for 5
deltagende virksomheders
aktiviteter i et fælles projekt hvor
alle har en række opgaver at
udføre som en forudsætning for
samlet succes.

Aktør 1
Bankdata

Eget projekt
Opstart
Fremdrift
Eget projekt følger den fastlagte plan

1-3

Afslutning
Egen it-løsning
Tilslutning

3

Tilslutningsaftale med BEC på plads
Eticket er testet og klar til brug
Alt er testet og klar til brug
Produktionsmiljø plan er på plads
Produktionsmiljø er tilsluttet og ok
It-funktionalitet
Design gennemført
Testplan klar
Alt er klar til test
Alt er testet og klar til brug
Obligatoriske integrationer

4.2

Testplan klar
Alt er klar til test
Alt er testet og klar til brug
Valgfrie integrationer

6.3

= Afs l uttet
= Gennemføres og føl ger pl a nen
= Afvi ger fra pl a nen

Danske
Aktør 3
Bank

Aktør 4
Nordea

Aktør
SDC 5

Kommentar

1
2
2.3

Bankdata er presset i intern brugertest da ressourcer bruges til sektor
brugertest. Desuden forsinkelse pga. udfordring med CTI data til clearing
og bogføring

4-7
4

Testplan klar
Alt er klar til test
= Afventer pl a nl ægni ng

Aktør
BEC 2

4.5
4.6
4.8
5

Etablering af den nødvendige funtionalitet i egne it-systemer.

5.2
5.3
5.4

Integration af PDF udestår.

5.5

Bankdata mener ikke ikke at der i rette tid har været en grundig test.

6

Etablering af de obligatoriske integrationer mellem egne it-systemer og
sektorløsningen.Test omfatter teknisk integrationstest og automatiseret
systemintegrationstest.
Bankdata mangler at se den endelige testplan.

6.4
6.5
7

7.4

Al test er gennemført og godkendt

Bankdata mangler at teste PDF push løsning.

4.7

7.3

Alt er testet og klar til brug
Pensionsudbetaling Portal
Test
Deltager aktivt i at teste

Den tekniske tilslutning af infrastruktur mellem den enkelte datacentral og
BEC.
Nordea afventer fortsat egen underskrift.

7.5

Bankdata er usikre på om der testes dybt nok.

n/a

Etablering af nye Webservice integrationer eller oprindelige filudveksling til
oprettelse mv.

n/a
n/a

BEC oplyser at Web-services er testet. Gentestes løbende for
opdateringer.

n/a

8-9
8

Test af portal-løsningen til pengeinstitutternes medarbejdere.

8.6

Bankdata mener at ressourcerne er hårdt presset og det går ud over egen
test.

8.7

Kilde: Projekt i finanssektoren, 2013. Virksomhedernes navne er overstreget.
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