
PROGRAM

16:00 VELKOMST

16:10 DIGITALISERING I SKOVBUNDSHØJDE

v/Jesper Britze

16:45 FORSKELLE MELLEM SUCCES OG FIASKO

v/Sven Kolstrup

17:20 PAUSE

17:35 GEVINSTFOKUS I STATEN

v/Christian Stadager

18:10 EN HELHEDSORIENTERET TILGANG

v/Henrik Faarup

18:30 ERFARINGSUDVEKSLING

v/Cafe Gl. Torv

➔

https://www.youtube.com/watch?v=2RtDgTm6rn4


EN HELHEDSORIENTERET TILGANG

• Hvad siger de kloge?

• Worst + best practise

• Vores opskrift

• Opsummering

➔



Verdens førende forsker i offentlige og private megaprojekter og deres risiko er danskeren Bent Flyvbjerg, 
professor ved Oxford University. Hans forskning bruges over hele verden, og hans konklusion fra tusindvis af 
projekter er klar:

Beslutningstagere kan ikke stole på anbefalingerne om store projekter. 
• Det betyder, at de er forbundet med høj risiko, og at der er brug for metoder og incitamenter til at 

producere mere pålidelig information. 

Afgørende forklaringer herpå
• Psykologiske: Overoptimisme om omkostninger, tid og gevinster.
• Politisk-økonomiske: Strategisk misrepræsentation (der lyves om omkostninger og tid og overdrives om 

forventede gevinster for at sikre, at projektet godkendes).
• Jo større projektet er, og jo større det politiske og organisatoriske pres for gode resultater er, i jo højere 

grad ser vi det, han kalder Machiavellis råd til projektgrupper: Jo mere du underestimerer omkostninger 
og overdriver gevinsterne, jo større er sandsynligheden for at få godkendt igangsættelse af projektet. 

Ledelsen mangler overblik
• Problemet er ikke projekterne. Problemet er udvælgelsesprocessen og det politiske eller organisatoriske 

pres, der skaber en forfejlet incitamentsstruktur, hvor korrekt estimerede projekter ikke har en chance, 
fordi de kæmper mod projekter, der foregøgler ledelsen og brugerne fordele, der ikke findes, og 
undervurderer omkostningerne. 

Konsekvens
• Det er ikke bare dyrt i de negative overraskelser, det giver, men også i tabet af værdifulde projekter, der 

aldrig kommer til at se dagens lys, alene fordi man har været realistisk i sine estimater og dermed tabt 
kampen om budgettet.



HVAD HAR VI ”MESSET” I DE SIDSTE MANGE ÅR

• Se projekter som integrerede ændringer mht. organisation, processer, 
teknologi, fysiske forhold – og ikke mindst ”the human factor”.

• Hold Business casen herfor opdateret, så den altid afspejler, hvor projektet 
ender.

• Og man skal tro på den! Altså slut med kosmetiske cases, som kun er til for at 
få investeringen igennem. 

• Sørg for at det overblik er forankret i ledelsen, så den kan beslutte og 
prioritere de projekter, der skaber mest værdi, og at gevinsterne heraf 
realiseres.



ANVENDES BUSINESS CASEN TIL GEVINSTREALISERING? 

429 ud af 565 har svaret på spørgsmålet i survey inden Bliv Skarp På Business Cases-kurserne

For det meste eller altid

19 %



Christopher Pissarides

Professor på London School of Economics, Institut for Fremtidens arbejde

Nobelprismodtager i økonomi

”Man skal fokusere på de bløde kvalifikationer: nysgerrighed, kreativitet, evnen til at 

lære nyt og evnen til at omgå andre mennesker.

Når robotterne tager over bliver menneskets opgave at omgås andre mennesker i 

situationer, hvor resultatet er uforudsigeligt. Vi bør derfor fokusere meget mere på 

psykologi og sociologi i uddannelserne” 



Frank Hvid Petersen

Finansanalytiker og stifter af firmaet Earlybird Research & Education

”Konklusioner i rapporten er, at det er teknologien, der styrer og er i fokus, ikke 

mennesket.

Hvad er den samfundsøkonomiske kalkule i forhold til at bruge pengene på noget 

andet, herunder bedre trafiksikkerhed, renere drikkevand, bedre skoler, 

sygdomsbekæmpelse?

Nogle mener teknologibegejstringen er overvurderet, og at de nye teknologier slet 

ikke kan så meget, som optimisterne påstår. Og der ligger mere større 

produktivitetsgevinster og gemmer sig i bedre ledelse og bedre håndtering af digitale 

distraktioner som mails og smartphones.
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11

250 active projects

125 users



EN TILGANG MED INDBYGGET SYNERGI

Bedre
projekter

Tilfredse
medar-
bejdere

Realisering af
gevinsterne



EN HELHEDSORIENTERET TILGANG
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EN HELHEDSORIENTERET TILGANG
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INSPIRATION

MED AFSÆT I EFTERMIDDAGENS OPLÆG 

• Hvad fandt du mest overraskende …

• Hvad er det vigtigste du har lært i eftermiddag

SUMMEØVELSE

2 og 2

2 minutter

https://www.youtube.com/watch?v=2RtDgTm6rn4

