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Typiske mål med at komme væk fra legacy

Vi vil i skyen

Vi vil have 
standardsystemer

Det skal være 
billigere

Vi ønsker mere 
fleksibilitet

Vi vil være 
hurtigere til ny 
funktionalitet

Vi vil modernisere

Vi ønsker 
konsolidering på en 

ny platform

… som bør udfordres og undersøges nærmere



Hvornår er et it-system legacy? Når der opleves et sæt af problemer:

Når strategien skal vælges: Tre vigtige anakyser af systemets tilstand

Faglig term: Anti-patterns

Daglig drift:

Dyr i drift

Performance flaskehals

Udvikling: 

Langsomt at udvikle

Dyrt at udvikle

Svært at teste

Langsom release-cyklus

Svært at lave digitale produkter i

Samarbejde med leverandør:

Manglende kompetencer hos udviklere

Kundens detailstyring ses som nødvendighed

Intet sker uden initiativ fra kunden

Mistillid til leverandøren

Status på
End-of-life

Status på
End-of-life

Graden af
Big ball of mud

Graden af
Big ball of mud

Om systemet er 
et Capsized house

Om systemet er 
et Capsized house



7

Case: Kompleksitetsanalyse af SKATs it-landskab

Hvornår er et it-
system legacy? 

Big ball of mud
Når systemet gror til over over tid

Meet the architectural anti-
pattern Big ball of mud or hairball 
architecture
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quilisteqjjjj

• Driver: Knopskydninger / Feature bloat • Driver: Manglende udviklings-kompetencer, -
værktøjer og -overblik

Billeder: © Wenger 16999, Amazon.com 
© XKDC

Karakteristika ved
legacy: Big ball of mud
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Meet the architectural anti-
pattern capsized house

Hvornår er et it-
system legacy? 

The capsized house
Når omverdenen forandrer sig over tid og systemet ikke er fit-for-purpose

Billede: © Alamy



Veje væk fra legacy

• Genforhandl pris 
• Genforhandl samarbejde

Genforhandl0

• Flyt til vitaliserede miljøer. (Lift & Shift)
Virtualisér1

• Flyt til moderne afviklingsplatform, omkod nødvendige dele
Portér2

• Moderniser systemet ved brug af cloud/standardplatforme 
og -teknologier

Modernisér3

• Lav triage af krav ud i standard-system(er), tilpasning og 
specialudvikling

Standardisér4

• Opdel i operational backbone og digital platform
• Opdel i legacy og ny platform for fornyelse af legacy

Reorganisér5

Strategi

Lav grad

Løses problemet med legacy?
Høj grad
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Strategi nr. 5: Reorganisér

© Designed for Digital, MIT CSIR, 2019
Jeanne Ross et. al. 2019, link.
(Original: Slide 18)

Opdel i operational backbone og digital platform Opdel i legacy og ny platform for fornyelse af legacy

© Devoteam, 2020
Devotalk: Søren Helsted, juni 2020, link

https://shop.sloanreview.mit.edu/store/designed-for-digital
https://www.devotalks.dk/integration-af-it-miljer
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Konklusioner

Spørgsmål
Sæt ind på at forstå de egentlige mål ved at ville væk fra legacy

Det ér (nogle gange) muligt at tage ”legacy” ud af legacy it.

Sørg for at nissen ikke flytter med: Vælger I genforhandl /  virtualisér
/ portér bør det kun være første trin på rejsen

Udskiftning af legacy er ikke trivielt – sørg for at afsætte tilstrækkelig 
tid og ressourcer til analyser, refleksion og forankring

Fire hovedbudskaber
Stil spørgsmål via chatten



thank you.
#TechforPeople.



Bonus & back-up slides



Hvornår er et it-system legacy? Når der opleves et sæt af problemer:

Når strategien skal vælges: Tre vigtige anakyser af systemets tilstand

Faglig term: Anti-patterns

Daglig drift:

Dyr i drift

Performance flaskehals

Udvikling: 

Langsomt at udvikle

Dyrt at udvikle

Svært at teste

Langsom release-cyklus

Svært at lave digitale produkter i

Samarbejde med leverandør:

Manglende kompetencer hos udviklere

Kundens detailstyring ses som nødvendighed

Intet sker uden initiativ fra kunden

Mistillid til leverandøren

Status på
End-of-life

Status på
End-of-life

Graden af
Big ball of mud

Graden af
Big ball of mud

Om systemet er 
et Capsized house

Om systemet er 
et Capsized house



Legacy-analysen: Hvor kan Devoteam hjælpe?

Pris-benchmark

Omkostningsanalyser

Kvalitetsanalyser

Leverandørstyring

Arkitektur-reviewKildekode-analyser

Komponent-
gennemgang



Væk fra legacy: Hvor og med hvad kan Devoteam hjælpe?

• Genforhandl pris 
• Genforhandl samarbejde

Genforhandl0

• Flyt til vitaliserede miljøer. (Lift & Shift)
Virtualisér1

• Flyt til moderne afviklingsplatform, omkod nødvendige dele
Portér2

• Moderniser systemet ved brug af cloud/standardplatforme 
og -teknologier

Modernisér3

• Lav triage af krav ud i standard-system(er), tilpasning og 
specialudvikling

Standardisér4

• Opdel i operational backbone og digital platform
• Opdel i legacy og ny platform for fornyelse af legacy

Reorganisér5

Strategi Hvor relevant er ekstern rådgivning og til hvad?

Benchmark, leverandørstyring

Virtualiseringsstrategi, cloud-valg, udbud, leverandørvalg, 
projektledelse

Porteringsstrategi, cloud-valg, udbud, leverandørvalg, 
projektledelse

Moderniseringsstrategi,  cloud-valg, udbud, leverandørvalg, 
program– og projektledelse, målarkitektur, bygherre-
rådgivning, kontraktstyring, forandringsledelse, 

Kravopsamling, scenarie-udvikling, målarkitektur, markedsscreening, 
leverandørvalg, bygherre-rådgivning, program– og projektledelse, 
kontraktstyring, forandringsledelse

Reorganiseringsstrategi, bygherre-rådgivning, forandringsledelse, 

Afhænger af 
situationen. Disse er 

indikationer



Devoteams strategier til håndtering af legacy: 
Relateret til Gartners 6*R-model

Genforhandl Emulér Portér Modernisér Standardisér

Reorganisér

Figur: © Gartner



A company that is digitized and digital has two linked 
technology assets

Operational Backbone API Linkages Digital Platform

Data Components

Infrastructure 
Components

Digital Offerings

Business Components

Cloud Services
Cloud 

Services

Digital Platform

Corporate Networks & 
Infrastructure Services

Original slide fra 
”Designed for Digital” 

© MIT CISR



thank you.
#TechforPeople.

Hvad siger 
kunderne?
Vi har målt vores 
kundetilfredshed 
systematisk siden 1997

”Vi var overraskede over de krav Devoteam stillede, 
men var egentlig ret glade for at blive udfordret – det 
har givet os en stor læring.”

”Vi valgte Devoteam alene ud fra deres gode forståelse 
for vores forretning, og så deres evne til at engagere og 
involvere vores medarbejdere”

”Generelt oplevede jeg konsulenterne fra Devoteam 
som dygtige og engagerede, og de hjalp meget i 
udbudsprocessen. Jeg som projektleder fik stor støtte 
og havde et godt samarbejde med alle konsulenter.”

”Alt i alt har samarbejdet med Devoteam har været 
meget positivt og berigende for resultatet.”
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2000 2017

Fremragende

Ikke tilfreds

90% 
AF VORES KUNDER VIL ANBEFALE OS TIL 
ANDRE…
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