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Værdiskabelse i projekter og transformationer  

Dokumentation fra kurset d. 13.10.21 (dag 2) 

 

HVAD HAR DU TÆNKT OVER SIDEN SIDST? 

Er der spørgsmål eller noget der skal uddybes? 

Hvad var du mest optaget af på Dag 1? 

• Hvordan får vi det med tilbage i organisationen og forankret hos ledelsen? 

• Hvordan jeg får implementeret og brugt forandringsanalysen 

• Nysgerrig – Hvordan kan jeg bruge det? 

• Værdisætning af gevinster 

 

MÅLEMETODER 

Drøft hvilke målemetoder, der kan anvendes for de tre gevinster 

• Færre ressourcer til indkøb 

• Rabatter via bedre aftaler 

• Reducere fejlleverancer  

Med hvilken frekvens skal der måles og hvornår er slutrapportering? 

Færre ressourcer til indkøb: 

• Antal årsværk / antal timer 

• Måles i starten hvert kvartal og senere hvert halve år 

Øgede rabatter: 

• Måles på priser ”før og efter” indgåelse af rammeaftaler 

• Antal fakturaer i det gamle og nye system 

• Stikprøver pr. faktura / pr. leverandør 

 

 

FORANKRING OG LEDERSKAB 

Hvem sidder i styregruppen? 

Hvem er projektejer? 

Hvem er ledelsesansvarlige? 

Hvem er gevinstejerne?  
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Hvordan motiveres de pågældende til at påtage sig ansvaret? 

• Styregruppe: 

• Direktion 

• Økonomi 

• Indkøb 

• Divisionsdirektører 

• Projektejer: 

• Direktør 

• Ledelsesansvarlige: 

• Divisionsdirektører 

• Gevinstejere: 

• Lokale enhedschefer 

• Indkøb 

• Kvalitet 

 

• Hvordan motivere: 

• Bedre kvalitet fremover 

• Bedre økonomi 

• Frigivne timer til brug for kerneopgaver 

 

ABC GEVINSTREALISERING: 

Scor hvor ABC A/S er mht. gevinstrealisering på de enkelte faktorer? (Skala 0-5) 

Gevinster: 2,5 

Handlinger: 4 

Business Case: 2 

Måling: 2 

Forankring og Lederskab: 2,5 

 

HVILKE ERFARINGER HAR DU MED PORTEFØLJESTYRING?  

Hvilke udfordringer har du mødt? 

Hvad er svært og hvad er let? 

• Man kan ensrette nogen ting 

• Mangler et fælles sprog 

• Projekter sættes i gang uden ensartet ramme – der bør startes med ens ramme 

• Oplever ofte et kompetencegab 

• Person ressource spørgsmål er en udfordring 

• Forskellige regimer spiller ind 
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• Uden porteføljestyring ender det med projektforstoppelse 

• Der mangler mod til at stoppe de dårlige projekter 

 

HVAD SKAL ABC A/S GØRE FOR AT FÅ STYR PÅ VÆRDISKABELSEN? 

• Udarbejde business case på alle projekter – også de svenske 

• Udarbejde gevinstrealiseringsplan for alle projekter 

• Skabe ensartethed og fælles sprog 

• Uddanne projektledere 

• Organisering der kan løfte porteføljestyring – højt og centralt placeret 

• Kategoriser projekterne 

• Udarbejd business case for integration af den svenske virksomhed + Gevinstrealiseringsplan 

• Etabler arbejdsgruppe med de rette kompetencer og suppler evt. med eksterne 

 

LEDELSESFORANKRING OG OVERBLIK (GÆSTETALER) 

Hvor trykker skoen mest? 

• Genkender de fleste af punkterne 

• Der mangler målfokus 

• Ukonkrete mål er en udfordring 

• Redskaber til Porteføljestyring mangler 

 

OPSAMLING  

Hvad er det vigtigste du tager med hjem i dag? 

Og fra kurset generelt 

• Har fået lyst til at gå dybere ind i det 

• X-antal dage skal nu afsættes til at forstå hvordan det kan anvendes i min organisation 

• Meget konkret – skal bruge det til prioritering – og skaffe opbakning ved at visualisere gevinsterne 

• Anvende det til at skabe troværdighed 

• Business casen har været vigtigt – det er grundstenen 

• Få styr på styregrupperne – og anvende modellen 

• ”Frustration”😊 – jeg er den eneste i virksomheden som nu kender til dette. De gode ting bør 

præsenteres på et ledelsesmøde 

• Skabe et fælles sprog i ledrelsesgruppen 


