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Værdiskabelse i projekter og transformationer  

Dokumentation fra kurset d. 4.10.21 (dag 1) 

 

Erfaring med Business Cases 

HVILKE ERFARINGER HAR DU HAFT MED ANVENDELSE AF BUSINESS CASES?  

HVAD HAR DU LÆRT AF DISSE ERFARINGER: 

• Hvornår er det et budget og hvornår en Business Case?  

• Det giver et godt overblik – men er et stort arbejde 

• Andre dårligere projekter løber med pengene 

• Kunstigt at leverandørerne laver business casen 

• Ledelsen skal have et klart formål med business casen 

• Der skal være ressourcer til at lave business casen 

• Data kan være svært tilgængelig og kvaliteten svingende 

 

ABC Data 

LAV ET FØRSTE SKUD PÅ BUSINESS CASE  

• Hvilke gevinster indgår? 

• Hvilke omkostninger skal indregnes? 

Gevinster: 

• Bedre aftaler = lavere priser 

• Færre leverandører = sparet tid 

• Bedre overblik = effektivisering 

• Mindre spild 

• Bedre lagerstyring 

• Sparet tid ift. at finde leverandører 

• Færre indkøbere 

Omkostninger: 

• Rekruttere indkøbere og udgifter til løn 

• Udvikle mini-guide 

• Fælles leverandørregister/system 

• Uddannelse 

• Konsulenter 

• Forandringstid 

• ”Fejring” af succesen😊 

• Drift og vedligehold af systemet 
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Fyn rundt 

ENKELTVIS: 

Min.  Most likely Max. 

250  300  400 

100  150  200 

250  320  500 

1276 1570  1884 

400  500  600 

500  1000  1500 

459  640  847 Gennemsnit 

 

GRUPPEVIS: 

Min.  Most likely Max. 

400  600  1200 

1000 1250  1500 

500  600  700 

633  816  1133 Gennemsnit 

 

PLENUM: 

1250 

 

Det rigtige resultat er 1130 

 

 

Case digitale dokumenter: 

HVILKE UDFORDRINGER SER DU I FORHOLD TIL EGNE PROJEKTER, OG: 

• Identifikation og estimering af gevinster og udgifter 

• Anvendelse af ”Hvad, Hvordan, Hvorfor modellen” 

• Opstilling af scenarier med henblik på sammenligninger 

• Gevinster er udfordringer – og særdeles de bløde værdier 

• Udfordringen er at man sidder meget alene med det 

• Man skal ud og tale med / involvere andre 

• En forudsætning er at ledelsesgruppen taler samme sprog 

• Det er godt med konkrete eksempler 
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Erfaring med gevinstrealisering 

HVILKE ERFARINGER HAR DU HAFT MED GEVINSTREALISERING?  

• Hvorfor var det svært – eller let? 

• Hvorfor gik det godt – eller skidt? 

• Der sammenlignes ”pærer og bananer” 

• Ingen fælles projektmodel 

• Intet fælles sprog 

• Har stort set ingen erfaringer 

• De ”forkerte” ressourcer bruges til at definere krav og specificere 

• De ”rigtige” ressourcer har travlt med den daglige drift 

 

Med hjem 

HVAD ER DET VIGTIGSTE DU TAGER MED HJEM I DAG? 

• En metode og systematik 

• Metode og værktøjer som skal i brug med det samme 

• One-slider til præsentation for direktion/styregruppe 

• Gode redskaber – hvor gevinstrealisering er en ”øjenåbner” 

• Inspirerende værktøjskasse – som kan bidrage til mere professionelle business cases 

• Systematik – tænkning og logik 


