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Hvad er en referencelinie?

En referencelinie er en koordineret og veldefineret 
tilstand i et projekt , der er omhyggeligt beskrevet i 

en projektplan, som alle kan referere til.

l Tidsligt fastlagt
l Veldefineret tilstand af mellemprodukter
l Mellemprodukter vurderes
l “Sandhedens øjeblik”
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Formål med en referencelinie

l Skabe fælles udgangspunkt for kommende 
aktiviteter.

l Lettere vurdering af produkter.
l Feed-back til projektdeltagerne.
l Måling af afstand mellem planer og faktisk 

tilstand.
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Referencelinier
og kontrolpunkter
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Beskrivelse af referencelinie

Navn på referencelinien.

Liste af:
• mellemprodukter i bestemte tilstande,
• andre væsentlige forudsætninger for det videre arbejde

Kriterier for vurdering:
• egenskaber ved mellemprodukter, resurser, 

brugerorganisation.

Procedurer for vurdering:
• hvordan skal projektet vurderes (review, test e.lign.)?
• hvilke personer skal vurdere?
• hvem har beslutningskompetencen?



5                                                                                      Peter A. Nielsen, 1997 ©

Projektsituationer

l Projektstart
l Projektgrundlag og 1. version af projektplan 

er færdig
l Foreløbig version af overordnet design er 

færdigt
l Overordnet design er færdigt
l Detaljeret design af delprodukter er færdige
l Delprodukter er klar til samlet test.
l Produktet er klar til drift
l Produktet er afleveret og godkendt.
l Projektet er slut.

Eller ideer til navne på referencelinier
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Boehm’s spiralmodel

PlanlægningPlanlægning RisikoanalyseRisikoanalyse

KonstruktionKonstruktionEvalueringEvaluering

Initial idé

Plan baseret 
på erfaringer

1. udgave

2. udgave
Boehm’s model siger noget
softwareudvikling, men er her
brugt til styring af forandring i
bredere forstand.
Boehm, B.W., (1989). Software Risk 
Management. IEEE Computer Society 
Press.
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Aktiviteter i risikoanalyse

l Risikoidentifikation
» Hvilke risici kan der være 

ved forandringen?

l Risikobeskrivelse
» Hvilken betydning kan hver 

af risiciene have?

l Risikoprioritering
» Hvilke risici skal vi først og 

fremmest gøre noget ved?

l Risikohåndtering og 
-opfølgning

» Hvordan kan vi (løbende) 
imødegå disse risici?

”First, risk concerns future happenings. 
Today and yesterday are beyond active 
concern … The question is, can we, 
therefore, by changing our actions today, 
create an opportunity for a different and 
hopefully better situation for ourselves 
tomorrow. This means, second, that risk 
involves change, such as in changes of 
mind, opinion, actions, or places, … 
[Third,] risk involves choice, and the 
uncertainty that choice itself entails. Thus 
paradoxically, risk, like death and taxes, 
is one of the few certainties of life.”
Charette, R.N., (1989). Software 
Engineering Risk Analysis and 
Management. McGraw-Hill/Intertext.
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Risikovurdering

- Risikoidentifikation

- Risikobeskrivelse

- Risikoprioritering

Risiko: En mulig hændelse, som, hvis den indtræffer, vil have betydning 
for projektets succes.

l Ide: At mindske sandsynligheden for 
katastrofer senere i forløbet gennem  tidlig 
analyse af risici.

Risikohåndtering
- Analyser

- Eksperimenter

- Beslutninger

- Forhandlinger

Definition
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l Risikoidentifikation: Brainstorm og brug af 
checklister.

l Risikobeskrivelse: Brug af skabelon.
l Risikoprioritering: Beslutningsprocedure.

Teknikker

Risikovurdering

- Risikoidentifikation

- Risikobeskrivelse

- Risikoprioritering

Risikohåndtering
- Analyser

- Eksperimenter

- Beslutninger

- Forhandlinger



10                                                                                      Peter A. Nielsen, 1997 ©

Risikoidentifikation

l Brainstorm
– Fx igangsætte en forandring, som ingen egentlig ønsker
– Fx lave en procedure, som ingen forstår at bruge
– …

l Checkliste
– I softwareudvikling, fx Boehm’s Top 10

» Bemanding
» Forkert funktionalitet
» …

– I softwareprocesforbedring: …
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Risikobeskrivelse

l Brug en skabelon til 
systematisk at få alle 
elementer beskrevet

l Beskriv identificerede 
risici i fællesskab

l Skabelon
– Navn
– Sandsynlig for at den 

indtræffer
– Betydning og konsekvens, 

når den indtræffer
– Tid: hvornår kan den 

indtræffe og hvorlænge vil 
det vare?

– Vigtige relationer til andre 
risici
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Risikoprioritering

l Brug en aftalt procedure
l Undgå nytteløse 

diskussion, som ikke 
kan afklares fordi der er 
for lidt information

l For de øverst 
prioriterede risisci 
beskrives, hvordan disse 
imødegås 
(håndteringsteknikker)

l Procedure
– Lav en individuel 

prioritering af risisci i 
simpel rækkefølge

– Den fælles prioritering 
fremkommer ved at lægge 
prioriteterne i gruppen 
sammen og den risiko med 
lavest tal kommer ud 
øverst, osv.

– Fastlæg håndtering af de 
øverste risici


