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Værdiskabelse i projekter og transformationer  

Dokumentation fra kurset d. 30.08.22 

 

Erfaring med Business Cases 

HVILKE ERFARINGER HAR DU HAFT MED ANVENDELSE AF BUSINESS CASES?  

HVAD HAR DU LÆRT AF DISSE ERFARINGER: 

• Også de mere bløde værdier skal med f.eks. klima 

• Ikke altid skarp på formålet – ikke de rette interessenter som er med 

• Business Casen skal bæres videre – roller og ansvar for BC er vigtigt 

• Business Casen anvendes kun når projektet skal sættes i gang 

• Problem med incitamentsstrukturen 

• Gevinster kan ”ædes” andre projekter 

• Svært at måle på bløde værdier – svært at fastsætte baseline 

 

ABC Data 

LAV ET FØRSTE SKUD PÅ BUSINESS CASE  

• Hvilke gevinster indgår? 

• Hvilke udgifter skal indregnes? 

Gevinster: 

• Rammeaftaler – Købe mere effektivt 

• Færre leverandører 

• Mindre tidsforbrug decentralt 

• Færre fejlindkøb – bedre kvalitet 

• Bedre overblik over kontrakter 

• Bedre arbejdsmiljø 

Udgifter: 

• Stor udfordring personalemæssigt inkl. fratrædelser 

• Købe indkøbssystem, implementering, vedligehold og drift 

• Oplæring 

• Projektressourcer inkl. konsulenter 

• Koordination centralt/decentralt – dialog 

• 2 nye ansættelser 

• Udvikle mini-guide – kommunikation & vedligehold 
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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? 

• Udfordringer med hvor gevinsten skal placeres 

o Case: Hjemtagning af måtteservice 

o Centralt eller decentralt 

• Tavlestyring udfordringer 

• Udfordringer med at få gjort det målbart 

• Gevinstrealisering i et område kan ”skade” et andet område (afhængigheder) 

• Leverandørens Business Case holder ikke (eks. KL) 

 

Erfaring med Porteføljestyring 

HVILKE ERFARINGER HAR DU HAFT MED PORTEFØLESTYRING?  

HVAD HAR DU LÆRT AF DISSE ERFARINGER: 

• Man er bange for at projektet lukkes (når det sammenlignes) 

• For mange følelser – subjektive vurderinger og prioriteringer 

• Hvis der er mange kvalitative gevinster – så bliver det for subjektivt 

• Svært at skaffe accept for porteføljestyring 

• God måde at kommunikere på og inddrage interessenter 

• Svært at skaffe interesse for porteføljestyring 

• Vi har tidligere haft en Portal – men der er manglende ledelsesefterspørgsel 

• Corona har sat os bagud 

• Det skal være let at opdatere 

• Der er brug for det på forvaltningsniveau 

 

De rigtige projekter 

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

• Skabe overblik over projekterne 

• Oprette et PMO 

• Kategorisere projekterne i forhold til strategi 

• Etablere styregrupper for indsatsområderne 

• Udarbejde Business Case og gevinstrealiseringsplaner for projekterne 

• Etablere en fælles projektmodel 

• Undervisning og træning 

• Prioritere og lukke det dårlige projekter 
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’Med hjem 

HVAD ER DET VIGTIGSTE DU TAGER MED HJEM I DAG? 

• Når der er flere involveret – så forstærker det måden at arbejde på 

• Systematik og faser, som sikrer at vi har det hele med 

• Systematik – få ord og billeder på noget vi gør i forvejen 

• Fint at få sat ord på – det gør det smartere – det gør projektstyring bedre 

• Vigtigt at der bruges ressourcer i starten af projektet (så Business Case er afstemt) 

• Involvering af de rette personer 

• Brug Business Casen til Gevinstrealisering 

• Vigtigt at Business Casen er opdateret 

• Har fået et mere håndgribeligt værktøj – som kan bruges ”hele vejen rundt” 

• Man skal være skarp på formål – have fokus på Business Casen og huske at opdatere 

• Der er mange processer man skal være opmærksomme på 

• Business Casen er et fundament for projektet – ikke kun til start 

• Har fået fælles værktøjer og sprog – bruge dele af skemaer og værktøjer 


