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Forside:
Begrebet Scrum stammer 
fra rugby og er betegnelsen 
for den del af spillet, hvor 
holdene samles i en klynge for 
at kæmpe om bolden og føre 
den videre på banen. Udtrykket 
er en metafor for, hvordan et 
udviklingsteam samarbejder om 
at få et produkt i mål.

Foråret og sommeren er over 
os, og efter et trægt første 
kvartal mærker vi her i Q2 en 
kraftig opblomstring i konsulent-
branchen. Vi oplever en generelt 
stigende efterspørgsel inden for 
stort set alle roller, teknologier 
og brancher.

Meget tyder på, at det er et 
generelt opsving, vi oplever. 
Selvom mange konsulentaftaler 
som altid udløber sidst i juni, 
virker kundernes efterspørgsel 
og pipeline solid.

Med fare for at være ramt af  
forårskådhed så lur mig, om 
dette her ikke er reelle forårs-
tegn for økonomien i samfundet 
som sådan – og ikke kun posi-
tive tendenser i IT-branchen. 

I denne udgave af KonsulentNyt 
beskæftiger vi os med Scrum, 

den mest populære og an-
vendte agile model – et proces-
værktøj og en projektmetode, 
der vinder frem overalt. Der 
er umiskendelige fordele ved 
Scrum, som vi prøver at belyse 
i magasinet. I modsætning til 
den gamle vandfaldsmetode er 
Scrum skræddersyet til en ver-
den i konstant bevægelse, hvor 
forudsigelighed er et fremmed-
ord, og hvor virksomheder og 
IT-projekter skal være omstil-
lingsparate, skalérbare og lyn-
hurtigt i stand til at ændre fokus 
og funktionalitet. 

Som alle andre processer og 
metoder har Scrum-modellen 
dog også sine begrænsninger 
og skal anvendes i den rette 
kontekst på de rigtige projekter. 
Proces for processens skyld og 
metode for metodens skyld har 
aldrig givet resultater. Ortodoksi 

og snæversyn har aldrig bidra-
get til vedvarende fremdrift og 
resultater – det har kun fantasi 
og frihed. 

God sommer. 

 
Søren Rode 
Adm. direktør

En verden i  
konstant bevægelse
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Head of IT WeB Kasper feHrend 
og scrum masTer BrIan fIscHer, 
der Begge Har sTor erfarIng 
med aT sKaBe effeKTIve scrum-
Teams, forTæller om scrum  
masTerens mangesIdede rolle, 
den vIgTIge producT oWner og  
HIgH level-planlægnIng.

Dobbeltinterview med Kasper Fehrend, Head of 
IT WEB, Saxo Bank, og ProData-konsulent  
Brian Fischer, Scrum Master.
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Scrum er nemt nok at lære. Udfordringen er at 
passe modellen ind i den enkelte organisations 
virkelighed. Selvom Saxo Bank og Scrum er et 
perfekt match, da metoden kan håndtere den  
stadige strøm af input, banken får, kræver det 
stadig noget benarbejde at bygge bro mellem  
forretningen og IT. Manden, der har det sorte 
bælte i netop den disciplin, er Scrum Master  
Brian Fischer.
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Isoleret set har Scrum været med til at  
forbedre Kasper Fehrend og Brian Fischers 
team væsentligt de seneste par år.
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mellem forreTnIng og Team 
Halvdelen af Brian Fischers tid 
går med at samarbejde med 
forretningen, planlægge, hvad 
der skal ske i de efterfølgende 
sprint, og sikre sig, at alle har en 
god forståelse for de opgaver, 
der kommer ind. Den anden 
halvdel går med at sikre sig, at 
der er godt flow af opgaver til 
udviklerne, og at alle forhindrin-
ger er ryddet af vejen, når nye 
sprint starter op.  
”Man står midt imellem for-
retning og team – og man skal 
sikre, at det samspil fungerer 
godt,” siger Brian Fischer, der 
har syv års erfaring som Scrum 
Master. 
I forhold til traditionel projekt-
ledelse skal man være meget 
detaljeorienteret for at begå sig 
som Scrum Master, da man 
har det endelige ansvar for, at 
opgaverne til næste sprint er 
veldefinerede. Kasper Fehrend, 
der kom til banken i 2008 og 
var en af de første til at anvende 
Scrum efter bogen, mener ikke, 
at det er en fordel at være klas-
sisk projektleder:
”Kender man til kode og forstår 
dynamikken i softwareudvikling, 
ved man, hvor værdien i Scrum 
ligger, og faciliterer man den for-
ståelse, bliver vejen fra forretnin-
gen til udviklerne meget kortere. 
Klassiske projektledere har det 

svært med Scrum, fordi Scrum 
Masterens vigtigste opgave 
grundlæggende er at overflø-
diggøre sig selv.”
Kasper Fehrend er ikke selv 
Scrum Master længere. Han 
prøvede hatten i et par år, men 
kunne mærke, at rollen ikke 
passede til ham. Derfor blev 
IT-konsulent 
Brian Fischer 
tilknyttet, og 
de to deles i 
dag om opga-
verne. Kasper 
tager sig af 
personale-
ledelse og 
den tekniske 
side af løsnin-
gerne, Brian 
håndterer det 
administrative 
og kontakten 
med forretningen. Kasper  
Fehrend har et tilsvarende sam-
arbejde med to andre teams.

dedIKereT producT oWner 
Det er en stående udfordring 
for næsten alle Scrum-teams 
at få forretningen med i form af 
en dedikeret Product Owner. 
Rollen er vigtig, for uden gode 
requirements risikerer man at 
spilde teamets tid. Da Kasper 
Fehrends og Brian Fischers nu-
værende projekt, udviklingen af 

TradingFloor.com, startede op 
for tre år siden, var det tydeligt, 
at mængden af opgaver ville 
kræve mere tid, end den for-
retningsansvarlige for området 
kunne give dem. Derfor bad de 
forretningen om at ansætte en 
dedikeret Product Owner.
”Det er mere end et fuldtids-

job at være 
Product 
Owner på 
TradingFloor-
projektet. 
Vores Product 
Owner sup-
porteres af to 
grafikere, en 
UX-konsulent 
med flere – vi 
har et team 
af folk, der 
udgør den 
samlede 

Product Owner-rolle,” fortæller 
Brian Fischer.
Også i Saxo Bank er der stor 
forskel på, hvor meget tid for-
retningen dedikerer til deres 
Scrum-teams. I de teams, hvor 
Product Owneren ikke har 
tid nok, må Scrum Masteren 
hjælpe til. Kasper Fehrend 
fortæller:
”En god Scrum Master formår 
at skubbe sin Product Owner 
i den rigtige retning og vise, 
hvordan små justeringer her og 

der kan give mere værdi. De to 
skulle gerne komplementere 
hinanden i forhold til, hvad der 
skal produceres.”

planlægnIng på HøjT plan 
Selvom man kører Scrum, er 
det stadig muligt lave ’high 
level’-planer – det fungerer bare 
lidt anderledes, end traditionelle 
projektledere er vant til. I forhold 
til større features kan Scrum 
Masteren udarbejde en relativ 
estimering i story points. Team-
ets nuværende projekt består af 
30 større features. Brian Fischer 
kender to-tre af dem og har 
en idé om, hvor meget tid de 
kræver. Det giver ham mulighed 
for at vurdere tidsforbruget på 
andre features. Det samlede 
estimat leverer han på roadmap 
planning-niveau. Han fortæller:
”De high level-forecasts, vi 
laver, er nødvendige for at sikre 
ressourcer og commitment fra 
ledelsen til det projekt, vi arbej-
der på. Det fungerer ok, men vi 
ved også godt, at de planer, vi 
laver nu, for, hvad vi skal om tre 
måneder, er ændret til den tid.”
Brian Fischer vil gerne kende 
til forretningens road map, og 
hvilke features der skal leveres 
på længere sigt, men han er 
ikke interesseret i, at teamet får 
detailkrav ind før tid. Erfaringen 
viser, at det er spild af energi at 

”De high level-forecasts, 
vi laver, er nødvendige 
for at sikre ressourcer og 
commitment fra ledelsen 
til det projekt, vi arbejder 
på. Det fungerer ok, men 
vi ved også godt, at de 
planer, vi laver nu, for, 
hvad vi skal om tre måne-
der, er ændret til den tid.” 
 Brian Fischer

Scrum-modellen blev introduceret i Saxo Bank i 
starten af 2007. De to ejere, Lars Seier Christensen 
og Kim Fournais, tog beslutningen efter at have talt 
med den innovative softwareudvikler Ken Schwaber, 
en af mændene bag Scrum-metoden.
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Navn: Brian S. Fischer 
Alder: 39 
Virksomhed: Konsulent hos  
 ProData pt. hos   
 Saxo Bank 
Titel: Scrum Master 
Uddannelse: IT and Economics,  
 CBS 

Blå bog

specificere kravene i detaljer, før 
IT er klar til at udvikle.
”Vi ved, at der vil komme æn-
dringer, hvis vi gør det for tidligt. 
Dette er et af elementerne i 
Scrum, der afviger markant fra 
vandfaldsprojekter: Vi accepte-
rer, at kravene kommer i sidste 
øjeblik – men det fungerer godt 
for os,” forklarer han.

InspecT and adapT 
De fleste virksomheder tilpas-
ser Scrum til organisationens 
virkelighed. Mange fristes 
eksempelvis til at springe det 
retrospektive møde efter et 
sprint over, specielt hvis man 
har en projektleder-tankegang. 
For det er dyrt at have et helt 
team siddende i to timer hver 
14. dag, og det kan være svært 
at kvalificere, hvad man får ud af 

det. Kasper Fehrend er dog ikke 
i tvivl om værdien af mødet. På 
det seneste retrospektive møde 
kom det frem, at tasks ikke var 
blevet nedbrudt til et lavt nok 
niveau. 
”Det skaber spørgsmål, så vi 
bliver nødt til at have Product 
Owneren tættere på. Vi blev 
enige om at nedbryde tasks 
yderligere, og at Product Ow-
neren fremadrettet skal sidde 
lige ved siden af Brian. Hvis ikke 
vi havde holdt det møde, var 
der ikke sket nogen ændring,” 
siger Kasper Fehrend, der lader 
resultaterne af møderne hænge 
på tavlen, så alle kan se, hvad 
der er gået godt, og hvad der er 
gået skidt. Han fortsætter:
”Et af mantraerne ved Scrum er 
’inspect and adapt’. Derfor er 
det retrospektive møde alfa og 

omega, for det er her, hvor du 
både undersøger og tilpasser. 
Ikke kun til forretningen, men 
også til processen, der udvikles 
og bliver mere effektiv.”
Isoleret set har Scrum været 
med til at forbedre Kasper 
Fehrend og Brian Fischers team 
væsentligt de seneste par år. En 
af de store forbedringer er hele 
leverancemodellen for, hvordan 
kode går fra ide til live feature 
hurtigst muligt. Optimeringen af 
modellen er sket iterativt over et 
halvt til et helt år.  
Brian Fischer forklarer:
”Det har været små skridt, 
sprint for sprint, hvor vi har set 
på, hvad der skal til for, at vi kan 
gøre det lidt bedre. Scrum-
modellen er utrolig simpel, men 
de ting, vi opnår med den, giver 
store værdier for os som team.”
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I tre år har et scrum-team  
udviklet på saxo Banks commu-
nity website Tradingfloor.com.  
undervejs er teamet gået fra en 
langsommelig release-proces til 
nul fejl og lige så mange relea-
ses, som forretningen ønsker.

Dobbeltinterview med Kasper Fehrend, 
Head of IT WEB, Saxo Bank, og ProData-
konsulent Brian Fischer, Scrum Master.

En af de store udfordringer i Scrum er at 
finde ud af, hvad man stiller op med test. 
Udviklingen af websitet TradingFloor.com 
var ingen undtagelse. Scrum Master Brian 
Fischer fortæller:
”Før i tiden overdrog udviklingsteamet den 
afsluttede leverance til test, men når test-
teamet havde gjort deres arbejde, tog det 
for lang tid at få resultatet retur til udvik-
lingsteamet og få rettet fejlene.”
Dette hang blandt andet sammen med de 
klassiske testeres knapt så agile mindset. I 
Scrum er det ikke usædvanligt, at kravene 
ændrer sig lidt undervejs. Dermed ændrer 
produktet sig, inden testerne skal i gang, 
men en klassisk tester skal have meget 
præcise specifikationer for at kunne udføre 
sit arbejde. Brian Fischer og Head of IT 
WEB Kasper Fehrend havde derfor brug for 
en ny type tester.
”Ikke bare en tester, men en, der koordine-
rer, at forudsætningen for, at kvaliteten er i 
orden, er til stede. En, der går hen og snak-
ker med udvikleren om, hvordan opgaven 
bliver løst, så han ved, hvordan den skal 
testes,” siger Kasper Fehrend.
Tidligere tænkte han, at testere skulle være 
et par friske øjne uden forudsætninger, der 

Problemer med  
releaSe: Nul
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bare kunne lave test. Men det fungerede 
ikke. Erfaringen har vist, at det er meget vig-
tigt, at testeren selv kan skrive kode, så han 
forstår, hvordan produktet er blevet skabt. 
”Det har været lidt af en erkendelse at nå 
dertil,” siger Kasper Fehrend.

4,5 TImes TesT på 15 mIn.
I dag er Kasper Fehrends 
testere dem, der ved 
allermest om applikatio-
nerne. Den nye tilgang til 
test har betydet, at teamet 
på 10 mand kun behøver 
én tester, hvor et team af 
den størrelse normalt ville 
have tilknyttet tre eller fire 
testere.
Udviklerne bliver dog 
også pålagt et ansvar for 
at sikre, at kvaliteten, de leverer, er høj nok 
til at kunne sættes direkte i produktion.
”Udviklerne skal selv teste, at deres feature 
er i orden. De skal ikke forvente, at der er 
nogen efter dem, der verificerer, at det, de 
har lavet, er godt nok,” siger Brian Fischer.
Lige nu er teamet ved at afslutte en større 
milestone. I den forbindelse sætter testko-
ordinatoren nogle testsessioner op, hvor 
han beder hele teamet af udviklere teste en 
bestemt feature grundigt igennem i 15 min. 
”På den måde har vi kunnet hæve kvaliteten 
væsentligt,” siger Brian Fischer.
Samlet bliver det til 4,5 timers test udført 
på et kvarter. De udviklere, der ikke kender 
til featuren, trykker alle de forkerte steder. 

Resultaterne skrives ind i et dokument, så 
testkoordinatoren kan vurdere resultatet. 
Kasper Fehrend tilføjer:
”Det er virkelig effektivt og giver en meget 
større effekt, end vi havde forudset. Det 
er måske lidt Scrum-nørdet, men det er 
interessant at få den vinkel til at virke, for 

det her med test har 
virkelig været en hård nød 
at knække.”

langT færre fejl
I lang tid var release en 
lige så hård nød at knæk-
ke som testproblemet.
”Vi er på tredje version af 
TradingFloor nu. Version 
2 er stadig et fy-ord hos 
mange af vores udviklere 
og hos mig selv, for hver 

eneste gang, vi releasede, var risikoen for 
fejl høj,” fortæller Kasper Fehrend.
For at håndtere problemerne begyndte  
Kasper Fehrend og Brian Fischer at 
implementere et sæt retningslinjer kaldet 
Continuous Delivery. Det er ikke en del af 
Scrum, men retningslinjerne passer godt 
til den agile metode. Formålet var at flytte 
fejlfinding helt hen til udviklerens skrivebord. 
Det kan man gøre i et lidt større setup vha. 
automatiserede test og automatiserede 
gateways: Når udvikleren tjekker noget ind, 
ryger det ikke ud i produktion, før det har 
været en tur igennem fejlfindingsmøllen. 
Kasper Fehrend forklarer:
”Det at release er den ultimative feedback: 

Virkede det, eller virkede det ikke?  
Hvis du kan flytte den oplevelse så tæt 
hen på udvikleren som muligt, får du rettet 
fejlene med det samme. Vi har ønsket så 
meget feedback som muligt, og det har 
øget kvaliteten.”
På TradingFloor-projektet har kombinatio-
nen af Scrum og en generel forbedring af 
agile processer kraftigt reduceret mængden 
af fejl. 
”Kritiske fejl er reduceret til tæt på nul. 
Mængden af ting, som fejler live, er for-
svindende lille. Problemer med release 
er elimineret. Og det fra at have været et 
område, hvor vi i dårlige perioder brugte  
30-40 % af tiden på at rette fejl,” siger  
Kasper Fehrend.
Endnu en bonus ved den nye leverance-
model er hurtigere releases. Tidligere tog 
det typisk to til fire uger, fra koden var 
afsluttet, til den nye funktion kunne gå live. 
I dag er teamet i stand til at release ca. én 
gang om ugen – eller oftere, hvis forretnin-
gen ønsker det. 

Navn: Kasper Fehrend 
Alder: 41 
Virksomhed: Saxo Bank 
Titel: Head of IT WEB 
Uddannelse: Cand.polyt., DTU, og  
 Master, Software and  
 Internet Technology, IT- 
 Universitetet i København 

Blå bog

”Release er den ultimati-
ve feedback: Virkede det, 
eller virkede det ikke? 
Hvis du kan flytte den 
oplevelse så tæt hen på 
udvikleren som muligt, 
får du rettet fejlene med 
det samme.” 
 Kasper Fehrend

TradingFloor.com  
– Saxo Banks  
community website  
for forhandlere af forex, 
optioner, aktier, CFD’er 
og råvarer.
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Scrum trumfer 
vandfald i Telenor 
effeKTIve sprInT, HurTIge leverancer og værdIfuld vIdensdelIng er 
nogle af fordelene, som Telenor Har opnåeT ved aT gå scrum- 
vejen. men deT Kræver KnofedT aT få modellen ImplemenTereT.
Interview med Rasmus Skibye, sektionschef, Information Technology and Services, Telenor.

Konkurrencen er hård inden for 
telekommunikation, og nye pro-
dukter bliver overhalet af kon-
kurrenternes, hvis IT-afdelingen 
ikke producerer hurtigt nok. For 
et år siden kørte Telenor stadig 
softwareudvikling efter vand-
faldsmodellen. Det fungerede, 
men udviklingen tog for lang 
tid. Der skulle ske noget nyt, og 
valget faldt på Scrum. 
Det begyndte med et lille 
pilotprojekt. Et Scrum-team 
på seks-syv mand blev sat 
sammen for at se, om agil 
systemudvikling passede ind i 
Telenors organisation. 
”Pilotprojektet viste, at vi med 
Scrum kan levere noget funktio-
nalitet væsentlig hurtigere, end 
vi har været vant til,” fortæller 
sektionschef Rasmus Skibye. 
I dag er alle udviklere i Telenor 
tilknyttet et Scrum-team. 
 
Klare fordele 
Det er ikke kun den hurtigere 
leveringstid, der har betydet, 
at Scrum-metoden er flyttet 
ind hos Telenor. Opgaverne 
brydes ned i bidder, så man 
kan fremvise en produktion 
for hvert sprint, og tilpasninger 
kan laves løbende i stedet for 
flere måneder efter. Og så er 
Rasmus Skibye særlig glad for, 
at Scrum Masteren beskytter 
teamet, så udefrakommende 
ikke kan klemme opgaver ind 
under et sprint. 

”Jeg ser en klar fordel i, at folk 
ikke bliver forstyrret på samme 
måde som tidligere. Det er ikke 
særligt effektivt at arbejde på 
tre-fire forskellige opgaver på 
samme tid.” 
Samtidig oplever sektions-
chefen, at 
teammedlem-
merne dedike-
rer sig til at få 
lavet de givne 
opgaver i løbet 
af et 14-dages-
sprint og tager 
ejerskab på 
at få det til at 
lykkes.  
”Det kan godt 
være, det ikke 
går, men så har man forsøgt. 
Måske var opgaven for stor 
eller estimaterne forkerte, men 
så lærer man af det til næste 
gang.”

forreTnIngen sKal Involveres 
Introduktionen af Scrum i 
Telenor kræver noget knofedt. 
Organisationen er strikket op 
omkring vandfaldsmodellen, og 
det er ikke nok, at en håndfuld 
ildsjæle i IT forsøger at ændre 
gamle arbejdsgange.  
”Man skal også have forret-
ningen involveret, da den skal 
sørge for at fodre teamet med 
opgaver og prioritere dem, så 
de giver mest værdi for organi-
sationen,” siger Rasmus Skibye. 

At få afsat rollen som Product 
Owner er nok den største 
udfordring for Scrum-folkene i 
Telenor. Under optimale forhold 
har man en Product Owner sid-
dende i teamet, så spørgsmål 
og udfordringer kan løses med 

det samme, 
men sådan 
ser virkelighe-
den ikke ud i 
øjeblikket.  
”Heldigvis kan 
man ringe eller 
skrive og for-
håbentlig få et 
svar inden for 
kort tid, men vi 
arbejder videre 
med at få et 

større engagement fra resten af 
organisationen. Det er nød-
vendigt, for ellers sidder man 
selv og prioriterer opgaverne 
og prioriterer måske ikke det 
rigtige,” siger Rasmus Skibye.

scrum fra scraTcH 
Der var ingen Scrum-eksperter 
i Telenor, da beslutningen om 
at indføre metoden blev taget. 
Derfor fik man i første omgang 
konsulenten, der var Scrum 
Master på pilotprojektet, til at 
sætte andre teams i gang ved 
hjælp af sidemandsoplæring. 
Grupper til erfaringsudveksling 
blev nedsat, og for at komme 
videre med processen tog hele 
IT-afdelingen til Scrum-seminar 

”Det kan godt være, 
det ikke går, men så har 
man forsøgt. Måske var 
opgaven for stor eller 
estimaterne forkerte, 
men så lærer man af 
det til næste gang.” 
 Rasmus Skibye
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hos ProData Consult. Rasmus 
Skibye fortæller: 
”Vi var godt i gang, men løb 
ind i udfordringer undervejs. Vi 
manglede blandt andet klarhed 
over de forskellige roller, team-
størrelse og klar-klar-kriterier. 
Seminaret satte også fokus på, 
at man ikke skal starte et sprint 
med en masse tvivlsspørgsmål. 
Den viden var et rigtig godt 
indspark.” 
Seminardeltagere fra andre 
firmaer stillede også spørgsmål, 
og Scrum-pionererne fra Tele-
nor opdagede, at de ikke var 
alene om deres opstartsudfor-
dringer. Det blev til gode diskus-
sioner, dels med underviseren, 
dels med repræsentanter fra 
andre virksomheder.  
”Man bliver ikke verdensmester 
fra den ene dag til den anden, 

men vi træner til det: Vi bliver 
ved med at holde hinanden op 
på tingene og prøver at lære 
af hinanden,” siger sektions-
chefen. 
 
vIgTIg vIdensdelIng 
Vidensdeling er ikke kun et 
middel til at blive bedre til 
Scrum-metodikken. Det er 
også en motiverende faktor for 
team-medlemmerne. Opga-
verne bliver nemlig tildelt teamet 
fremfor den enkelte: Alle på 
teamet kan byde ind og tage 
opgaven, hvis de føler for det. 
Det kan godt være, at der er 
en anden på teamet, der ville 
være bedre egnet til at løse den 
specifikke opgave, men ved-
kommende kan i stedet fungere 
som støtte til den, som gerne 
vil tage opgaven og herved ud-

vide sine kompetencer. I nogle 
tilfælde kan man også vælge 
at arbejde to på en opgave og 
dermed lave vidensdeling ved 
sidemandsoplæring.  
”På den måde får vi delt viden 
om systemer, kun få kender til. 
Team-medlemmerne lærer  
noget og føler, at de udvikler 
sig. Det giver en enorm positiv 
effekt,” fortæller Rasmus Skibye. 
 
Han griner, da han bliver spurgt, 
hvor dedikeret Telenor følger 
Scrum-principperne.  
”Så meget som vi kan med 
de rammer, vi har lige nu. IT-
mæssigt gør vi nok, til gengæld 
mangler vi lidt at få forretnings-
siden på banen i forhold til 
Product Owner-rollen. Der er vi 
ikke helt endnu, men vi arbejder 
på sagen.”

Fo
to

: T
el

en
or
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Brandon Mayo har haft sin dag-
lige gang i Nordea siden 2006 
og har arbejdet med flere forret-
ningsområder. I 2010 blev han 
ansvarlig for proces, koncepter 
og rådgivningsværktøj inden 
for pensionsrådgivning. Tiden 
var inde til en ny IT-løsning, 
der kunne løfte opgaven mere 
effektivt og finde synergier på 
tværs af de lande, hvor Nordea 
opererer. Til det formål blev et 
projekt søsat i starten af 2011.  
Bankens interne IT-leverandør 
og en offshore-samarbejdspart-
ner i Indien skulle levere varen. 
Normalt kører den slags pro-
jekter i Nordea efter vandfalds-
modellen, men en IT-kollega 
foreslog Brandon Mayo at 
vælge en ny type udviklingspro-
ces. Sådan blev han introdu-
ceret til Scrum – og til Product 
Owner-rollen. 

HyBrId-model
Måden, Nordea kører Scrum 
på, er en hybrid. Det er ikke kun 
IT-folk, der udvikler specifika-
tioner, men også forretningens 
produktteam, idet banken har 
nogle tunge processer, der kræ-
ver forskelligt fagligt input for at 
afdække behovet for produktet.
”Et krav kommer dog ikke i 
backloggen, før Scrum-teamet 
har haft mulighed for at gen-
nemgå det, stille spørgsmål og 
måske definere kravet ander-
ledes. På den måde kan man 

sige, at vi kører en vandfalds-
model rundt om en Scrum-mo-
del,” fortæller Brandon Mayo.
Hybriden er nødvendig, for at 
banken kan sikre sig, at proces-
sen ikke går i stå, at Scrum-
teamet er i stand til at prioritere, 
og at alle de 
involverede 
lande er med.
Udviklerne skal 
nemlig levere 
til tre lande ud 
over Dan-
mark, og en af 
udfordringerne 
i banken er at 
finde løsninger, der er skaler-
bare og kan bruges på tværs af 
landene. Der er mange forskel-
lige produkter på forskellige 
niveauer, og nogle produkter 
bliver leveret inde i andre pro-
dukter. 
”Nordea er en stor bank, så 
der er mange ting omkring 
projektet, der skal koordineres 
både inden for og på tværs af 
forretningsområder.”
Af samme årsag er Brandon 
Mayo ikke alene om at repræ-
sentere forretningen. Én mand 
kan ikke dække fire lande, når 
man arbejder med pensionsråd-
givning. Derfor bidrager lokale 
fagfolk til at specificere kravene 
undervejs.

danmarK, sverIge, IndIen
Leverancerne til flere lande be-

tyder også, at Brandon Mayos 
team sidder på flere lokationer. 
Meget af dialogen foregår  
derfor virtuelt, for at han kon-
stant har overblik over forløbet 
– hvor mange opgaver, der er 
åbne, hvem der arbejder på 

hvad, og om 
der er ting, 
han skal følge 
op på.
”Jeg kan godt 
se, at jobbet 
ville være 
nemmere, 
hvis alle sad 
samme sted.  

På de retrospektive møder 
forsøger jeg dog at samle så 
mange som muligt til et fysisk 
møde,” siger Brandon Mayo, 
der lige nu er i Stockholm til et 
møde med det svenske pro-
duktteam og IT-afdelingen fra 
København. 
IT-teamet, der kører de daglige 
stand-up-møder, er til gengæld 
samlet, hvis man ser bort fra 
Indien, som altid er med på 
telefonen. Product Owneren 
deltager efter behov. Som regel 
et par gange om ugen, hvis han 
har mulighed for det.
”Men med en stor værdikæde 
og et produktteam at koordine-
re med kan jeg ikke isolere mig 
sammen med Scrum-teamet.” 
Brandon Mayo har et mål om 
at være tilgængelig for udvik-
lingsteamet halvdelen af tiden 

og produktteamet den anden 
halvdel af tiden. 
Hvis Scrum-teamet har behov 
for afklaring de dage, hvor han 
er produktteamets mand, kan 
de som regel fange ham på 
telefon eller e-mail.

producT oWner-Kursus
Brandon Mayo blev ikke en 
effektiv Product Owner fra den 
ene dag til den anden, men han 
blev hurtigt meget dedikeret. 
I projektets opstartfase læste 
han nogle artikler på nettet, der 
gav ham den første viden om, 
hvad Scrum er for en størrelse. 
Dernæst vejledte den daværen-
de Scrum Master ham i proces-
sen, og da der var gået et halvt 
års tid, meldte Brandon Mayo 
sig til et Product Owner-kursus. 
De første måneders erfaringer 
havde skabt nogle spørgsmål, 
og han var klar til at sætte sig 
mere grundigt ind i metoden og 
til at sparre med andre Product 
Owners om fordele og ulemper. 
Han fortæller:
”Jeg lærte lidt af Scrum Ma-
steren, men jeg havde brug 
for mere viden og en dybere 
forståelse. Det er ikke nok, at IT 
anvender metoden. Scrum skal 
ind i forretningens blod, hvis 
processen skal fungere.”

TæTTere samarBejde
Og processen fungerer tilsyne-
ladende. Rollerne, der allerede 

Scrum SKal iNd i  
forretNiNgeNS blod
Brandon mayo blev kastet ud i Product Owner-rollen uden at kende andet til Scrum,  
end det han kunne læse sig til online. I dag er han begejstret for metoden, der  
fungerer på trods af store afstande og en stor organisation. 

Interview med Brandon Mayo, Project & Business Development Manager, Products & Distribution, Nordea.

”Med en stor værdikæde 
og et produktteam at 
koordinere med kan jeg 
ikke isolere mig sammen 
med Scrum-teamet.”  
 Brandon Mayo
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var til stede inden for IT og for-
retningen, er åbnet op og blevet 
mindre rigide. Noget, der har 
været et stort succeskriterium 
for Nordea: Teamet skal kunne 
arbejde tæt sammen, selvom 
man på papiret har forskellige 
titler eller kommer fra forskellige 
afdelinger. 
”Afstand er heller ikke en 
undskyldning. Vi er lykkedes på 
trods af mange begrænsninger. 
Hvis man overvejer at prøve 
Scrum af, bør det altså ikke 
være en afskrækkende faktor, 
at man er en stor organisation, 
eller der er store afstande og 
et offshore-team indover,” siger 
Brandon Mayo.
Der er i det hele taget mange 
fordele ved at bruge Scrum-
metoden på pensionsprojek-
tet. Metoden holder fokus på 
produktet, teamet kan levere 
hurtigere end med den gamle 
model, og Scrum gør alting 
mere synligt. Der er mere buy-in 
hos både produktteamet og 
Scrum-teamet – og kolleger i 
banken lader sig inspirere af 
projektet og processen.
”Uanset om man kalder det 
Scrum eller en hybrid, så er 
der i hvert fald andre Product 
Owners og teams, der er i gang 
med noget lignende i den del af 
forretningen, hvor jeg arbejder. 
Det må være et tegn på, at vi 
gør noget rigtigt.”

Navn: Brandon Mayo 
Alder: 29 
Virksomhed: Nordea 
Titel: Project & Business  
 Development  
 Manager, Products  
 & Distribution, Nordea 
Uddannelse: Cand.merc.  
 Kandidatuddannelsen  
 i Erhvervsøkonomi, CBS 

Blå bog
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måSKe daNmarKS bedSte
Ole Højriis Kristensen optimerer alt, hvad han kommer i nærheden af. Som agil projektleder 
nørder han især med at automatisere Scrum-metodens processer. Her fortæller han om et 
prisvindende intelligent scrumboard, som han udviklede under et projekt for Vodafone. 

Artikel af projektleder Ole Højriis Kristensen
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Scrumboardet er et godt eksempel på et 
muligt impediment. Man bygger en væg 
med stories på små kort for at give alle 
overblik over, hvad der skal laves, men 
mange gange bliver væggen forældet og 
forladt, fordi der ikke er tid til at opdatere 
den. Kun det digitale projektstyringsværktøj 
bliver opdateret. Det gør dog ikke væggens 
oprindelige formål mindre vigtigt – der er 
stadig brug for det store overblik.

I IT-branchen er vi så heldige, at vi som en 
del af vores arbejde har mulighed for at 
skabe vores egne værktøjer. Vi kan forme 
og tilpasse de systemer, vi arbejder med, 
præcis som vi ønsker, så de passer til netop 
vores måde at arbejde på. Det er der bare 
alt for få, der har fået øjenene op for.

I 2010 var jeg Scrum Master i Vodafone. Vi 
havde flere forskellige projektstyringsværk-
tøjer, som vi rodede igennem for at finde de 
stories, vi skulle arbejde på. Samtidig skulle 
vi sørge for, at kolleger i England og Ukraine 
kunne følge med i, hvad vi lavede. Jeg 
lavede et stort scrumboard for at få overblik. 
Hver dag tog jeg billeder af boardet og 

sendte dem til vores udenlandske kolleger. 
Arbejdet med at holde øje med, hvad der var 
sket i de digitale projektstyringsværktøjer og 
derefter flytte papirlapper rundt, blev dog 
hurtigt meget besværligt. 

Hvis vi skulle kunne arbejde effektivt, og 
hvis jeg som Scrum Master skulle undgå at 
blive begravet i papirarbejde og rapporte-
ring, var der ingen vej udenom: Vi blev nødt 
til at bygge vores eget værktøj.

Ideen til at skrue et fysisk/digitalt scrum-
board sammen kom, da jeg satte først et 
webcam og siden en projektor op foran 
boardet, så jeg ikke skulle tage billeder af 
det hver dag. Fra den første tanke, til vi 
havde et redskab, der kunne bruges dagligt, 
gik der et par måneder. Men vi blev ved 
med at udvikle på det. Fx kom vi over en 
fredagsøl i tanke om, at det kunne være 
rart, hvis systemet kunne tale. Det var vores 
eget værktøj, og vi havde frihed til at gøre 
med det, som det passede os. Det skulle 
ikke være smukt, det skulle bare virke – og 
det faktum betød meget for kreativiteten.

Som 
Scrum 
maSter
er den vigtigste opgave 

at fjerne impediments for 

teamet. For nogle ligger 

de fleste bump på vejen i 

koordineringen med for-

retningens repræsentant, 

men efter min erfaring 

finder man de største ud-

fordringer meget tættere 

på. Selve de værktøjer, 

udviklerne bliver sat til at 

arbejde med, er nemlig 

ofte en barriere for at nå 

teamets fulde potentiale.



17KonsulentNyt 33  2013

Resultatet var et værktøj, der kunne alt. Det 
kunne kommunikere effektivt til medlemmer 
af teamet, hvad de skulle arbejde på, ved 
hjælp af automatisk udprintede sedler på et 
fysisk whiteboard. Udviklerne kunne flytte 
rundt på sedlerne og på billeder af sig selv 
for at flytte stories og assigne dem i vores 
digitale projektstyringsværktøj. Boardet 
sendte opdateringer om fremskridt i sprintet 
ud på Twitter til vores designere i London 
og vores testere i Ukraine. Det sørgede 
også for at lave builds til vores testmiljø,  
så snart en historie var færdig, og det  
læste beskeder op for teamet fra team-
medlemmer, der var blevet forsinkede.

Det kunne alt, hvad vi havde brug for.  
Det var en syndig bunke PHP-hacks og  
gaffatape, men det virkede.

Og interessen har været stor. Jeg har 
beskrevet det digitale scrumboard på kon-
ferencer og er blevet interviewet til diverse 
blogs. Boardet har tilmed fået prisen  
The Ultimate Wallboard af virksomheden  
Atlassian, der blandt andet sælger projekt-
styringsværktøjet Jira. Men hver eneste 

gang jeg taler om værktøjet, er der ét 
spørgsmål, der går igen: ”Hvor kan man 
købe et magen til?”.

Det kan man ikke, og det kommer man  
aldrig til. Vores board  
fungerede, fordi vi selv 
byggede det. Vi så et 
problem, og vi løste det. 
Vi syntes, der var noget 
galt med processen, så 
vi ændrede den. Det er 
for mig selve kernen i agil 
udvikling. Der er ikke én 
proces, der passer til alle 
– forsøger man alligevel 
at presse alt ned i samme 
form, ender man med en middelmådig 
løsning på en alt for vigtig udfordring.

Et typisk scrumteam er oftest professionel-
le, der er forholdvis dyre i drift. Men når man 
nu gerne bruger penge på firma-massage-
ordninger og artesisk kildevand i kantinen, 
burde udviklere også kunne få lov til at tage 
en timeout fra arbejdet for at bygge deres 
egne værktøjer – værktøjer, der er skræd-

dersyede og så meget mere effektive end 
eksisterende redskaber. Det sker bare alt 
for sjældent.

Jeg kører selv i bil med automatgear. 
Hvorfor er det relevant? 
Fordi mit syn på agile 
udviklingsteams er meget 
lig mit syn på min bil. Jeg 
behøver ikke at bestemme 
på detailniveau, hvordan 
tandhjulene skal bevæge 
sig. Det antager jeg, at 
en gruppe højt betalte 
tyske ingeniører er bedre 
til, end jeg er. Så længe 
jeg kan angive retning og 

hastighed, behøver jeg ikke bekymre mig 
om detaljerne i motorrummet.

På samme måde ville jeg ønske, at flere 
virksomheder gav deres udviklere fri til selv 
at bestemme, hvordan de vil arbejde og 
med hvilke værktøjer. Så længe vi kan blive 
enige om et fælles mål, burde det være op 
til de enkelte teams at finde ud af, hvordan 
de bedst og hurtigst når målet.

Der er ikke én proces, 
der passer til alle  
– forsøger man alligevel 
at presse alt ned i  
samme form, ender 
man med en middel-
mådig løsning. 
 Ole Højriis Kristensen
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Bonprinter

Old-school 
board

RFID-læser

PHP-hack

= et inte l ligent 
board
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Vores digitale scrumboard blev byg-
get over et almindeligt whiteboard, 
der var inddelt i swimlanes, som 
repræsenterede forskellige stadier, 
et item kunne være i.

I bunden af hver 
swimlane hang 
der en RFID-læser, 
som var forbundet 
til en computer på 
bagsiden. Under 
boardet stod der 
en lille bonprinter 
og en kasse med 
plastiklommer.

Hver gang et nyt 
item blev føjet til 
sprintet, blev en lille 
seddel automatisk 
printet. Printet 
blev placeret i en 
plastlomme, der 
var udstyret med en magnet og en 
RFID-chip, og derefter hængt op på 
væggen.

Når en udvikler skulle i gang med en 
opgave, flyttede han det matchende 
opgavekort over i næste swim-
lane, forbi RFID-læseren. Læseren 
sørgede for, at det bagvedliggende 
system blev opdateret. Derefter 
flyttede udvikleren et billede af sig 
selv hen ved siden af opgavekortet 
for dermed at assigne opgaven til 
sig selv. Også denne handling blev 
reflekteret i det bagvedliggende 
projektstyringsværktøj.
Foran boardet var en projektor 

monteret, som konstant viste en 
burndown hen over tavlen samt 
andre detaljer om, hvordan projektet 
udviklede sig. Den skrev også kom-
mende deadlines lige under boardet 
og listede, hvilke møder forskellige 

team-medlemmer 
havde den pågæl-
dende dag.

Ud over at opda-
tere det digitale 
projektstyrings-
værktøj, sørgede 
boardet også for at 
sende alle updates 
ud som tweets, 
inklusive et frisk 
billede af den per-
son, der stod for 
opdateringen. 

Når team-med-
lemmer sendte 

mails til boardet, sørgede en Google 
Translate-stemme for at læse 
beskeden op, samtidig med at den 
blev printet ud til team-medlemmer, 
der ikke var til stede under oplæs-
ningen. På den måde sikrede vi, at 
beskeder om forsinkede kolleger 
kom frem til hele teamet, uden at 
man behøvede at have et forstyr-
rende mailprogram åbent.

Det hele blev styret af et uhelligt 
PHP-hack på en server et sted i 
USA. Hvordan jeg fik lov til at tilgå 
systemerne i verdens største telesel-
skab, vil jeg lade være usagt.

Navn: Ole Højriis Kristensen 
Alder: 31 
Virksomhed: Konsulent hos  
 ProData, pt. hos  
 Saxo Bank 
Titel: Agil projektleder 
Uddannelse: Selvlært 

Blå bog

det iNtelligeNte  
Scrumboard

Ole Højriis Kristensens intelli-
gente scrumboard vandt titlen 
The Ultimate Wallboard i en 
konkurrence udskrevet af  
Atlassian, firmaet bag projekt-
styringsværktøjet Jira.  
En af konkurrencepanelets 
eksperter udtalte følgende:  
“Integrationen af  
fysiske elementer  
(RFID-tagging, projektor, 
print) med elementer fra 
den virtuelle teknologi  
er utrolig.” 
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Stor efterspørgsel  
på designere
ProData Consult er bedst kendt for 
at levere seniorudviklere, -testere 
og -projektledere, men stor efter-
spørgsel betyder, at vi nu udvider 
med stærke designkompetencer.

Tidligere gik man til et reklame-
bureau for at få designopgaver løst, 
men flere af vores kunder hyrer nu 
konsulenter til designprojekter.  
Det mærker vi i form af en voldsom 
efterspørgsel efter dygtige desig-
nere. Ikke kun i Danmark, men i alle 
vores afdelinger: I Holland er halv-
delen af konsulenterne på kontrakt 
designere, og vores tyske kunder 
aftager lige så mange konsulenter 
med specifikke designkompeten-
cer, som vi kan finde til dem.

Design af Taras Kravtchouk, en af 
vores erfarne designere, som har 
stået for art direction, interaktions- 
og user experience-design for sin 
kunde, Datscha.

Efterspurgte kompetencer  
ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter, der arbejder 
med ét eller flere af nedenstående områder. Kan du selv, eller kender 
du nogen, der kan, hører vi gerne fra dig på telefon 43 43 11 71.

plaTforme
.NET
Android
AS/400
CICS
iOS
Java EE
Java
Linux
MVS
Qt
SAP
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, SUN 
…)
Ubuntu
VMS
Office 365

Windows
Windows Phone
 
meToder
Basel III
CMMI 
GMP
ITIL
LEAN
Multi threading
Prince2
Scrum
Six Sigma

sprog/ 
værKTøjer
Adobe CS
ASP
ASP.NET
JSP
AXAPTA
C++

C#
Cobol
Cool:Gen
Java 
JavaScript
LINQ
NUnit
Oracle Developer
Oracle Designer
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 
QML
SAP ABAP
SAP R/3
TestDirector/HP 
Quality Center
Visual Basic/
VB.NET
Visual Studio.NET
Weblogic

WebSphere 
WordPress 

TeKnologIer
.NET
3-Tier 
AJAX
BizTalk 
Client/Server
Embedded
Internet/Intranet 
(DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, 
POP3, SMTP, XML, 
XHTML ...)
HTML 5
LESS/CSS
SharePoint 
SilverLight
SOA 
SOAP
TFS

WebServices
WebLogic
WAP/WML
WCF

daTaBaser
Access
Adabas
DB/2
Microsoft SQL 
Server
MySQL
Oracle
Progress
Sybase 

forreTnIngs- og  
KonTorsTøTTe-
applIKaTIoner
Movex
Papyrus
QTP 

Gør dit CV  
sommerklar 
Tjek dit ProData-CV på  
www.konsulenter.dk/cv,  
og opdater dine kompetencer 
samt tilføj dine seneste  
erfaringer/opgaver.  
 
Har vi et fuldt opdateret CV 
i databasen med alle dine 
kompetencer, øger du dine 
muligheder for, at vores  
sælgere finder nye projekter  
til dig i 2013.

konsulenter.dk  
på Twitter  
Følg med, og se de nyeste  
opgaver fra ProData Consult 
på:  
twitter.com/konsulenterdk 
 
På konsulenter.dk kan du  
også bruge vores nye Twitter- 
funktion og tweete opgaver  
til dine followers.

ProData consult vinder 
endnu et SKI-udbud
ProData Consult 
er blevet udvalgt 
som leverandør af 
IT-konsulenter til 
agile projekter i det 
offentlige de næste 
tre år.
 
Rammeaftalen kvalificerer kon-
sulenthuset til at levere IT-konsu-
lenter inden for teknologiområdet 
Microsoft de næste tre år under 
SKI-aftale 02.16 Teknologispecifik 
IT-kompetence i projektorienteret 
form.

I januar vandt ProData Consult 
SKI-udbud 02.15 Teknologispeci-
fikke IT-kompetencer på timebasis 
inden for Microsoft og IBM.

Ny account manager  
i Holland
Trods et 
presset 
europæisk 
marked har 
ProData 
Consults 
nye dat-
terselskab 
i Holland 
så travlt, 
at det har 
været nød-
vendigt at ansætte en ny account 
manager. Valget er faldet på Boris 
Merkelbach, bachelor i Business 
Administration. Boris har tidligere 
arbejdet med IT i hotelbranchen.  

ProData Consult slog dørene op 
til den hollandske filial 1. januar i 
år med Toine van Kastel ved roret 
som country manager. Toine har 
allerede opbygget en solid kunde- 
og konsulentdatabase, og det er 
den store interesse fra kunderne, 
der har resulteret i nyansættelsen.
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Formålet med projektet, der tog halvandet år, var implementering af et 
ERP-system i en større kæde med ca. 50 butikker i Danmark. En ERP-
leverandør blev valgt til at forestå implementeringen. Jeg var projekt-
leder – men skulle samtidig have rollen som Scrum Master i projektet. 
Dette viste sig at være lidt af en udfordring. Samtidig var teamet på 10 
mand spredt rundt om i landet.

I Scrum er tanken, at teamet selv finder ud af, hvor meget det kan nå 
på et sprint. Som Scrum Master var min rolle at være facilitator og få 
teamet til at forpligte sig. Men da jeg samtidig var projektleder, var det 
svært at undgå, at jeg også fik den styrende rolle – en betragtning 
teamet var enig i. 

Jeg forsøgte at håndtere udfordringen ved at træde ind i netop den 
rolle, situationen krævede af mig. På de daglige stand-up-møder fulgte 
jeg strengt reglerne som Scrum Master, stillede de tre spørgsmål og 
lukkede den der. Men hvis teamet ikke selv initierede en løsning, kom 
projektlederen i mig på banen. Samtidig havde team-medlemmerne 
ikke erfaring med at være i et Scrum-team og kom med den indstilling, 
at projektlederen skulle løse evt. problemer. Det krævede tid og øvelse 
for dem at blive selvorganiserende.

Det skabte yderligere udfordringer, at teamet var spredt over fire loka-
tioner. Det gjorde daglige, fysiske møder med alle til en umulighed, og 
jeg oplevede, at afstanden havde en tydelig negativ effekt på delta-
gernes engagement. Efter nogle uger fik jeg arrangeret, at de primære 
ressourcer befandt sig på to lokationer. En langt mere hensigtsmæssig 
fordeling. Den fysiske nærhed sikrede bedre kommunikation og gensi-
dig forpligtelse i teamet i forhold til at få opgaver udført.

Selvom teamet var blevet mere samlet, arbejdede halvdelen af del-
tagerne på deltid på projektet, og de var ofte ude hos kunder. For at 
give alle en chance for at følge med optog jeg stand-up-møderne og 
lagde dem ud på teamsitet. Der blev også planlagt faste ugedage, hvor 
deltids-deltagerne arbejdede på projektet, så teamet havde mulighed 
for at koordinere.

Dette var organisationens første større projekt og er siden blevet brugt 
som læring i forhold til, hvad man kan og ikke kan.

@ KoNtaKt Hvis du har været ude 
for en spændende problemstilling, som 
kolleger kan lære af, så skriv til  
redaktøren: tinalee@prodata.dk.

Heidi Vissing, IT-konsulent 

To roller og et spredt team

STøRSTEmin

udfordring
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I februar, marts og april har 374 ProData-konsulenter arbejdet på projekter  
hos kunderne. Heraf er følgende 44 konsulenter begyndt på helt nye opgaver:

Konsulentstarter
2. februar 2013 til 1. maj 2013

aage Kudsk

anders K. andersen

anders V. e. eriksen

Brian Lyscarz

Carsten Suurland

Casper Højstrup

Claus Rømer

Daniel Gerner Knudsen

Decebal traian Bondaret

Ferenc Horvat

Hans Henrik Hammerum

Henrik Kjær Jørgensen

Henrik mørk

Ingrid Haug

Jakob edens

Jakob Frank Holmelin

Jens arnfelt

Karsten Bracht Nielsen

Kenn Jelstrup munk

Klaus Nielsen

Kristoffer Humle

Kristoffer Olsson

Lanre Oyewole

Lars Rembøll
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Lennart Grømma

Louise ege

mads Lund

marcin motylski

martin trouman

michael Nielsen

michael thomsen

mikael Fiil

morten Hall

morten mertner

Niels Rosenvinge

Ole maigaard Klintebæk

Ole Samuelsen

Peter Have

Steen Reimann-Petersen

tomasz taranta

tore tullberg

torben Boeck Jensen

torben Rilfer

Vibeke Søndergaard



Program: 

Kl. 17.00-18.30  Præsentation og indlæg ved 
  Per M. Beining 

Kl. 18.30-19.00 Spisning

Kl. 19.00-20.00 Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

 Per M. Beining er 
Agile Coach og partner i 
goAgile. Han har i mere 
end 20 år arbejdet med 
IT som programmør, pro-
jektleder, udviklingschef 
og proceskonsulent.  
Per M. Beining har 
kendskab til traditionelle 
udviklingsmetodikker og 
er certificeret i Prince2, 
ITIL og IPMA. Han har 
arbejdet med eXtreme 
Programming og Scrum 
i mere end 12 år og er 
certificeret Scrum Master 
og DSDM Agile Project 
Leader (Practitioner).

Invitation til forumaften i Hvidovre

Agil udvikling og Scrum
– hvordan kan vi gøre det bedre?

tilmeldiNg Arrangementet er 
gratis, men tilmelding er nødvendig 
på www.konsulenter.dk/forum

Ved Per M. Beining 
 
Mange virksomheder og projekter har implementeret agil udvikling  
– fx Scrum – de seneste år. Man hører dog ofte, at de lovede fordele 
udebliver. Konsekvensen kan blive, at virksomheden vender tilbage 
til den gamle projektmodel, hvilket er ærgerligt, da der ofte blot skal 
små justeringer til for at få agil udvikling til at fungere.

Dette seminar henvender sig til personer, der har kendskab til  
agil udvikling og Scrum, og som anvender processen i dag eller  
har arbejdet med den tidligere. 

Vi kommer bl.a. til at høre om følgende:

•	 Processen	–	hvorfor	den	er	vigtig 
 
•	 Hvad	der	går	galt,	når	Scrum	ikke	virker 
 
•	 Fremdriftsmåling:	Er	det	virkelig	nødvendigt? 
 
•	 Roller	og	arbejdsfordelinger:	Hvem	gør	hvad	i	det	agile	team

Gennemgangen bliver en kombination af præsentation og workshop, 
hvor Per M. Beining tager udgangspunkt i de enkelte deltageres 
erfaringer og udfordringer for at nå frem til tips og tricks til, hvordan 
man får agil udvikling og Scrum optimeret.

onsdag 
den 19. juni  

kl. 17.00-20.00 
Stamholmen 157 

2650 Hvidovre


