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Alt for mange virksomheder nøjes med et tal 
for projektets afkast. Det giver virksomheden 
en falsk oplevelse af forretningens sikkerhed, 
selvom man har lavet usikkerhedsanalyser 
i projekterne. Først lidt om Business Casen 
(BC’en).

Business Casens formål
Formålet er blandt andet at opstille et 
forretnings-scenarie for projektet (fx styktal, 
kost- og salgspriser, investeringer osv.) og 
beregne det tilhørende over- eller underskud. 
Desuden giver BC’en input til portefølje-
styring i forhold til virksomhedens strategi, 
herunder hvilket usikkerhedsniveau virk-
somheden har besluttet, egenkapitalen må 
underkastes.

Formålet med denne artikel er at gøre 
beslutningstagerne mere nysgerrige efter, 

hvordan Business casens indhold kan ændres 
fra at have en ’falsk sikkerhed’ til en mere 
’sand usikkerhed’ og give projektledere en 
metode til at lave usikkerhedsanalysen. Her 
defineres ’ falsk sikkerhed’ ved, at man kun 
har ét tal, mens ’sand usikkerhed’ defineres 
ved, at man har gennemført en 3-punkt-
sestimering af projektets afkast. En tidligere 
undersøgelse blandt 50 danske virksomhe-
der viste, at ca. 75 % af dem kun benytter 
1-punktsestimater! Det kan gøres bedre. 
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Indtægter

UdgifterMin?

Max?

Min?

Max?

Projektets nutidsværdi
Neden for benyttes begrebet nutidsværdi 
(Eng.: Net Present Value – NPV) defineret ved 
(Ref. 2): 

Alle fremtidige udgifter og indtægter 
henføres til projektets begyndelsestidspunkt 
ved at indregne inflations- og kapital-
omkostningsrenten (WACC1). WACC’en er 
ofte 5-20 % afhængig af, hvor risikofyldt 
projektet er (høj værdi = usikkert projekt), og 
inflationen 1-3 %. Projekterne kan dermed 
sammenlignes via nutidsværdierne uafhæn-
gigt af, hvornår de startes hhv. færdiggøres, 
og det giver bedre porteføljestyring.

> Mange virksomheder anvender 
ikke usikkerheder i deres budget og 
NPV. Dermed belastes kapitalen med 
ukendt usikkerhed
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To bud på, hvordan beslutningstagerne får et bedre 
grundlag for at drive forretningen.
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Udfordringen
De fleste virksomheder benytter risikometo-
der, der sikrer en fornuftig risikohåndtering af 
projekterne, og det udbredes mere og mere i 
projektlederverdenen. Det lader dog ikke til, 
at disse metoder i samme grad bringes ind i 
de økonomiske betragtninger mht. business 
casen.

Derfor skitserer jeg her to metoder til at 
inkludere risikovurdering af BC’en.

1) Simpel 1 Punkts Metode (S1PM)
Dette er den hurtige og derfor noget usikre 
metode, hvor en analysegruppe på 3-5 
personer med forskellige synsvinkler – helst 
fra forskellige afdelinger og med forskellige 
synspunkter (pessimist, optimist, specialist 
osv.) – vurderer usikkerheden på A) De tek-
niske data og B) De økonomiske data. Først 
deler man produktet op i nogle så vidt muligt 
uafhængige elementer i et Product Break-
down System (PBS) og beskriver de overord-
nede tekniske og økonomiske usikkerheder 
for hvert element.

Fx elementer for en vindmølle: Vinger, 
Gearkasse, Generator, Nacelle, El-system, 
Tårn, Fundament m.v. 

Dernæst diskuterer analysegruppen det 
enkelte element og vurderer umiddelbart 
derefter individuelt usikkerheden på A) og 
B) ved at gætte på en procentsats som A) 
og B) påvirker projekts NPV. Man beregner 
middelværdien af deltagernes gæt på de 

Fig. 2. Analysegruppens estimering af 

antal solgte produkter (Fiktive tal).  

ML: Most likely= Mest Sandsynlig.

Fig. 1. Beregnet NPV, 1punktsestimerede usikkerheder i det tekniske hhv. det forretningsmæssige 

og den resulterende NPV. Alle tallene er fiktive.

to områder (∑ Nacelle (Øko. Usikkerhed)(i)/
(Antal deltagere)). Det kan fx give 80 % mht. 
’teknisk bidrag’ og 90 % mht. ’økonomisk 
positiv bidrag’ for Nacellen’s positive NPV 
bidrag, som i Fig. 1. 

Den samlede effekt beregnes da til 80 
% * 90 % = 72 % mht. Nacellen’s effekt på 
NPV. Har man beregnet en Nacelle’s andel på 
+1875 kEur, så er den vægtede NPV effekt 
72 % * 1875 = +1350 kEur (se Fig. 1). 

Har delelementerne et negativ NPV bidrag 
(fx Tower), så antages, at det negative bidrag 
kan blive mere negativt til NPV’en. Hér er 
fundet andre procenttal 90 % x 95 % = 86 
%, så bliver det (100+(100-86)) % *(-2140) 
= -2450 kEur. Ved at indregne usikkerhe-
derne på denne måde får man et lavere og 
konservativt vægtet NPV og med en højere 
sandsynlighed for, at det endelig NPV ’kan’ 
blive bedre. Se Fig. 1.

 Fordelene ved S1PM er, at den er simpel 
at udføre, og kan være første skridt mod en 
mere ’sand usikkerhed’. 

Ulemperne er, at man ikke kan spotte 
de vigtigste indsatsområder for reduktion 
af usikkerhederne, da der ikke er ’faktuelle’ 
data bag estimeringerne. Desuden kan 
metoden give en falsk tro på, at man har styr 
på usikkerhederne – dét kan være farligt for 
virksomheden. 

Forbedring: En væsentlig forbedring 
opnås ved at benytte 3punktsestimeringer 
af de tekniske og økonomiske procentsatser, 

hvorved, der fremkommer flere faktuelle data 
bag estimeringerne. Se 3punktsestimering 
beskrevet i Ref. 1 hhv. Ref. 3.

2) Successiv 3-punktsmetode (S3PM)
Den udvidede og noget mindre usikre metode 
er baseret på Successiv Princippet (Ref. 1). 
Kort fortalt foretager en analysegruppe på 
5-10 personer en 3-punktsestimering af 
alle betydende input i BC’en, hvorefter man 
beregner den samlede usikkerhed i BC’en fx 
vha. et regneark. 

I vindmølle eksemplet kan usikkerhedsele-
menterne fx være: Udviklingsomkostninger 
(Mandetimer, udstyr, udviklingsinvesteringer 
og test), antal møller i BC, udvikling af kost- 
og salgsprisen, besparelserne (fx færre 
arbejdstimer, lavere drifts- og vedligehol-
delses-udgifter for hvert element), inflation, 
WACC, produktionsinvesteringer osv.

3-punktsestimeringen
Den er kort fortalt: 
a) Projektgruppen har beskrevet alle elemen-

ter i BC som nævnt ovenfor. 
b) Analysegruppen 3punktsestimerer alle 

posterne, som fx vist i Fig. 2 og Fig. 3.
c) En facilitator samler alle værdierne og 

gennemgår dem med gruppen for yderlig 
successiv undersøgelse. Under denne 
proces fremkommer mere projekt informa-
tion. Se mere i Ref. 3.
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Det samlede resultat kan se ud som i Fig. 4. 
Her ses, at ’Generator’ bidrager med størst 
usikkerhed i fremstillingsomkostningerne, 
’Elec. System’ størst mht. investeringer osv.

Fordele: Metoden indikerer de største 
usikkerheder. Fx kan en mindre budgetpost 
godt bidrage til den største NPV usikker-
hed – hvor man ellers kan misledes til at 
koncentrere sig om de største NPV-bidrag. 
Metoden generer flere projektdata og 
skaber et fælles billede, herunder ejerskab 
af resultatet. 

Jeg har ofte oplevet, at estimeringsana-
lysen giver mange nye spørgsmål, som skal 
besvares. Dét er også et væsentligt resultat.

Ulemper: Metoden er mere tidskrævende, 
da der skal vurderes op til 3 gange så mange 
input.

Generelt
Jo mere tid og flere ressourcer man kaster ind 
i usikkerhedsvurderingerne, jo mere sandt 
et billede får man af usikkerhederne, der er i 
projektet. Vurderingerne bør man selvfølgelig 
opdatere løbende.

Visuel præsentation mindsker risici
Desuden er det vigtigt at præsentere 
nøgletallene på en overskuelig måde. For der 
er nemlig også usikkerhed forbundet med at 
kommunikere usikkerheder!

Andre aspekter: Hvordan udnytter man 
disse resultater i porteføljestyringen? 
Hvordan vælger man de mest potente NPV 
projekter i forhold til virksomhedens ønskede 
risikobelastning? Dette omtales i en ny artikel 
medio januar 2011 på VLV.dk, sammen med 
er et par simple værktøjer til at starte op med.

[   ]

Fig. 4. Analysens samlede usikkerhedsbillede 

(Fiktivt eksempel).  

O&M: Drift og vedligeholdelses udgifter.

Fig. 3. Analysegruppens estimering af mande-

timer for delprojekt Rotor (fiktive tal).  

Total Eng. Hours = M.L.

   2011 2012 2013 2014

Engineering hours     

R&D  1.600 1.600 100 

Manufacturing   400 100 

Service    400 

Test    400 

Others     

Total Engineering Hours  1.600 2.000 1.000 0

Max  2.800 3.000 1.500 

Min  900 1.500 600 

St.Dev Calculated  380 300 180 0

Total Engineering Costs  161 201 101 0

St.Dev Costs  38 30 18 0

UNCERTAINTIES  Contribution to Uncertainty [%]     

Projects Name Man Power Man Invest- Manu- All Costs Direct 

   [Hours] Costs ments facturing  savings

Subproject 1 Rotor 5 4 5 3 5 0

Subproject 2 Generator 24 23 19 65 25 32

Subproject 3 Nacelle & Gearbox 13 15 0 0 4 11

Subproject 4 Elec. System 19 20 55 16 42 2

Subproject 5 Tower 15 14 0 0 4 0

Subproject 6 SW 5 5 3 0 5 28

Subproject 7 Tests & Approvals 11 12 0 0 3 0

Subproject 8 Assem., Trans. & Erec. 3 3 18 16 10 0

Subproject 9 O&M and other 5 5 0 0 1 27

Sum  100 100 100 100 100 100
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Noter
1.  WACC: Working Accumulated Capital Cost. Svarer fx til hvad 
aktionærerne/banken o.a. som minimum skal have for at låne virk-
somheden penge til at skabe flere penge (projekterne). Dvs. WACC 
skal mindst være den påkrævede forrentning af kapitalen. 
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