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Tidlig kvalitetssikring: 
-------------------------------------------------------------------

Risk Management & 
Estimering i én proces

-------------------------------------------------------------------

Verdens  bedste metode

Vi sælger det at finde ukendte faktorer, 

der risikerer at overskride budgettet i projekterne.

Risk Management & Estimering
Fordele med Successiv Princippet

KOM TIDLIG I KONTROL MED DINE PROJEKTER

• Få tidlig fælles indsigt i projektet og dets udfordringer
• Få tidligt overblik over usikkerhederne med Top10 listen
• Start tidligt med handlingsplaner for Top10 listen
• Få mulighed for at vælge et robust & træfsikkert budget/plan
• Få ejerskab og motivation i projektgruppen
• Få tidlig mulighed for at vælge de gode hhv. fravælge de 

dårlige projekter

• Reducer stress i organisationen, projekterne, projekt-
deltagerne og deres familier

• Få et større overskud i forretningen
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Risk Management & Budgettering
IT-Projekter – Med høj træfsikkerhed

Ude af kontrol IT-projekter

• Hvordan får man større træfsikkerhed?
• Hvorfor kan man styre store norske offentlige IT projekter?
• Concept rapport Nr. 59 med ca. 15 Mia. Nok IT projekter

INFRASTRUKTUR-PROJEKTER

ROBUSTE PROJEKTER
REFERENCE PROJEKTER – CONCEPT RAPPORT #59

Vi skaber

Projekter –

der holder
Få styr på de eksterne 
omkostninger i projektet

BYGGE-PROJEKTER

• E6 Ny Svinesundforbindelse: 1.167 Mill. NOK
• Lofoten fastlandsforbindelse: 1.380 Mill. NOK
• Rv. 150 Ulven-Sinsen: 4.167 Mill. NOK
• E18 Bjørvikaprosjektet: 7.770 Mill. NOK
• E6 Svingenskogen Åsgård: 3.034 Mill. NOK
• Rv 519 Fastlandsforb. Finnøy: 669 Mill. NOK
• Rv 7 Hardangerbrua: 2.914 Mill. NOK
• Fv 107 Jondalstunnelen: 899 Mill. NOK
• Dobbeltspor Sandvika Asker: 3.687 Mill. NOK
• Og andre

• Lysaker stasjon: 1.155 Mill. NOK
• Svalbard forskningspark: 342 Mill. NOK
• Høgskolen i Vestfold (HiV): 694 Mill. NOK
• Patologibygg (Sykepleiehøyskolen): 746 Mill. NOK
• Nytt informatikkbygg UiO : 1.382 Mill. NOK
• Høyskolen i Bergen : 2.156 Mill. NOK
• Hærens taktiske treningssenter: 544 Mill. NOK
• Og andre  

IT-PROJEKTER

• NAV IKT Basis: 867 Mill. NOK
• LØFT Modulis: 812 Mill. NOK
• Perform: 1.023 Mill. NOK
• EFFEKT-prog.: 363 Mill. NOK
• Tetra nødnett.: 5.873 Mill. NOK
• Og andre

FORDI: Projekterne har brugt Successiv 

Princippet til at fastlægge budget analyse
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Kvalitetssikring via 

Usikkerhedsanalyse med 

Successiv Princippet

METODE INTRO
TO FORSKELLIGE TILGANGE

Hovedtræk:

• Lav detaljeringsgrad

• Top down nedbrydning

• Resultater i form af interval for omk/tid

• Lavet af en bredspektret gruppe

• Fokus på usikkerhederne

• Generelle usikkerheder identificeres og 
estimeres

• En fri kost/tids-element struktur(WBS/CBS)

Hovedtræk:

• Høj detaljeringsgrad

• Bottom-up approach

• Resultater i form af ét fast tal (beløb/tid)

• Kan laves a få eksperter

• Fokus på kendte elementer og forhold

• Ukendte kost/forsinkelser inkluderes via en 
reserve (Ofte % sats af totalen)

• En forud defineret kost/tids struktur incl. 
en forud defineret økonomisk model

Traditionelle

Beregnings-metoder

Thomas Lillskogen, ProjektKvalitet.se

SUCCESSIV PRINCIPPET
Praktisk brug i Agil projektudførelse

2) Nedbryd via agil metode

3) Estimer aktiviteterne

Fx med SCRUM poker

1) Vælg arbejdspakke

Overordnede budgetpakker

Arbejdspakke 1 (Epic)
Arbejdspakke 2 (Epic)

Arbejdspakke 3 (Epic)…

4) Udfør sprintet

5) Evaluer sprintet

Denne fremgangsmetode brugte vi i et HW/SW projekt.

1) Den overordnede budget analyse 2) Den agile eksekvering

Med Successiv Princippet
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Risk Management & Budgettering
IT-Projekter - Fra Overblik til Sprints

IT-projekter udfordres på budget og tidsplan

Udfordringen:

• Det præcise scope for IT-projekter er ofte svært forudsigeligt – derfor giver det 
usikkerhed mht. budget og sluttidspunkt

• Under udviklingen:
• Ændres teknologi og krav (Scope creep)
• Løsninger er ikke altid kendte på forhånd
• Projektejeren & slutbrugerne kan ikke se delløsninger undervejs og korrigere

• Projektejeren og projektlederne ønsker overblik og styrbarhed.
• Arkitekter, designere og programmører ønsker åbne rammer for udvikling

Løsning af udfordringen

1. Man adskiller usikkerheder i  løsningerne (Base Casen) fra usikkerhederne i omgivelserne
2. Med Successiv Princippet identificeres de 10 vigtigste usikkerheder i projektet
3. Der laves handlingsplaner for Top10 for at reducere risici hhv. optimere mulighederne
4. Projektgruppen nedbryder scope i form af backlog til sprints og benytter agile og lean 

metoder til at eksekvere 

Risk Management & Budgettering
IT-Projekter - Fra Overblik til Sprints

CASE 0: IT-projekter udfordres på budget og tidsplan

Udfordringen:

• IT-projekter er ofte svært forudsigelige mht. budget og sluttidspunkt

• Under udviklingen:

• Teknologi og krav ændres

• Løsninger er ikke altid kendte på forhånd

• Projektejeren & slutbrugerne kan ikke se delløsninger undervejs og korrigere

• Projektejeren ønsker portefølje overblik og projektlederne ønsker overblik og styrbarhed.

• Arkitekter og programmører ønsker åbne rammer for løsningerne

Løsning af udfordringen

1. En bredspektret designgruppe definerer krav og rammer for løsningsrummet

2. Designgruppen definerer en Base Case for mandtimer, testudstyr m.v. (5-10 blokke & uden kendskab til løsning)

3. En bredspektret analysegruppe identificerer de eksterne og tekniske forhold, der kan på virke løsningen – med 
nøgleord

4. Nøgleordene sorteres i grupper. Fx A)Krav og kvalitetsstyring, B)Kompetencer & Erfaringer, C)Interessenter, 
D)Marked & konkurrenter, E)Kultur, F)Projektledelse, G)Teknologivalg , H)Agilitet, I)Andet

5. Analysegruppen trepunktsestimerer virkning i % i forhold til et base casen

6. De tre største usikkerheder deles i undergrupper og estimeres. Dette gentages 2-3 gange.

7. Man får en Top10 liste over usikkerhederne samt en robust overordnet budgetramme!

8. Projektgruppen nedbryder projektet i form af product backlog til sprints og benytter agile og lean metoder til 
at eksekvere 
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Risk Management & Budgettering
Fra Kaos til Overblik

CASE 1: Udvikling af en ny HW/SW Controller platform (Virksom A)

Udfordringen:

• Udviklingen af en ny HW/SW controller var så meget forsinket, at et mellemløsning blev udviklet

• Virksomheden havde ikke overblik over det fornødne arbejde hhv. investeringerne for den nye platform

• Virksomhedsejerne og projektlederne ønskede overblik og styrbarhed. Salg ønskede mulighed for at vælge, 
hvilke moduler, der skulle laves først (ud af ca. 12) og vide,  hvornår de kunne leveres

Løsning af udfordringen

1. HW & SW projektgrupperne beskrev hver for sig kravene til løsningen med Salg

2. HW & SW projektgrupperne beskrev design- og test-krav til løsningen

3. Henrik introducerede trepunktsestimering for grupperne

4. Grupperne estimerede i fællesskab timerne for de enkelte hovedleverancer med Min/Maks/Mest Sandsynlig 
timeforbrug – Vi fik en S-kurve over budgetterne for modulerne hhv. det samlede projektprogram 

5. Vi valgte P75% sandsynlighed for det samlede budget for at dække usikkerhederne – nu kunne 

virksomhedsejerne se omfanget, grupperne fik ejerskab, salgsafdeling kunne nu prioritere, hvilke moduler 

de ønskede først!

6. HW/SW projektlederne fik herefter tildelt budgetter per modul

Risk Management & Budgettering
Fra Overblik til Sprint

CASE 2: Færdiggørelse af en HW/SW Controller (Virksomhed B)

Udfordringen:

• Udviklingen af en HW/SW controller med embedded teknologi skulle færdiggøres

• HW, SW & Megatronic grupperne havde ikke overblik over det resterende arbejde

• Projektejeren og projektlederen ønskede et overblik

Løsning af udfordringen

1. Grupperne beskrev deres resterende hovedleverancer (Scope, kravspec., test m.v.)

2. Grupperne estimerede i fællesskab timerne for de enkelte hovedleverancer med Min/Maks/Mest Sandsynlig 
Timeforbrug – vi fik budget og usikkerhed via en S-kurve 

3. Vi valgte en P75 sandsynligheden for det samlede budget for at dække usikkerhederne – nu kunne 

projektejeren se omfanget og grupperne fik ejerskab om at afslutte projektet

4. Projektlederen brugte P75 som den samlede backlog budget for timerne

5. Grupperne lavede Poker Planning estimater for hvert sprint indtil projektet var løst
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Risk Management & Budgettering
Fra Underestimering til Overblik

CASE 3: Udvikling af en ny HW/SW Controller platform (Virksomhed B)

Udfordringen:

• Udviklingen af en ny HW/SW controller var ikke gennemskuelig mht. design, test og budget

• Eletronic afdelingen havde et første gæt på omfanget (timer) og estimering – men det virkede ikke troværdigt

• Afdelingslederen, projektejeren og projektlederen ønskede overblik og styrbarhed

Løsning af udfordringen

1. Projektlederen foreslog Successiv Princippet med en ekstern facilitator. Afdelingslederen godtog dette

2. HW, SW og Megatronic grupperne beskrev i fællesskab specs. og designløsning.

3. På en workshop præsenterede de enkelte modulejere løsningerne, og deltagerne korrigerede og optimerede

andre designmuligheder undervejs – Alle fik ejerskab om et fælles design

4. Grupperne estimerede i fællesskab timerne for de enkelte hovedleverancer med Min/Maks/Mest Sandsynlig 
timeforbrug – vi fik budget og usikkerhed via en S-kurve 

5. Vi valgte en P75 sandsynligheden for det samlede budget for at dække usikkerhederne – nu kunne 

afdelingslederen, projektejeren og –lederen se omfanget og grupperne fik ejerskab i projektet

6. Afdelingslederen brugte P75 som det samlede budget i hans portefølje

7. Divisionens Vice President kunne nu se det sande omfang og valgte at pause projekt pga. andre højere 
prioriterede projekter. Han kunne prioritere rigtigt for virksomheden!

Risk Management & Budgettering
Fra Overblik til Sprint

METODE: Risk analyse og budgettering af et IT projekt

Udfordringen:

• Udviklingen af et IT system til at måle network performance i en international koncern

• Divisionerne og datterselskaberne havde ikke overblik det samlede netværks performance

• Projektejeren og projektlederen ønskede et overblik

Løsning af udfordringen

1. Grupperne beskriver deres hovedleverancer (Scope, kravspek., test m.v.)

2. Grupperne estimerer i fællesskab timerne for de enkelte hovedleverancer med Min/Maks/Mest Sandsynlig 
timeforbrug – vi får et budget og dets usikkerhed via en S-kurve 

3. Man vælger fx P85 sandsynligheden for det samlede budget for at dække usikkerhederne – nu kan 

projektejeren se omfanget og grupperne får ejerskab om at gennemføre projektet

4. Projektlederen bruger P85 som den samlede back log timepulje

5. Grupperne laver Poker Planning estimater for hvert sprint indtil projektet er løst

NB: Har man flere samtidige lignende projekter af afsætter man en mindre reserve (lavere P) for nogle projekter slutter unde 
budget.
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SUCCESSIV PRINCIPPET
Praktiske resultater – Top10 usikkerheder***

Denne fremgangsmetode brugte vi i et stort komplekst HW/SW projekt.

Top10 usikkerheder

Her fås de vigtigste 
usikkerheder.
Det giver overblik, 
selvom der er 
1000’vis af ting, der 
skal holdes øje med 
i projektet.

Handlingsplaner

Projektgruppen 
laver handlings-
planer for de vigtig-
ste. Dermed bliver 
projektet mere 
styrbart – tidligt i 
forløbet!

SUCCESSIV PRINCIPPET
Praktiske resultater – Robuste budgetter**

Denne fremgangsmetode brugte vi i et stort og komplekst HW/SW projekt.

Budget-kurve

Her ses, hvordan 
budgettet kan 
variere. Jo stejlere 
en kurve, jo mindre 
usikkerhed.

Robust budget

Projektejeren kan 
vælge et robust 
budget, fx P85. Så 
er der kun 15% 
risiko for at 
budgettet ikke 
holder.
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SUCCESSIV PRINCIPPET
Metoden er Agil

METODEN ER AGIL

Successiv Princippet er i sin grundproces Agilt, da man arbejder top-down for at identificere 

projektets usikkerheder (Risici og muligheder for at optimere hhv. reducere spil)

• Det successive princip består i, at man iterativt arbejder sig fra top down ned i et passende 

detaljeringsniveau i projektanalysen.

• Fx ved at inddele de største usikkerhedselementer i uafhængige del-elementer, indtil man 

ikke har mere information eller at området/elementet ikke kan inddeles i flere indbyrdes 

uafhængige elementer

SUCCESSIV PRINCIPPET
Metoden er Lean

METODEN ER LEAN

Successiv Princippet er en Lean proces, som søger at reducere de 3M+1:

 Muda: Reducere ressourceforbruget i fx et projekt og sikrer, at de udnyttes bedste muligt (fx 

ved at undgå re-work i HW/SW projekter, start/stop spildtider i projekt eksekvering)

 Muri: Reducere unødvendig brug af udstyr og ansatte (fx ved at minimere unødig brug af 

gravemaskiner i et byggeprojekt)

 Mura: Reducere tab i effektivitet og produktivitet(fx ved at udpege fx Top10 usikkerhederne, 

der kan indeholde forbedringsmuligheder)

 ’+1’: Generelt ses, at metoden reducerer de samlede omkostninger. I en rapport ses, at 42 

projekter i Vejdirektoratet i gennemsnit er blevet 7% billigere ved at bruge metoden!
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SUCCESSIV PRINCIPPET
ANALYSE-RAPPORT

Præsenter Resultatet for Beslutningstagerne

Analyse Rapport

Projekt XX

Åååå-mm-dd

Indholdsfortegnelse

1. Projekt beskrivelse
2. Projekt basis situation
3. Analyse mål
4. Overordnede forhold
5. Top 10 usikkerheder
6. Antagelser
7. Risici
8. Analyse resultater
9. Handlingsplaner
10. Bilag

Efter analysen præsenters en samlet analyserapport.

SUCCESSIV PRINCIPPET
SKAB EN FORANDRING

Tom Kvan Stokke, Veidekke: 
”Diskuter ikke tal.

Men diskuter handlinger!”

Dette er en meget praktisk metode!
Senior Projektleder, Henrik K Søndergaard.

Henrik K. Søndergaard:
Søg efter usikkerhederne i 

omgivelserne – i starten!
Fx i omgivelserne, interfaces, 
kravstyring, stakeholder håndtering..

Proff. Ole Johnny Klakegg: 
”Der findes kun få muligheder for 

at gøre det hurtigere/billigere.
Uendelige mange hændelser 
der kan gøre det længere-
varende/dyrere”
Højre skæve fordelings-funktioner 
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SUCCESSIV PRINCIPPET
YouTube…
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SUCCESSIV PRINCIPPET
SP2022 konferencen, Kbh. – 24 & 25/2

SUCCESSIV PRINCIPPET
‘SP2017 KONFERENCEN’

Se interviews på YouTube: 

‘Risk Management & EBIT Styring’

NÆSTE:  Foråret 2022 København
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