
Afgangsprojekt - foråret 2015 

Projektrisici ved 
rådgiverydelser på 

internationale 

trafikplanlægningsprojekter  

Afgangsprojekt 
 

Michael Goth-Rindal 

12. maj 2015 

 
Vejleder: Kristian Sørensen 

Copenhagen Business School 

HD 2. del –International Business 

Antal anslag: 175.000 



Side 1 af 97 
Projektrisici ved rådgiverydelser på internationale trafikplanlægningsprojekter 

Afgangsprojekt - foråret 2015 

Indholdsfortegnelse 
1 Indledning .................................................................................................................................................. 3 

2 Problemstilling ........................................................................................................................................... 4 

2.1 Problemformulering .......................................................................................................................... 5 

2.2 Definitioner ........................................................................................................................................ 6 

2.3 Afgrænsninger ................................................................................................................................... 8 

3 Struktur og metode ................................................................................................................................... 9 

3.1 Projektstruktur .................................................................................................................................. 9 

3.2 Interview som metode .................................................................................................................... 11 

3.3 Videnskabsteoretisk forankring ....................................................................................................... 12 

3.4 Litteratur- og kildekritik ................................................................................................................... 13 

4 Risikoanalyse ........................................................................................................................................... 15 

4.1 Metode til identifikation af risici ..................................................................................................... 17 

4.2 Identificering af eksterne risici ........................................................................................................ 21 

4.3 Identificering af interne risici........................................................................................................... 38 

4.4 Metode til vurdering af risici ........................................................................................................... 46 

4.5 Vurdering af risici ............................................................................................................................. 54 

5 Interessentanalyse ................................................................................................................................... 60 

6 Cost-benefit analyse af risikostyring ....................................................................................................... 69 

6.1 Cost-benefit analyse ........................................................................................................................ 71 

6.2 Følsomhedsanalyse ......................................................................................................................... 76 

7 Konklusion ............................................................................................................................................... 78 

8 Perspektivering ........................................................................................................................................ 81 

9 Litteraturliste ........................................................................................................................................... 82 

10 Bilag ..................................................................................................................................................... 88 

10.1 COWIs organisation ......................................................................................................................... 88 

10.2 Hofstedes og Trompenaars kulturdimensioner............................................................................... 89 

10.3 Vurdering af eksterne risici for Egypten-projektet .......................................................................... 90 

10.4 Følsomhedsanalyse ......................................................................................................................... 95 

 

 

 



Side 2 af 97 
Projektrisici ved rådgiverydelser på internationale trafikplanlægningsprojekter 

Afgangsprojekt - foråret 2015 

Executive summary 
The purpose of the project is a study of how to develop a risk management tool for international 

projects within the engineering business of transport planning. The aim is to develop a tool that 

supports project managers when preparing proposals for international projects, as the focus in this 

stage of the project cycle is to prepare a competitive proposal that gives the client the best solution, 

the best experts and an advantageous price. The focus in this stage is seldom on analysing risks and 

pricing them and finally adding these to the financial proposal. The question is if it is possible to 

develop a tool that will lead to more successful projects with increased profit. Moreover, will the 

engineering business benefit from implementing the developed risk management tool. 

The project studies how the textbooks and articles handles risk management and the risk tools 

developed to analyse risks to be able to understand the process of risk management. The literature 

studies of risk management clarifies: 

› methods to identify risks 

› methods to assess the identified risks 

› methods to handle the most important risks 

Identification of risks focuses on both external risks and internal risks. The study of the two levels 

of risks is based on a broad literature study of relevant external and internal risks. These risks are 

narrowed into the most relevant risks and listed in a risk register. This risk register is used for 

interviews with project managers and other relevant staff in COWI to discuss risks and develop a 

risk register that is firm specific within the field of transport planning. 

When the risks are identified, the project managers will be able to assess the likeliness and 

consequence of the risks to occur on the project. The method to assess the risks is found in the 

textbooks and articles, and these methods has been studies to develop the most appropriate tool for 

COWI. The developed method has been discussed with the project managers to adapt the tool to fit 

the requirements of the managers. The tool gives a risk value, which should be incorporated in the 

final financial proposal as a risk contingency. 

The effect of the tool has been analysed based on a cost-benefit analysis and after that testing the 

results based on a sensitivity analysis. The conclusion is that the developed risk management tool 

can benefit on a project level giving increased profit. However, seen from a firm perspective this 

will lead to a lower hit rate on winning the projects and therefore a lower profit on a firm level. 

The focus on risk management can still lead to projects that are more successful, but with a cost. 
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1 Indledning 
COWI er en af Nordeuropas førende rådgivningsvirksomheder inden for en bred pallette af 

ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. COWI er repræsenteret i 24 lande med egne kontorer 

og har 26 datterselskaber spredt over hele verden. COWI beskæftiger omkring 6.200 medarbejdere 

og har projekter i ca. 175 lande. COWI står meget stærkt i Skandinavien med 4.500 ansatte, heraf 

2.900 i Danmark. [COWI (A), 2015] 

COWI er en international virksomhed, der fokuserer på at have en stor del udenlandske projekter til 

at understøtte nationale markeder, og er derfor eksponeret over for en række internationale risici, 

som findes både på virksomhedsniveau (mikroniveau), brancheniveau og samfundsniveau 

(makroniveau). 

COWIs division for "Planning and Economics"1, og herunder afdelingen for "Urban Planning and 

Transport" har som en del af strategien fastsat et mål om at øge andelen af omsætning, der kommer 

fra udenlandske projekter. I dag er ca. 15 % af omsætningen udenlandsk baseret og målet er, at 20-

25 % af omsætningen skal være udenlandsk baseret i 20152. [COWI, 2012] Dette mål fastholdes i 

den kommende strategi. [Skov, 2015] 

Målsætningen om at en del af omsætningen skal være udenlandsk baseret hænger sammen med en 

ønsket om at begrænse afhængigheden af det hjemlige marked. Dette forstået således, at i perioder 

hvor det hjemlige marked ikke udbyder nok rådgivningsopgaver, vil afdelingen kunne overleve 

denne nedgang ved at have nok projekter i udlandet. F.eks. ses op til kommunalvalg i Danmark en 

nedgang i projekter, da der opstår et politisk "dødevande", hvor der ikke igangsættes initiativer, 

men kun bringes idéer frem i form af "valgflæsk". Dette kan påvirke en afdeling, som er meget 

afhængig af hjemlige projekter, hvor en nedgang i den hjemlige ordrebog i værste fald kan betyde 

afskedigelser for at sikre en sund økonomi i afdelingen. I sådanne perioder er udenlandske projekter 

netop med til at sikre beskæftigelse, som dermed udjævner denne forretningsmæssige risiko. 

En stor del af de udenlandske projekter er ikke blot tværfaglige på afdelingsniveau, men ofte 

tværdivisionelle i COWI, og med inddragelse af datterselskaber eller eksterne parter i form af joint 

venture eller underrådgivere. Dette gør, at der skal samarbejdes med kollegaer med helt anden 

faglig ekspertise, geografisk placering, organisatorisk baggrund og tilmed kulturelle forskelle. 

Dermed er det et samarbejde mod et fælles mål, men ofte med forskellige egeninteresser og 

                                                           
1 Se Bilag 1 med COWIs organisation, hvor de undersøgte afdelinger (og divisioner) er markeret. 
2 Hentet fra COWIs Division 1 (BU1) "Strategy 2015". 
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forventninger. Samtidig arbejdes der for kunder, som kan være ukendte for COWI, og som kan have 

helt andre interesser og forventninger, end hvad umiddelbart forventes. Endvidere kan der være en 

række risici, som er uden for projektets egen indflydelse. 

Alt dette er medvirkende til at øge risici for, at et projekt ikke bliver en succes, og dermed ikke når 

de altoverstående magiske mål [Köster, 2013]: 

› Projektet løses til tiden 

› Projektet løses inden for det stillede budget 

› Projektets kvalitet lever op til kundens (og egne) forventninger 

Undertegnede er sammen med en håndfuld andre rådgivere udpeget til at være ansvarlige for, at 

sikre udenlandske projekter til afdelingen. Da undertegnede fornyligt er blevet tilknyttet afdelingens 

internationale "tilbudsteam", er der en del procedurer, viden og erfaring, der skal læres og udnyttes. 

Og netop det at lære at agere i dette internationale tilbudsmiljø er en stor udfordring. 

2 Problemstilling 
Selvom afdelingens og divisionens strategi går på at øge omsætningen fra internationale projekter, 

er det vigtigt at holde øje for, at der er ofte lavere profit på afdelingens internationale projekter. 

Dette hænger sammen med, at der er større projektrisici forbundet med internationale projekter, da 

internationale projekter er præget af stor grad af diversitet, kompleksitet, dynamik, begrænsninger 

og ikke mindst risici [Köster, 2013]. [Mertner (A), 2015] 

Som en del af tilbudsfasen i COWI skal der udarbejdes forskellige formelle dokumenter inden et 

tilbud kan afgives. Herunder findes risikoscreening, bid/no-bid, MSSS-screening3 og Due Diligence 

af eventuelle samarbejdspartnere samt vurdering af juridiske kontraktforhold og skattemæssige 

forhold. Disse formularer medvirker til at give tilbudsleder en vurdering af, om der er forhold, som 

COWI ikke kan acceptere, inden der bruges kræfter på selve tilbuddet. [COWI, 2015] Herefter kan 

selve tilbuddet udarbejdes, hvor vinderstrategi klarlægges, projektet bemandes, metode til at løse 

projektet klarlægges og beskrives, tidsplan etableres (Gant diagram), budget opstilles på baggrund 

af metode og bemanding (Work Breakdown Structure), og alle formelle dokumenter fremskaffes. 

Derudover udarbejdes kvalitetsplan for projektet. Der er risici for, at der i denne fase, hvor målet er 

at vinde projektet, loves at levere et produkt af en bestemt kvalitet og et bestemt scope, der er svært 

at nå inden for den fastsatte tid og budget. I tilbudsfasen foretages som nævnt en risikoscreening, og 

der dukker løbende risici op i forbindelse med udarbejdelsen af selve tilbuddet, men en formel form 

                                                           
3 Screening og vurdering af personaleforhold inden for miljø, sikkerhed, sundhed og socialt ansvar. 
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for risikostyring udføres ikke, hvor bl.a. identificering af risici, ansvarlig herfor og håndtering til 

reducering af disse risici klarlægges. 

Og da der ikke finder en formel risikostyring sted, men fokus er rettet mod at udarbejde et tilbud, 

der skal være konkurrencedygtigt, er der fare for at falde i det Flyvbjerg kalder for "optimism bias", 

som er en "psykologisk fejlslutning" i planlægningen af tilbuddet, da projektledere træffer 

beslutninger baseret på optimistiske forventninger i stedet for på en rationel vægtning af gevinster, 

tab og sandsynligheder. Fordele overvurderes mens omkostninger og tid undervurderes eller overses 

helt, hvilket får den konsekvens, at projekter ikke rammer inden for budget, den lovede kvalitet eller 

leveres til tiden. [Flyvbjerg, 2011] Dette bekræfter, at risikostyring er vigtigt i tilbudsfasen.  

Efter tilbudsfasen kommer faserne for planlægning, udførelse og færdiggørelse, hvor selve projektet 

udføres og afleveres til kunden. [Köster, 2013] I disse faser er der store risici forbundet, som er 

afgørende for om projektet afsluttes til tiden, inden for budgettet og til den forventede kvalitet og 

omfang. Det er derfor vigtigt at være på forkant med de risici, der kan opstå og være klar til at 

håndtere disse risici. I denne fase bør risikostyring være en iterativ proces, hvor risici løbende 

revurderes for at sikre, at der ikke opstår nye risici eller allerede identificerede risici ændrer sig. 

Det vil for en ny projektleder inden for internationale projekter være vigtigt at have en formel form 

for risikostyring at støtte sig til, foruden at lære af både erfarne kollegaer omkring forhold, der skal 

være særligt fokus på, for at håndtere projektrisici og lede et succesfuldt internationalt projekt. 

2.1 Problemformulering 
Da COWIs strategi går mod flere internationale projekter og undertegnede samtidig bruger mere og 

mere tid på arbejdet med internationale projekter og på sigt skal beskæftiges endnu mere med dette, 

er det relevant at undersøge, hvordan risikostyring mere formelt kan udføres for derigennem at 

håndtere risici og kunne medvirke til at levere succesfulde projekter, der opfylder de magiske mål. 

Dette har ledt til følgende problemformulering: 

Hvordan kan et risikostyringsværktøj udvikles, med fokus på projektrisici i tilbudsfasen ifm. 

internationale trafikplanlægningsprojekter, der kan lede til mere succesfulde projekter i COWI? 

Problemformuleringen leder frem til følgende undersøgelsesspørgsmål: 

› Hvordan kan eksterne risici ifm. internationale projekter identificeres? (US1) 

› Hvordan kan interne risici ifm. internationale projekter identificeres? (US2) 

› Hvordan kan identificerede risici vurderes og håndteres i tilbudsfasen? (US3) 
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› Hvordan kan en interessentanalyse bidrage til at identificere og vurdere relevante 

interessenter? (US4) 

› Kan det betale sig for COWI at anvende et mere formelt værktøj til risikostyring i forhold til at 

øge profit på internationale projekter? (US5) 

2.2 Definitioner 
I det følgende angives definitioner af nøglebegreberne anvendt i dette projekt. Definitionerne tager 

udgangspunkt i, hvordan begreberne skildres i litteraturen og på baggrund heraf præciseres, hvordan 

begreber forstås i afgangsprojektet. 

Internationale projekter 

Internationale projekter er karakteriseret ved at være komplekse og præget af diversitet og risici. 

Köster har skildret det internationale projekt som vist på Figur 1. 

 
Figur 1 Skildring af karakteristika ved internationale projekter. [Köster, 2014]. Egen tilvirkning. 

Denne skildring af karakteristika begrunder hvorfor det er vigtigt at fokusere på risikostyring. 

Risiko 

Risici (herunder projektrisici) er generelt en hændelse, der kan opstå i fremtiden, hvis indvirkning 

kan påvirke muligheden for at gennemføre projektet som planlagt og nå projektets mål [Hillson, 

2006]. Mere præcist er projektrisici den eksponering et projekt i fremtiden kan blive udsat for, som 

kan lede til finansiel/økonomisk tab (eller gevinst) og/eller forsinkelse af projektets gennemførelse 

[Cooper & Chapman, 1987]. Det bliver også fremstillet i litteraturen, at risici er socialt konstrueret, 

da det ikke er projektet i sig selv, der opfatter risici, men det er menneskerne bag projekterne. Og 

opfattelsen af risici er forskellig afhængig af konteksten, hvilket kan afspejles i forskelligheder 

såsom kultur og individ. [Edwards & Bowen, 2005] Projektrisici er både interne og eksterne risici 

samt risici, der kan forventes og uforudsete risici [Köster, 2013]. 

Internationale projekter
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Graden af kompleksitet på projekter har gennem tiden været stigende, og projektrisici bliver derfor 

en stadig større udfordring for gennemførelse af projekter. Dette kommer også til udtryk i den 

stigende grad af interessentinvolvering i projekter. [Edwards & Bowen, 2005] Dette hænger 

endvidere sammen med, at risici ofte er en konsekvens af, at omverdensfaktorer ændrer sig med 

meget høj fart i dag [Andersen, 2006]. Andersen angiver også opfattelsen af risici som forskellen 

mellem forventet og realiseret resultat. 

Til afgangsprojektet forstås risici som de eksterne og interne hændelser, der kan ændre projektets 

forventede resultat, ved at lede til ændret profit. Fokus på profit i forståelsen af risici skyldes, at 

projektledelse måles på projektøkonomi, og økonomien rummer i sidste ende både tid og kvalitet i 

form af kundetilfredshed. Dette skyldes, at kunder betaler for ydelsen, når de er tilfredse med den 

leverede kvalitet, og herunder kommer for lav kvalitet til at betyde ekstraarbejde, som omsættes i 

ikke-budgetterede omkostninger for projektet. 

Risikostyring 

Risikostyring er den proces, hvor risici identificeres og vurderes med henblik på at håndtere 

konsekvenserne af mulige realiserede risici. Dette gælder både håndteringen af risici med negative 

konsekvenser for at undgå, at det får betydning for projektets økonomi og gennemførelse samt 

muligheden for at drage fordel af risici med positive konsekvenser for projektet. [CIMA, 2002] En 

del af risikostyring er den måde virksomheden ønsker at håndtere risici og forsøger at kontrollere 

risici [Hillson, 2006]. Effektiv risikostyring er medvirkende til at forbedre den økonomiske 

præstation, ved at reducere ugunstige hændelser for projekter og samtidig udnytte de identificerede 

muligheder til bedre økonomisk præstation. [Andersen, 2006] Effektiv risikostyring giver ofte en 

positiv effekt på økonomisiden ved at fastholde profit og endda forbedre profit på projektet [CIMA, 

2002]. Dermed har effektiv risikostyring økonomisk fordel for projekter, ved ikke kun at eliminere 

negative hændelser men samtidig ved at drage fordel af muligheder, som alt sammen kan medvirke 

til at forbedre profit på et projekt, og endda også forbedre kvaliteten i det leverede og overholdelse 

af aftalte deadlines. 

Succesfulde projekter 

Succesfulde projekter er defineret som projekter der opfylder de "tre magiske mål"4 og lever op til 

succeskriterierne vist på Figur 2. [Köster 2013] 

                                                           
4 Projektet løses til tiden, inden for det stillede budget og med en kvalitet der lever op til kundens (og egne) 

forventninger. 
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Figur 2 Skildring af kritiske succeskriterier for international projektledelse. [Köster, 2014]. Egen tilvirkning. 

Succesfulde projekter anvendes i projektet ved at blive målt på øget profit, hvilket hænger sammen 

med de kritiske succeskriterier og de "tre magiske mål", som netop medvirker til at øge profit, bl.a. 

ved hjælp af fokus på kundetilfredshed (tid og kvalitet). Vurderingen af dette tages op i kapitel 6. 

2.3 Afgrænsninger 
Der anvendes i størst mulig grad trafikplanlægningsprojekter i egen afdeling "Urban Planning and 

Transport" (herefter blot benævnt "afdelingen"), enten med projektleder herfra eller størstedelen af 

omsætningen forankret her. Dog vil der blive skelet til projekter fra divisionen "Planning and 

Economics" (se Bilag 1), da der ofte er stor grad af samarbejde med projekter på tværs af 

divisionen, men lige så meget for at undersøge om der er anden praksis for at lede internationale 

projekter samt reducere risici frem mod det succesfulde projekt. 

Der vil tilsvarende være en tidsmæssig afgrænsning tilbage til 2012, hvor dele af COWI, herunder 

undertegnedes division og afdeling blev ISO 9001:2008-certificeret5 inden for det anvendte 

kvalitetsledelsessystem. Dette har skærpet fokus på, at leve op til de forskrifter COWI stiller til 

kvalitetsledelse i alle faser af projektcyklussen. Derfor vil dette give det bedste billede af, hvordan 

risici i dag håndteres, og hvor der evt. er plads til at forbedre risikostyringen. 

Projektet afgrænses til at undersøge risikostyring i tilbudsfasen, hvor risici identificeres, vurderes og 

håndteres, og dermed ses bort fra den efterfølgende kontrol og monitorering af risici, som hører til 

de senere faser af projektforløbet (planlægning, udførelse og færdiggørelse). Dette begrundes i, at 

det er i tilbudsfasen at metode, tidsplan og budget fastlægges og dermed her, at budgetreserver bør 

og skal indarbejdes i projektet og kontrakten med kunden. Det er derfor en vigtig fase i projektet, 

hvor der bør fokuseres særligt på risici og deres mulige konsekvenser. 

                                                           
5 Et kvalitetsledelsessystem der giver virksomheden klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og 

evaluering, så virksomheden har et anerkendt og grundlæggende kvalitetsstyringsværktøj. [Dansk Standard, 2015] 
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Der afgrænses fra at foretage en Due diligence-undersøgelse af evt. samarbejdspartnere, da dette er 

en fast procedure i COWI i forbindelse med tilbudsafgivning. Her vurderes en evt. 

samarbejdspartner for at sikre, at der ikke er forhold her, som på et senere tidspunkt i 

projektforløbet kan betyde risici for COWI, og i sidste ende medføre økonomiske tab eller på anden 

måde medvirke til at projekter ikke opfylder de tre mål. Dog håndteres evt. samarbejdspartnere som 

en interessent i forbindelse med interessentanalysen. 

3 Struktur og metode 

3.1 Projektstruktur 
Der ønskes at finde frem til, hvordan et værktøj til risikostyring kan udvikles, som kan lede frem til 

mere succesfulde internationale projekter i COWI. Til dette er der opstillet fire 

undersøgelsesspørgsmål, som hver især bidrager med viden omkring hvilke forhold, der er vigtige 

at håndtere ifm. internationale projekter. Det femte undersøgelsesspørgsmål analyserer om det kan 

betale sig at bruge mere tid på risikoanalysen, og dermed om det leder til en mere sund forretning 

på virksomhedsniveau at øge fokus på risikostyring. 

Analyserammen for afgangsprojektet er opdelt i tre "delanalyser", som hver skal medvirke til at 

identificere forhold i det internationale projektforløb, som der bør være særligt fokus på, for at 

undgå utilsigtede og uønskede risici, håndtere de risici der ikke kan undgås, og dermed sikre at 

denne risikostyring kan medvirke til at lede frem til succesfulde internationale projekter. Disse er: 

› Identifikation og vurdering af risici (US1-3) 

› Identifikation og vurdering af interessenter (US4) 

› Cost-benefit analyse af om risikostyringen kan betale sig (US5) 

Den første del er identifikation og vurdering af risici, hvor både de eksterne omgivelser, og interne 

risici i COWI er genstand for undersøgelsen. 

Identificeringen af risici baseres både på litteraturstudier af risici, der kan give en organisation i 

internationale projekter udfordringer samt på interview med projektledere for at undersøge 

empirien. Interviewene får karakter af casestudier, da hvert undersøgt projekt behandles igennem et 

interview. Under hvert interview undersøges risici og dermed bruges interviewene til at opsamle 

erfaringer fra tidligere udførte projekter i afdelingen. 

Derefter undersøges, hvordan de identificerede risici vurderes, således at konsekvensen af disse 

synliggøres, og en strategi for håndtering af risici kan udarbejdes, for at reducere konsekvensen og 
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sandsynligheden for at risici kommer til at lede til problemer for internationale projekter. Til dette 

vil både litteraturstudier af vurdering af risici og håndtering af risici samt interview bidrage med 

relevant viden. 

Den anden analysedel undersøger en metode til at identificere og vurdere interessenter, der er 

relevante at håndtere i et internationalt projektforløb. Dermed bliver nærmiljøet i form af 

interessenter også genstand for undersøgelsen. Til dette vil foretages et litteraturstudie af 

interessentanalyse som metode til både identificering og vurdering af interessenter samt der vil 

blive foretaget interview, der kan bidrage med relevant viden. 

Den tredje analysedel undersøger om det kan betale sig at bruge mere tid på risikostyring ved at 

gennemføre en cost-benefit analyse. Slutteligt testes robustheden af konklusionen ved at 

gennemføre en følsomhedsanalyse af forudsætningerne.  

Strukturdiagrammet for afgangsprojektet er illustreret på Figur 3. 

 
Figur 3 Strukturdiagram for projektet. Egen tilvirkning. 
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Gennem projektet vil det udviklede værktøj løbende eksemplificeres ud fra et aktuelt projekt i 

Egypten, som har medvirket til at skabe interessen for øget fokus på risikostyring for undertegnede. 

Egypten-eksemplet vil løbende igennem projektet vises med en grå baggrund.  

 

3.2 Interview som metode 
Da der til alle undersøgelsesspørgsmål er foretaget interview med projektledere og andre relevante 

positioner i COWI, er det vigtigt at have et solidt kendskab til interview som metode. 

De udførte interview skal struktureres og forberedes med sigtet om at opnå det ønskede resultat af 

interviewene. Til forberedelsen af interviewene er det fornuftigt at gennemgå hele 

interviewprocessen, inkl. forberedelse og bearbejdning af interviewresultater for at nå frem til det 

ønskede resultat. Til dette findes der mange interviewguides, men her er søgt inspiration i en proces 

bestående af syv trin, udarbejdet af Olsen og Pedersen [Olsen og Pedersen, 2004]; 

› Tematisering; projektrisici ved internationale projekter 

› Design; hvordan gennemføres interviewet 

› Interview; planskitse over hvordan den søgte information indsamles, hvordan interviewet skal 

foregå samt håndtering af den interpersonelle relation 

› Udskrivning; oversættelse af noter til brug for videre bearbejdning 

› Analyse; finde frem til den mest hensigtsmæssige måde at analysere indsamlet data på i forhold 

til det ønskede resultat 

› Bekræftelse; undersøge kvaliteten af de indsamlede data (f.eks. ved at den interviewede person 

accepterer analyseresultaterne eller fortolkningen) 

› Rapportering; videreformidling af analyseresultaterne eller fortolkningen ind i den samlede 

analyse, således at det også er muligt at forstå hvordan denne viden er fremkommet. 

De primære data bliver indsamlet som kvalitative data (stimulidata) i form af semistrukturerede 

interviews med henblik på, at intervieweren har mulighed for justering undervejs, hvis det menes 

nødvendigt og med mulighed for diskussion af opståede emner [Kvale, 2004]. 

Design for selve interviewet tænkes at blive struktureret omkring følgende undertemaer; 

› Fri snak om risici og interessenter ved det undersøgte projekt (og evt. andre relevante projekter) 

› Drøftelse af de fundne eksterne og interne risici i undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 og bl.a. ved at 

se på om disse forhold er relevante i forhold til internationale projekter og i givet fald, hvordan 

Projektet "Cairo Urban Transport" omhandler en organisatorisk restrukturering og optimering af hele 

busselskabet i Cairo samt etablering af en ca. 60 km transportkorridor for bedre kollektiv trafik. 
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disse mere formelt kan blive en del af projektledelsen. For de interne risici kredses omkring 

projektforløbet, tidsplan, leverancer, økonomi og kundeevaluering. 

› Drøftelse af relevante interessenter ved at gennemgå projektforløbet 

› Vurdering af risici 

For at sikre reliabiliteten og validiteten af data indsamlet under interviewene bliver noterne taget 

under interviewene læst, gennemgået og accepteret af de interviewede. 

Efter interviewene vil disse blive vurderet og der vil søges tendenser og ikke mindst afvigelser fra 

tendenserne, som vil anvendes til risikoregisteret, som leder frem til anbefalinger for hvordan et 

risikoregister kan udvikles som værktøj til at håndtere projektrisici og dermed medvirke til 

succesfulde projekter. De anvendte citater i projektet er efterfølgende godkendt at de interviewede. 

3.3 Videnskabsteoretisk forankring 
Den videnskabsteoretiske forankring af produktion af viden i afgangsprojektet er vigtig at forklare 

og her gennemgås de vigtigste facetter i videnskabsteorien for at vise hvordan viden tilegnes. 

Undersøgelsesfilosofien er anskuelsen af viden, og hvordan vidensproduktionen gribes an i 

projektet. Helt overordnet er undersøgelsesfilosofien konstruktivisme, da undersøgelsen er 

kontekst-afhængighed, hvor det er de udvalgte personers udsagn (og de udvalgte projekter), der 

med er medvirkende til at producere viden. Personerne har dermed stor betydning og generelt er der 

ingen lovmæssigheder i menneskelig ageren. Virkeligheden er en mangesidet mental konstruktion, 

der er afhængig af tid, sted, sociale, kulturelle og økonomiske rammer. Dette stemmer godt overens 

med definitionen af risici, der beskrives som en social konstruktion, der opfattes individuelt. 

Det er svært at argumentere for at erkendelsesteorien (epistemologien) er objektiv, da idealet om 

fuldstændig objektivitet er en umulighed og vidensproduktionen især bygger på kvalitative metoder. 

Subjektiviteten baseres på, at undersøgeren og det undersøgte er viklet sammen i en uadskillelig 

enhed, og konklusioner er baseret på interaktion mellem undersøgeren og det undersøgte. I projektet 

er dette tilfældet, da der foretages en egenfortolkning af litteraturen om risikoanalyse og 

interessentanalyse, og samtidig er det en tilfældig udvælgelse af interviewpersoner. Dermed vil 

andre undersøgere sandsynligvis nå frem til andre resultater og måske anden konklusion. Men selve 

undersøgelsen er baseret på en objektiv fremstilling af det undersøgte. 

Videnskabsteoretisk har projektet og dets vidensproduktion en kvalitativ tilgang. Der tages 

udgangspunkt i et litteraturstudie, som baseres på sekundære data i form af teoribøger og artikler 
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omkring risikoanalyse og interessentanalyse. For at komme nærmere virkeligheden i COWI 

foretages interview som er primærdata. 

Gennem brugen af empiri (interview) benyttes en induktiv metode, hvor udsagn fra de interviewede 

personer til en vis grad er benyttet til at danne et billede af de udfordringer, som generelt 

kendetegner den givne problemstilling med projektrisici. Induktion er at gå fra empiri til 

formulering af en teori, dvs. fra det specifikke til det almene. Dog tager projektet udgangspunkt i 

teorien omkring risikostyring, men formålet med dette er ikke at opstille en hypotese og teste den, 

men nærmere at udarbejde en spørgeramme til brug for anskaffelsen af empirien, og derefter 

udvikle et værktøj. 

Ofte skal holdningerne og de erfaringer, der bliver bragt frem i interview ses som et udtryk for 

personlige holdninger, hvorfor det bør undlades at generalisere holdningerne ukritisk. Interview-

resultaterne giver således kun en indikation af hvilke risici, der er de vigtigste at være 

opmærksomme på og håndtere. 

3.4 Litteratur- og kildekritik 
Til brug for afgangsprojektet er der foretaget et bredt litteraturstudie i forskellige lærebøger og 

publikationer omkring risikostyring og risikoanalyse, der bl.a. beskriver de mest anvendte 

risikostyringsstandarder. Der er foretaget en grundig vurdering af processen for risikoanalyse, for i 

afgangsprojektet at nå frem til en metode, der tager udgangspunkt i og ikke modstriden den, der er 

konsensus om i litteraturen, men som samtidig passer bedst til en rådgivende ingeniørvirksomhed 

som COWI. Litteraturstudiet har omfattet bøger og publikationer, der både beskriver 

risikostyringsstandarderne i dybden samt forfattere, der ser risikostyring oven fra og netop anvender 

de mest anvendte risikostyringsstandarder til at beskrive processen. Dette gælder f.eks. Pullan & 

Murray-Webster og Torben Andersen, men også anerkendte COSO ERM og RAMP. 

Endvidere er søgt i forskellige tidsskrifter for ingeniørbranchen for at sikre, at al relevant viden 

herfra også medtages i afgangsprojektet, da der her kan være mere branchespecifik viden at 

anvende, frem for de risikostyringsstandarder i litteraturen, der er beskrevet på et mere generelt 

niveau. Dog er det svært at finde branchespecifik litteratur om risikostyring, men 

Ingeniørforeningen og avisen Ingeniøren har givet gode input med artikler herom. Endvidere har 

Bent Flyvbjerg interessante vinkler på netop ingeniørbranchen inden for transport været til 

inspiration. Men Flyvbjergs fokus er mere på megaprojekter, hvor fokus for afgangsprojektet er på 
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mindre planlægningsprojekter sammenlignet med megaprojekterne, men essensen af Flyvbjergs 

studier har givet god inspiration. 

Tilsvarende har litteraturstudiet af interessentanalyse også været bredt, og der er både anvendt 

anerkendt litteratur herom samt branchespecifikke artikler, som er tilpasset projektets formål. 

Generelt vurderes det, at den anvendte litteratur giver et rigtig godt indblik i processen for 

risikoanalyse, da litteraturen i store træk er enige om processen, men selvfølgelig alle adskiller sig 

en lille smule fra hinanden, for ikke at være en kopi af de andre. Men det er tydeligt efter at have 

gennemgået litteraturen, at det er de samme kilder, som anvendes på tværs af litteraturen, og derfor 

vurderes litteraturstudiet at omfatte den viden om risikostyring, som er tilgængelig. Litteraturen om 

interessentanalysen giver også et godt indblik i processen og er samtidig baseret på undervisningen 

om interessentanalyse i faget "International Projektledelse" på HD International Business på CBS. 

Til at forstå selve projektforløbet er der er taget udgangspunkt i Kathrin Kösters "International 

Project Management", der skildrer processen fra idé og initiering via planlægning og gennemførelse 

til færdiggørelse og refleksion. Her er særligt fokus på kulturforskelle i de forskellige faser af 

projektforløbet, men også fokus på risici i projektforløbet. 

Under udarbejdelsen af afgangsprojektet er der gjort brug af nedenstående former for kilder. I Tabel 

1 er oplistet styrker og svagheder ved de forskellige former for kildemateriale som er blevet 

benyttet. 

Kilder Styrker Svagheder 

Litteraturstudier 
og artikler 

Data kan ofte benyttes gentagne gange i forskellige 

henseender.  

Indeholder ofte præcise angivelser af navne, 

referencer og andre detaljer omkring en begivenhed  

Bred dækningsgrad med en lang tidsramme med 

mange begivenheder og mange undersøgte forhold 

Misvisende selektivitet hvis indsamlingen af data er 

ufuldendt 

Fejl i afrapporteringen fra forfatterens side.  

Tilgængeligheden til data: kan være lille 

Interview Fokuserer direkte på genstanden for undersøgelsen 

og giver oftest den ønskede viden  

Giver indsigtsfuld viden omkring et givent emne 

Risiko for dårligt formulerede spørgsmål  

Risiko for uklare svar  

Risiko for at respondenten svarer det som 

vedkommende håber at intervieweren vil høre 

Tabel 1 Styrker og svagheder ved forskellige former for kildemateriale. Baseret på [Yin, 2003] 

Undervejs i projektforløbet vil der blive foretaget interview med diverse projektledere og andre 

relevante personer i COWI, som leder de udvalgte projekter. Igennem interviews bliver der udviklet 

en forståelse for, hvordan projektledelsen og risikostyring håndteres og hvordan udfordringer 

håndteres fra de interviewede personer.  
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Interview som metode ses her som en fremadrettet kvalitativ metode, idet den er baseret på 

drøftelser af fremtidige muligheder til at håndtere projektrisici på internationale projekter for at lede 

frem mod succesfulde projekter, selvom disse interviewene baseres på erfaringer fra tidligere 

projekter. [Kvale, 2004] 

4 Risikoanalyse 
Litteraturen og flere publikationer omkring risikostyring beskriver processen for risikoanalyse ud 

fra samme cyklus, hvor risici identificeres, derefter forstås og vurderes og endelig håndteres ved at 

udarbejde en strategi herfor. Herefter implementeres strategien og en ansvarlig hertil allokeres, og 

denne har til formål at monitorere, om de allokerede risici bliver nødvendige at håndtere. Dette er 

en iterativ proces, som løbende opdateres, for at sikre at der hele tiden er styr på risici. [Köster, 

2013], [CIMA, 2002], [Pullan & Murray-Webster, 2011], [Andersen, 2006], [IDA, 2010] 

Pullan & Murray-Webster gennemgår en sammenligning af forskellige risikostyringsstandarder, 

herunder ISO, PMBOK, RAMP og PRAM6, og fælles for dem alle er, processen er meget den 

samme; risici skal identificeres, vurderes, håndteres, implementeres og monitoreres. Tilsvarende 

gennemgår Andersen fire klassiske risikostyringsstandarder, DeLoach's EWRM, FERMA, COSO's 

ERM og AS/NZS7, og igen her er risikoprocessen meget den samme; identifikation, vurdering, 

respons/håndtering, planlægning og monitorering (kontrol). 

Til brug for projektet ses risikoanalyse som en proces i fire faser, startende med identifikation af 

risici, derefter vurdering af de identificerede risici, håndtering af risici ved at prioritere risici og 

planlægge en strategi for håndteringen og endelig implementering og monitorering. 

                                                           
6 ISO31000:2009 Risk Management Principles and Guidelines (ISO), Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK), Project Risk Analysis and Management (PRAM), Risk Analysis and Management for Projects 
(RAMP) og flere andre. 

7 Enterprise-Wide Risk Management af DeLoach (EWRM), Risk Management Standard (FERMA) Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework, COSO (ERM) og Risk Management Standards in Australia and New Zealand 
(AS/NZS). 
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Det postuleres i litteraturen at identifikation af risici er den vigtigste af de fire faser i risikoanalysen, 

grundet i at hvis en potentiel risiko ikke bliver identificeret, vil den ikke senere kunne blive vurderet 

og taget hånd om. [Andersen, 2006], [RAMP, 2005], [IDA, 2010], [Edwards & Bowen, 2005] 

Der argumenteres også for, at en essentiel bestanddel i risikoanalyse er vurdering af 

"sandsynlighed" og "konsekvens" ved hver identificeret risiko. [Pullan & Murray-Webster, 2011], 

[Edwards & Bowen, 2005] 

Disse to faser er dermed meget vigtige for selve risikoanalysen, selvom de efterfølgende faser også 

er vigtige, men det er ved disse to faser, at fokus på risici og deres konsekvens bliver tydeliggjort. 

Der vil igennem undersøgelsesspørgsmålene blive opbygget et risikoregister, hvor risici 

identificeres og efterfølgende vurderes. Det undersøgte i afgangsprojektet er ikke udfyldelse af et 

risikoregister for et konkret projekt, men udarbejdelse af et værktøj til brug for risikostyring på 

internationale projekter i COWI. Dog er valgt at bruge det samme eksempel løbende gennem 

projektet til at vise værktøjets operationelle brug. Men fokus er på at udvikle risikoregisteret og 

sikre, at dette er håndterbart at anvende for projektledere i COWI, som allerede i dag oplever, at der 

bruges meget tid på formelt papirarbejde, frem for tilbudsskrivning. Værktøjet skal derfor opleves 

som et overskueligt og operationelt hjælpeværktøj til at sikre projektets succes. 

Det bør overvejes hvilken involvering, der skal finde sted i forhold til risikoanalysen, for at finde 

den rette balance mellem ressourcer og ejerskab. Der bør tilknyttes de personer til risikoanalysen, 

der giver en fornuftig dybde i risikoanalysen, men samtidig kun de personer, der giver mening i 

• Identifikation af risici

• Vurdering af risici

• Risikohåndtering 
(udarbejdelse af 

strategier)

• Implementering og 
opfølgning



Side 17 af 97 
Projektrisici ved rådgiverydelser på internationale trafikplanlægningsprojekter 

Afgangsprojekt - foråret 2015 

forhold til projektets størrelse (omfang og budget). Samtidig bør der i stor grad kun involveres de 

personer, der skal være ledende skikkelser på projektet, som har ansvaret for projektets mål, men 

samtidig kan integrere og videreformidle risikohåndteringen ned i organisationen på projektet. 

Endvidere er det vigtigt at risikoanalysen ikke opfattes som endnu en administrativ besværlighed, 

men at det er et værdifuldt redskab at anvende, der giver mere succesfulde projekter og øget profit. 

Det anbefales i forhold til internationale trafikplanlægningsprojekter i COWI, at projektlederen 

samt en assisterende projektleder, sammen gennemgår hele risikoanalysen, således at der bruges en 

rimelig mængde ressourcer, og der sikres deling af tankerne mellem mindst to personer, som 

medvirker til at sikre involvering. Dog vil der skulle skeles til projektets størrelse, således at; 

› på små projekter kan projektlederen selv udføre risikoanalysen, og blot drøfte denne med en 

projektmedarbejder med en fornuftig rolle (under 1 mio. kr.) 

› på større projekter udfører projektlederen sammen med fagdisciplinledere og/eller assisterende 

projektleder risikoanalysen (1-5 mio. kr.) 

› på store projekter udføres risikoanalysen som en workshop med deltagelse af projektlederen, 

assisterende projektleder, alle fagdisciplinledere og den ansvarlige for kvalitetsstyringen på 

projektet (over 5 mio. kr.) 

Dette vil skulle vurderes fra projekt til projekt afhængig af projektets kontekst, bemanding, tidsplan, 

kompleksitet og erfaring hos projektledelsen. Men ovenstående er en god vejledning til hvilke 

ressourcer, der skal lægges i risikoanalysen for at gøre risikoanalysen til et værdifuldt værktøj. 

4.1 Metode til identifikation af risici 
Til at identificere risici findes der forskellige metoder, der kan anvendes. Uanset hvilken metode der 

anvendes, er formålet at komme hele vejen rundt og sikre at risici på alle niveauer tages med i 

betragtning. Köster nævner brainstorming, workshop, risikonedbrydningsstruktur og checklister. 

Pullan & Murray-Webster og CIMA nævner endvidere dialog med interessenter og benchmarking. 

COSO og Andersen tilføjer interviews som en metode til identifikation af risici. Ingeniørforeningen 

anbefaler brainstorm, men pointerer vigtigheden af at begrænse ressourcerne brugt herpå. 

Det drøftes også i litteraturen om, der bør anvendes en top-down eller bottom-up metode til at 

identificere risici. Dog er der ikke klare konklusioner, men det foreslås at der anvendes en 

kombination af begge metoder, afhængig af type virksomhed. Det vigtige er ikke nødvendigvis 

metoden, men nærmere om risici bliver identificeret, da det er identifikationen af risici, der er 

grundlaget for risikovurderingen og håndteringen af risici [CIMA, 2002]. COSO drøfter brugen af 
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historiske og fremtidige forhold i identifikationen af risici, og de har begge deres fordele og 

ulemper. Men igen er det vigtige ikke metoden, men at sikre at alle relevante risici bliver 

identificeret. [COSO, 2004] Dog har et tilbageblik på tidligere eksponeringer den fordel, at det er 

risici som virksomheden eller projekter tidligere har vist sig at blive påvirket af. En analyse af hvad 

der tidligere er gået galt på projekter, giver ofte en god identifikation af, hvad der kan ske i 

fremtiden, og dermed om disse risici fortsat er relevante at forholde at vurdere. [Andersen, 2006] 

Dog advarer Andersen mod at bruge alt for mange kræfter på at identificere alle mere eller mindre 

sandsynlige risici, men at fokusere på de mest signifikante fremadrettede virksomhedsrelaterede 

risici [Andersen, 2006]. 

COSO angiver endvidere, at det kan være brugbart at kategorisere de identificerede risici, både for 

at overskueliggøre processen, men også for at sikre en forståelse for sammenhængen mellem de 

identificerede risici. Ved at kategorisere flere identificerede risici er der chance for, at der kommer 

ekstra forhold med, som hører under kategorien, og der opnås en større forståelse for de 

identificerede risici. Kategoriseringen bekræftes også af Edwards & Bowen som en effektiv måde at 

italesætte risici og opnå et fælles sprog for risici, og derigennem en bedre forståelse. 

RAMP8 har lavet en uddybning af hvert trin i risikoanalysen, hvor risikoidentifikation er opdelt i 

syv punkter, der alle udmunder i et risikoregister. Disse syv punkter er: 

› Udfør en umiddelbar identificering uden brug af hjælpelister 

› Brug en hjælpeliste til at identificere risici 

› Brainstorm som værktøj 

› Ekspertvurdering af risici 

› Kategoriser eller gruppér risici 

› Præsenter på diagrammatisk form 

› Opdater forudsætninger  

Formålet med denne længere proces er at komme rundt om alle risici, forstå risici og få dem koblet 

sammen og tilsammen danne et risikoregister, da netop identificeringen er særlig vigtig i 

risikoanalysen. Ved de mange punkter i RAMP er der større chance for, at alle relevante risici 

kommer frem og dermed senere bliver vurderet og håndteret. Allerede tidligt i forbindelse med 

identificeringen bør der tilknyttes en første indikation af konsekvensen for hver risiko, og ingen 

                                                           
8 Risk Analysis and Management for Projects – a strategic framework for managing project risks and its financial 

implications. 

Risikoregister 
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risici bør udelades på dette stade. Ved den diagrammatiske fremstilling kan risici f.eks. illustreres i 

en risikomatrix eller anden visuel tydeliggørelse af, hvordan risici initialt ses på det givne projekt. 

RAMP har fokus på store projekter, såsom anlæg af infrastrukturprojekter, hvortil det er vigtigt at 

håndtere risici helt i dybden og tage hånd om disse. Dette hænger sammen med, at store 

infrastrukturprojekter (megaprojekter) gennem tiden har vist sig at underestimere 

anlægsøkonomien, anlægstiden og endvidere overvurdere indtægterne fra brugerne [Flyvbjerg et al, 

2010]. [RAMP, 2005]  

Dette afgangsprojekt ser ikke på store anlægsprojekter, hvorfor en så detaljeret risikoidentifikation 

hører til mere komplekse projekter. Men omvendt vil der trækkes på essensen af denne uddybede 

proces, da der er elementer heri, som vil kunne overføres til den risikoidentifikationsproces, som 

der ønskes gjort operationel i dette afgangsprojekt. 

Det anbefales ikke at begrænse identifikationen til én bestemt metode, men netop en metode, der 

sikrer et holistisk syn på relevante risici, da dette vurderes at være den vigtigste del af 

risikoanalysen. I projektet foretages derfor en bredere screening af hvilke risici, der har vist sig at 

have stor indflydelse på forskellige virksomheder og projekter, men dog ikke branchespecifikke. 

 
Figur 4 Metode til identificering af risici og opbygning af endeligt risikoregister. Egen tilvirkning. 

Denne brede screening har til formål at sikre, at identifikationen af risici ikke begrænses, men netop 

kommer hele vejen rundt. På baggrund af et langt bruttorisikoregister foretages en indsnævring og 



Side 20 af 97 
Projektrisici ved rådgiverydelser på internationale trafikplanlægningsprojekter 

Afgangsprojekt - foråret 2015 

kategorisering, for at få et mere overskueligt risikoregister. Dette risikoregister vil blive anvendt i 

forbindelse med interviewene med projektledere i COWI, for at efter interviewene at kunne 

indsnævre dette til de vigtigste og mest relevante risici i forhold til internationale projekter. 

Denne metode hænger meget godt sammen med den beskrevne i litteraturen omkring identifikation 

af risici, hvor det netop er vigtigt: 

› ikke at begrænse identifikationen og komme hele vejen rundt om potentielle risici, 

› involvere personer med erfaring, 

› men samtidig overskueliggøre risikoprocessen 

› og bruge passende ressourcer på risikoanalysen. 

Netop kategoriseringen medvirker til at indsnævre og overskueliggøre risikoregisteret og dermed i 

sidste ende begrænse tidsforbruget for projektlederen, hvilket også er et formål med udviklingen af 

risikoregisteret, da for meget tidsforbrug hertil vil mindske sandsynligheden for at en projektleder 

vil gennemføre risikoanalysen. Og dette hænger fint i tråd med Andersens anbefaling om at 

fokusere og ikke bruge for mange ressourcer på risikoanalysen. 

Det er fravalgt at benytte risikonedbrydningsstruktur, dialog med interessenter og benchmarking 

som metoder i risikoidentificeringen, da de alle er metoder, der er tidskrævende og kræver mange 

ressourcer. Men generelt er anvendt en bred pallette af de fundne metoder i litteraturen, som 

tilsammen giver en holistisk tilgang til risikoidentifikation. 

Randrup-Thomsen fra Rambøll Risk and Safety beskriver, at deres systematiserede brug af 

risikostyring som et aktivt redskab kommer bredt omkring og involverer personer med erfaring ved 

at afholde risikoworkshops. Her tydeliggøres også fornuften af en systematisk identifikation, der 

kategoriserer risici. [Randrup-Thomsen, 2014] 

De to første undersøgelsesspørgsmål skal udvikle en metode til at identificere hvilke eksterne og 

interne risici, der kan influere et projekt. Identificeringen af risici har til formål at sikre, at dette 

udføres på formel vis i tilbudsfasen, og dermed opstiller en liste over potentielle risici, der bør 

analyseres og håndteres inden tilbudsafgivning. Til at identificere eksterne risici anvendes PESTEL- 

strukturen som analyseramme, hvor både det brede litteraturstudie og interview baseres herpå. Til at 

identificere de interne risici udføres et mindre omfattende litteraturstudie, da det her er vigtigt at 

opnå virksomhedsspecifik viden, og derfor er her mere vægt på interview med projektledere på 

afsluttede internationale projekter i COWI. 
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4.2 Identificering af eksterne risici  
Undersøgelsesspørgsmålet har til formål at analysere, hvordan eksterne risici kan identificeres for 

en projektleder i tilbudsfasen, således at der kan tages hensyn til disse risici i tilbuddet. Til dette er 

i teoriafsnittet undersøgt hvilke metoder litteraturen anvender og på baggrund af litteraturstudiet 

opstillet en metode til at identificere risici. Det tilsigtes at identificere eksterne risici på baggrund 

af et PESTEL-faktorerne, der ser projektets eksterne forhold fra alle sider. Denne metode hænger 

sammen med at der i undersøgelsesspørgsmål 1 ønskes at udvikle en form for overskueligt og 

operationelt risikoregister, som senere vil kunne anvendes til at vurdere og håndtere risici. 

Eksterne risici er risici, som ikke direkte relaterer sig til et projekt og er uden for projektets kontrol, 

men som en projektleder må forholde sig til, da det er forhold der påvirker projektet. De benævnes 

også i litteraturen som globale risici, eksogene risici, makroøkonomiske risici, miljørisici og 

politiske risici. [CIMA, 2002], [Bartlett & Beamish, 2011], [Andersen, 2006] Fælles for denne 

betegnelse er, at det er risici, som et projekt er underlagt, men som en projektleder ikke kan påvirke. 

Dermed er det risici, der kan få indflydelse på et projekt og derfor bør vurderes tidligt for at sikre, at 

det ikke bliver en hindring for at gennemføre et projekt eller vil få negativ konsekvens for et 

projekts målsætninger (tid, budget og kvalitet). 

Litteraturen nævner mange forhold, der er relevante at inddrage i forbindelse med identificeringen 

af eksterne risici. Köster anbefaler at strukturere risikoidentificeringen på baggrund af PESTEL-

forholdene, således at der sker en vurdering af de fremadrettede forhold, der kategoriseres under 

politiske-, økonomiske-, sociokulturelle-, teknologiske-, miljømæssige- og juridiske forhold. Dette 

bør være med fokus på de involverede projektnationaliteter, således at disse forhold dækkes for den 

geografi hvor projektet skal udføres og med fokus på den givne industri. Disse forhold er meget 

brede, og dermed giver metoden plads til at komme hele vejen rundt i identificeringen af eksterne 

risici. Flere andre i litteraturen anbefaler også at strukturere identifikationen på baggrund af 

PESTEL-faktorerne [COSO, 2004], [Williams et al, 1998]. 

En klassisk PESTEL-analyse er en omverdensanalyse, der har til formål at analysere og vurdere, 

hvilke samfundsmæssige forhold der påvirker en virksomhed eller en branche, og er forhold på 

samfundsniveau som virksomheden eller branchen må indordne sig under. Dermed er der tale om 

forhold, der ikke umiddelbart er til at påvirke. [Henry, 2011] En kritik af PESTEL-analysen er, at 

den er følsom over for anvendelsen af historisk data. Alle tendenser ender på et tidspunkt, men det 

er umuligt at forudse hvornår. Endnu en kritik ved PESTEL-analysen er, at der ofte vil være 
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årsagsvirkningssammenhænge mellem forholdene, således at analysen af forholdene og deres 

interne relationer bliver omfattende og komplicerede. [Henry, 2011] 

Til brug for at identificere eksterne risici i afgangsprojektet vurderes PESTEL-rammen som et godt 

udgangspunkt, da den ser verden fra forskellige vinkler, men samtidig kategoriserer risici. Formålet 

med den indledende identifikation er at sikre en holistisk screening af eksterne risici uden at denne 

begrænses. Dette giver PESTEL-rammen mulighed for, og udgangspunktet er, at der ikke afgrænses 

fra historiske data, da netop historikken viser hvilke risici, der tidligere har ledt til økonomiske tab 

eller på anden måde ikke-succesfulde projekter. Tilsvarende vurderes problematikken med 

årsagsvirkningssammenhænge mellem forholdene ikke at udgøre et problem i forhold til formålet 

med identifikationen af eksterne risici, da den anvendte metode i afgangsprojektet netop tager højde 

for dette, ved at kategorisere identificerede risici, således at denne problematik reduceres. For det er 

en korrekt kritik set i forhold til afgangsprojektet, hvor manglende fokus på dette vil betyde at den 

samme effekt af identificerede risici fundet under flere af PESTEL-faktorerne eller under samme 

faktor vil betyde, at effekten af denne risiko prissættes flere gange. Dermed kan dette medvirke til at 

fordyre prissætningen af et tilbud, og dermed i sidste ende at tilbuddet bliver for dyrt i forhold til 

konkurrenterne, og dermed ender som et tabt projekt. Dermed vil dette i værste tilfælde kunne lede 

til, at der bruges flere ressourcer på risikostyring, som ender med at blive til en større omkostning 

for virksomheden, uden at dette samtidig leder til at der vindes projekter og dermed genereres 

indtægter til dækning af omkostningerne. 

Der foretages en gennemgang af eksterne risici i litteraturen, som har vist sig at have stor 

indflydelse i forhold til risikostyring i virksomheder eller af projekter. De fundne eksterne risici er 

ikke direkte branchespecifikke, men dette vurderes ikke at være et problem, da der ønskes en bred 

identificering, der senere indsnævres til de mest relevante og branchespecifikke eksterne risici. 

De risici, der er identificeret i litteraturen, har alle karakter af at være historisk betingede, men det 

er netop også derfor risici, som er vigtige at have fokus på. Og de fleste af de identificerede eksterne 

risici er udvalgt på baggrund af deres historik, men har et fremadrettet perspektiv i forhold til den 

senere vurdering og håndtering af risici. 

Bred screening af eksterne risici 

I Tabel 2 er vist gennemgangen af eksterne risici fra litteraturen, opdelt efter PESTEL-faktorerne, 

og med en angivelse af hvilken eller hvilke litteraturstudier, der peger på hvert identificeret forhold. 
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Eksterne risici Litteraturstudie 

Politiske forhold 

Politisk stabilitet [Bartlett & Beamish, 2011], [CIMA, 2002], [Köster, 2013], [Cooper & 

Chapman, 1987], [Edwards & Bowen, 2005] 

Sikkerheden i landet [Bartlett & Beamish, 2011], [Köster, 2013] 

Lovgivning [CIMA, 2002], [Cooper & Chapman, 1987], [COSO, 2004], [Edwards & 

Bowen, 2005] 

Grad af korruption [Köster, 2013], [Andersen, 2006] 

Sandsynlighed for social uro [Köster, 2013], [Williams et al, 1998], [Edwards & Bowen, 2005] 

Fagforeningers position [Köster, 2013], [Edwards & Bowen, 2005] 

Landerisiko [Andersen, 2006] 

Krig [CIMA, 2002] 

Handels- og markedsbarrierer  [COSO, 2004] 

Terrorisme aktiviteter [COSO, 2004], [Andersen, 2006] 

Økonomiske forhold 

BNP udvikling [Bartlett & Beamish, 2011], [Köster, 2013], [COSO, 2004], [Edwards & 

Bowen, 2005] 

Renteniveau [Bartlett & Beamish, 2011], [Andersen, 2006], [Edwards & Bowen, 2005], 

[Williams et al, 1998] 

Volatilitet i valuta [Bartlett & Beamish, 2011], [CIMA, 2002], [Köster, 2013], [Andersen, 

2006], [Edwards & Bowen, 2005] 

Recession [CIMA, 2002], [Williams et al, 1998] 

Kreditrisiko [CIMA, 2002], [Andersen, 2006], [Edwards & Bowen, 2005], [Williams et 

al, 1998] 

Cash-flow risiko [CIMA, 2002], [Andersen, 2006], [Edwards & Bowen, 2005] 

Prisniveauer [Bartlett & Beamish, 2011], [Cooper & Chapman, 1987], [COSO, 2004], 

[Andersen, 2006] 

Lønniveauer [Bartlett & Beamish, 2011], [Köster, 2013], [COSO, 2004], [Andersen, 

2006] 

Inflationsudvikling [Bartlett & Beamish, 2011], [Köster, 2013], [Cooper & Chapman, 1987], 

[Williams et al, 1998], [Edwards & Bowen, 2005] 

Kapitaludbud [Köster, 2013], [Edwards & Bowen, 2005], [Williams et al, 1998] 

Tilgængelighed i kvalificeret arbejdskraft  [Köster, 2013], [Williams et al, 1998], [Edwards & Bowen, 2005] 

Sociokulturelle forhold 

Kulturforskelle [Köster, 2013], [Edwards & Bowen, 2005], [Williams et al, 1998], [CIMA, 

2002] 

Arbejdsmoral [Köster, 2013], [COSO, 2004] 

Religiøse overbevisning [Köster, 2013] 

Uddannelsesniveau [Köster, 2013], [Edwards & Bowen, 2005] 

Sprogkundskaber [Köster, 2013] 

It kundskaber [Köster, 2013] 

Arbejdsstil (proaktivitet) [Köster, 2013] 
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Arbejdsstil (selvstændig løsningsorientering) [Köster, 2013] 

Grad af bureaukrati [Köster, 2013] 

Grad af præstationsorientering [Köster, 2013] 

Kønsroller [Köster, 2013], [COSO, 2004] 

Demografisk udvikling [Köster, 2013], [COSO, 2004] 

Teknologiske forhold 

Kvalitet af transport infrastruktur [Köster, 2013], [COSO, 2004] 

Kvalitet af kommunikationsinfrastruktur [Köster, 2013], [COSO, 2004] 

Kvalitet af forsyningsinfrastruktur [Köster, 2013], [COSO, 2004] 

Miljømæssige forhold 

Klimaforandringer [CIMA, 2002], [COSO, 2004] 

Miljølovgivning [Köster, 2013], [COSO, 2004], [Edwards & Bowen, 2005] 

Naturkatastrofer [COSO, 2004], [Andersen, 2006] 

Juridiske forhold 

Erhvervsskat [Köster, 2013], [Cooper & Chapman, 1987], [COSO, 2004], [Edwards & 

Bowen, 2005] 

Øvrige skatteforhold [Köster, 2013], [Cooper & Chapman, 1987], [COSO, 2004], [Edwards & 

Bowen, 2005] 

Moms [Köster, 2013] 

Ansattes rettigheder [Köster, 2013] 

Sundheds og sikkerhedslovgivning [Köster, 2013] 

Social- og sundhedsforsikring [Köster, 2013] 

Beskyttelse af ejendomsret [Köster, 2013] 

Retshåndhævelsens pålidelighed  [Köster, 2013], [Cooper & Chapman, 1987] 

Tabel 2 Litteraturstudie af eksterne risici, som kan påvirke et projekt. 

Kategorisering af eksterne risici 

Cooper & Chapman mener, at de vigtigste risici er de politiske og økonomiske, hvor fokus især bør 

være på de politiske risici, da dette ofte udgør de største risici for projekter. Men ofte er fokus 

begrænset ift. netop de politiske risici, da de er svære at håndtere i forbindelse med risikostyring. 

[Cooper & Chapman, 1987] Andre steder i litteraturen fokuseres på eller argumenteres også for, at 

de politiske og økonomiske faktorer er de vigtigste risici at adressere. For nogle er det et ubevidst 

fokus, mens det for andre er bevidst valg, at netop disse er vigtigst. [Andersen, 2005] 

Köster argumenter for, at de kulturelle forskelle mellem nationaliteter er de mest interessante 

forskelle, som kan lede til konflikter og dermed risici for det internationale projekt. Dette 

understøttes af Edwards & Bowen, der omtaler at kulturelle forskelle kan lede til forskellig 
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opfattelse af risici, begrundet i at risici er en social konstruktion. Dermed er det vigtigt at have et 

fokus på betydningen af kulturelle forskelle i projektsammenhæng. 

Af Tabel 2 fremgår det, at litteraturen fremkommer med mange eksterne risici, som alle har 

betydning for virksomheder eller projekter. Og antallet af kilder giver en idé om, hvilke risici, der 

fortjener særligt fokus i den videre bearbejdning af risikoregisteret. Dog er det ikke sådan, at 

litteraturen direkte har vurderet hvilke risici, der ud fra PESTEL-faktorerene, er vigtige at fokusere 

på, men en gennemgang af litteraturen giver indblik i hvilke risici, der nævnes som relevante at 

være fokuserede på. 

På baggrund af ovenstående argumenter om fokus på de politiske, økonomiske og kulturelle risici, 

samt antallet af kilder ud for de forskellige fundne risici kan risikoregisteret indsnævres. 

Tilsvarende kan flere risici grupperes under samme risiko. Dermed er det muligt at udarbejde et 

mere overskuelig risikoregister. 

Det er f.eks. vurderet at forholdene "Sikkerheden i landet", "Landerisiko", "Sandsynlighed for social 

uro", "Krig" og "Terrorisme aktiviteter" alle vil kunne behandles under ét. Derfor er disse fem 

forhold kategoriseret som en generel landerisiko. Både sikkerhed, uro, krig og terrorisme er 

forhold, der er knyttet til en overordnet vurdering af sikkerheden ved at opholde sig i et givent land, 

og dermed er landerisiko dækkende for alle fem forhold. I forhold til projekter i COWI vil 

landerisiko være en passende risiko at vurdere, da det ikke vil give mening at foretage en 

selvstændig vurdering af hvert af de fem ovenfor nævnte risici, men netop en overordnet vurdering 

af, om det er sikkert at arbejde i et givent land for COWI ansatte. 

Tilsvarende er "Volatilitet i valuta", "Renteniveau", "Prisniveau" og "Inflationsudvikling" dækket 

ind under kategorien valutakursudvikling. Dette er vurderet at være en rimelig kategorisering, da 

valutakursudviklingen netop kan forklares ud fra de fem internationale paritetsbetingelser, der 

sammenkæder valutakurser, prisniveauer (inflation) og renteniveauer på lang sigt. De fem pariteter 

er købekraft (PPP)9, Fisher effekten10, den internationale Fisher effekt11, forwardkursen12 og 

                                                           
9 Købekraftspariteten siger, at loven om én pris i alle lande bør gælde, dvs. at forholdet mellem prisen i de to lande bør 

være valutakursen. Dermed har forskelle i inflationsrater i to lande betydning for valutakurser. 
10 Fisher effekten siger at den nominelle rente er realrente plus kompensation for inflation. 
11Den internationale Fisher effekt siger, at forskellen i renteniveauer over tid mellem to lande vil modsvares i 

valutakursen. 
12 Forwardkursen (også kaldt terminsindikator) er et estimat af den forventede fremtidige valutakurs inkl. en præmie for 

usikkerheden ved estimatet. 
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rentepariteten13. [Moffett et al, 2011], [Jakobsen & Jørgensen, 2014] Da disse forhold alle har 

indflydelse på valutakursudviklingen vil det ikke give mening at bruge ressourcer på at vurdere dem 

hver især, og vurdere hvilken effekt de har på projektet, da netop årsagssammenhængen her 

argumenterer for fordelen ved at se dem under ét. 

Endvidere gælder at for rådgivningsopgaver i et givent land vil renteniveau ikke i sig selv være 

interessant, da en rådgivningsopgave ikke er direkte påvirket af renteniveau. Tilsvarende er 

inflationen af mindre betydning i forhold til rådgivningsopgaver, hvor umiddelbart kun 

omkostningerne14 til at have konsulenter udstationeret i et givent land påvirkes. Derfor vurderes det 

rimeligt at kategorisere disse fem risici under samme eksterne risiko, hvor netop valutakursen nu og 

fremadrettet er den mest relevante for at sikre sund økonomi på projektniveau. 

Kreditrisiko og cash-flow risiko ses i afgangsprojektet under ét, da de begge afspejler risikoen for, 

at betaling for ydelsen ikke finder sted eller forsinkes med en omkostning for den ydende 

virksomhed. Hvor kreditrisiko er risikoen for, at kunden (låntager) ikke betaler for ydelsen, er cash-

flow risici, risikoen ved for sen betaling, hvilket i sidste ende betyder at, rådgivervirksomheden 

agerer bank for kunden, hvilket især i perioder med høje renter kan være en større omkostning. 

Dermed er kreditrisiko her set som omkostningen ved manglende eller for sen betaling for ydelser. 

Begge risici kan afdækkes vha. forskellige virkemidler, såsom en eksportkreditforsikring eller 

remburser. [Jakobsen & Jørgensen, 2014] 

De sociokulturelle risici "Kulturforskelle", "Kønsroller", "Religiøs overbevisning", "Arbejdsmoral", 

"Arbejdsstil (proaktivitet)", "Arbejdsstil (selvstændig løsningsorientering)", "Grad af 

præstationsorientering" og "Grad af bureaukrati" vurderes alle at kunne behandles under én 

kategori. Denne kategori er kulturforskelle, der skildres af Gert Hofstedes og Alfonsus 

Trompenaar's kulturkløftdimensioner.  

Kulturkløftanalyser af nationale kulturforskelle er en beskrivende simplifikation af stereotyper, der 

generaliserer alle af en bestemt nationalitet på samme måde. Dermed er der ikke forskel internt i 

lande ud fra modellerne, hvis der ses på f.eks. Hofstedes og Trompenaars modeller til kortlægning 

af forskelle i national adfærd. Hans Gullestrup tager fat i problematikken ved kun at se på 

nationaliteter, og argumenterer for at der findes forskellige kulturlag under det nationale niveau og 

                                                           
13 Rentepariteten siger, at valutakurser i to lande tilpasses, så de afspejler de relative renter i de to lande. 
14 Prisniveau vedrører primært omkostninger til transport, overnatning og forplejning. 
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samtidig at faktorer som erhverv og profession har betydning for individets kultur (inter- eller 

tværkulturel ledelse). [Köster, 2013] og [Gullestrup, 2002] 

Men til brug for at vurdere COWIs risici i forbindelse med internationale projekter vurderes det 

tilfredsstillende at undersøge nationale kulturforskelle, da det er vigtigt, at det er en overkommelig 

opgave for projektlederen og hvis projektlederen har kendskab til generaliserede kulturforskelle 

nationalt niveau, vil denne være godt stillet i forhold til projektet. Nærmere indtryk og kendskab til 

kulturforskelle mellem samarbejdspartnere, kunder og andre interessenter vil blive oparbejdet i 

løbet at projekts levetid. Modellerne kan ikke anvendes til at forklare forskelle mellem enkelte 

aktører personligt, men hvilke generelle kulturforskelle der er mellem de forskellige nationaliteter. 

I forhold til Hofstedes kulturkløftdimensioner kommer f.eks. kønsroller til udtryk under forholdet 

maskulinitet, arbejdsstil og præstationsorientering til udtryk under forholdene individualisme, 

pragmatisme, usikkerheder og magtdistance, hvor alle har en plads og afventer ordrer oppefra. 

Tilsvarende kommer bureaukrati til udtryk under magtdistance og "undgå usikkerheder". 

Arbejdsmoral kommer til udtryk under forholdene pragmatisme og overbærenhed (indulgence), der 

dækker traditioner, normer og attitude. [Hofstede, 2014], [Köster, 2013] 

Generelt vurderes faglige kvalifikationer ud over "uddannelsesniveau" også at rumme 

"sprogkundskaber" og "It kundskaber", da dette netop er en del af hvilke faglige kvalifikationer, det 

kan forventes, at ingeniører og lignende på internationale projekter har i de givne lande. Dette er 

meget relevant, da manglende sprogkundskaber kan vanskeliggøre kommunikation på tværs af 

nationaliteter. Faglige kvalifikationer under ét vurderes at være dækkende. 

Den indsnævrede og kategoriserede liste med eksterne risici er vist i Tabel 3, hvor de kategoriserede 

risici er vist sammen med de risici, som er vist i Tabel 2. 
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Eksterne risici – kategoriseret Eksterne risici fra Tabel 2 

Politiske forhold 

Politisk stabilitet Politisk stabilitet 

Landerisiko Sikkerheden i landet 

Landerisiko 

Sandsynlighed for social uro 

Krig 

Terrorisme aktiviteter 

Lovgivning Lovgivning 

Grad af korruption Grad af korruption 

Økonomiske forhold 

BNP udvikling BNP udvikling 

Recession 

Valutakursudvikling Volatilitet i valuta 

Renteniveau 

Inflationsudvikling 

Prisniveauer 

Kreditrisiko Kreditrisiko 

Cash-flow risiko 

Lønniveauer Lønniveauer 

Sociokulturelle forhold 

Kulturforskelle Kulturforskelle 

Kønsroller 

Religiøse overbevisning 

Arbejdsmoral 

Arbejdsstil (proaktivitet) 

Arbejdsstil (selvstændig løsningsorientering) 

Grad af præstationsorientering 

Grad af bureaukrati 

Faglige kvalifikationer Uddannelsesniveau 

Sprogkundskaber 

It kundskaber 

Teknologiske forhold 

Kvalitet af kommunikationsinfrastruktur Kvalitet af kommunikationsinfrastruktur 

Miljømæssige forhold 

Miljølovgivning Miljølovgivning 

Juridiske forhold 

Skatteforhold Erhvervsskat 

Øvrige skatteforhold 

Moms Moms 

Tabel 3 Indsnævring og kategorisering af eksterne risici fra litteraturstudiet, som kan påvirke et projekt. 
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Af de politiske faktorer er fravalgt "fagforeningers position" og "handels- og markedsbarrierer". 

F.eks. er fagforeningers position fravalgt, da det ikke er et forhold, som vil påvirke 

rådgivningsopgaver i COWI, da der sjældent hyres lokale direkte. Hvis dette var tilfældet ville det 

ofte være en underrådgiver, hvorved fagforeningers position ikke bliver en direkte risiko for COWI, 

men risici flyttes til underrådgivere frem for COWI. Tilsvarende er handels- og markedsbarrierer 

ikke en relevant risiko for COWIs ydelser, da COWI ikke handler med varer eller lignende, men 

primært rådgiver om rådgivningsydelser på baggrund af offentlige udbud. Samme argument 

begrunder fravælgelse af forhold som "Ansattes rettigheder", "Sundheds og sikkerhedslovgivning" 

og "Social- og sundhedsforsikring", da COWI sjældent hyrer lokale, men derimod ofte anvender 

underrådgivere. 

Under økonomiske faktorer er fravalgt "Recession", "Kapitaludbud" og "Tilgængelighed i 

kvalificeret arbejdskraft". Dette begrundes i at recession er en økonomisk nedgang i landet eller 

regionen, og hvis der indtræffer en recession, vil det måske påvirke antallet af rådgivningsopgaver, 

men sjældent allerede udbudte rådgivningsopgaver. Endvidere afspejles dette direkte i udviklingen i 

BNP, som er medtaget i risikoregisteret. Kapitaludbud er tilsvarende ikke en risiko efter et projekt 

er udbudt, da det antages at kapitalen er tilstede, når en rådgivningsopgave udbydes. 

Tilgængelighed i kvalificeret arbejdskraft kan være en risiko, men det er netop en del af at 

udarbejde et tilbud, hvor bemandingen håndteres. 

Demografisk udvikling udgør ikke en risiko for rådgivningsopgaver, men er nærmere forhold der 

inddrages og analyseres i planlægningsprojekter, der bør tage højde for ændringer i demografien. 

Af de teknologiske faktorer er fravalgt kvalitet i transport- og forsyningsinfrastruktur, da disse mere 

vedrører produktionsvirksomheder, mens det for rådgivningsydelser især er kvaliteten i 

kommunikationsinfrastrukturen, der har betydning. Derfor er kun denne valgt som en risiko, der bør 

tages stilling til. 

Miljøforholdene såsom "klimaforandringer" og "naturkatastrofer" er igen forhold, som ikke direkte 

påvirker muligheden for at udføre rådgivningsydelser. Dog kan det argumenteres for, at 

naturkatastrofer er forhold, der bør tages stilling til i forbindelse med ophold i et givent land. Men 

dette er forhold, som her vil være dækket under landerisiko, som udover politiske forhold, også 

skeler til forhold som naturkatastrofer. 

De juridiske forhold "beskyttelse af ejendomsret" og "retshåndhævelsens pålidelighed" vurderes 

ikke at være direkte risici for rådgivningsopgaver. 
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Interview med projektledere i COWI 

Til interviewene med projektledere på internationale projekter i COWI, anvendes det indsnævrede 

risikoregister som spørgeramme. Udgangspunktet for interviewet var en kort gennemgang af 

projektet, og en løs snak om eksterne risici, for på den måde ikke at begrænse interviewpersonen til 

at fokusere på de eksterne risici identificeret i risikoregisteret på baggrund af litteraturstudierne. 

Herefter blev de fundne eksterne risici gennemgået for kommentarer hos interviewpersonen, og 

hver risikos relevans blev drøftet. 

Fælles for de gennemførte interviews er, at politik, økonomi og kultur var de mest relevante emner 

at have fokus på. Dette stemmer godt overens med hvad litteraturen argumenterer for, og den 

indsnævring, der har fundet sted inden interviewene. Fælles for interviewene var også en generel 

overensstemmende opfattelse af relevante eksterne risici, selvom opfattelsen af risici er en social 

konstruktion, hvor hvert individ opfatter risici forskelligt. Dette kom også til udtryk under 

interviewene, hvor der var stor forskel på mængden af relevante eksterne risici, der blev drøftet. 

Dette kan samtidig hænge sammen med: 

› at nogle projektledere er meget erfarne og andre mindre erfarne, hvor erfarne projektledere 

indirekte kan håndtere risici på anden vis end mindre erfarne projektledere. 

› at nogle projektledere håndterer risikostyring meget formelt, og er gode til at planlægge 

risikohåndtering på forhånd, mens andre tager risici som de kommer i projektforløbet. 

Politisk fokus i interviewene var på politisk stabilititet, national lovgivning og det ukendte klima i 

landet. Ved politisk stabilititet havde flere projektledere oplevet, at der op til flere gange under 

projekter blev skiftet regering eller ministre, hvilket medfører en risiko for et projekts fokus hos 

kunden. Dette kan f.eks. medføre at: 

"der kommer hele tiden nye folk til projektet, som har en anden holdning, og ønsker at 

dreje projektet i en anden retning. Dette kan betyde at projektet fordyres, da der næsten 

startes forfra." [Mertner, 2015] 

En af interviewpersonerne havde endda oplevet, at: 

"et land blev delt i to lige efter aflevering af endelig rapportering, hvilket endte med at 

betyde aflevering af to nye rapporter – én til hvert nyt land, hvilket ikke var kalkuleret i 

budgettet." [Jørgensen, 2015] 
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Samtidig blev intern rivalisering omkring et projekts forankring nævnt som en kilde til risici for 

projekter. Lovgivningen er forhold, der kan være svære at gennemskue og kan lede til uforudsete 

omkostninger eller manglende indtægter. Dette har en interviewperson oplevet, da: 

"betalingen for ydelsen udeblev trods alle aftaler, krav og deadlines var overholdt. 

Sagen endte i kinesisk ret og den endelige betaling af ydelsen blev aldrig modtaget." 

[Ágústsson, 2015] 

Lovgivningen er netop også en af de væsentligste årsager til, at COWI stadig ikke har fået betaling 

for virksomhedens største tab til dato på to lufthavnsprojekter i Oman, som ledte til det største 

underskud nogensinde. Her var det også lovgivningen, der forårsagede den manglende betaling. 

[Business, 2013] 

Korruptionen er et element, der altid skal tagen hensyn til, og flere af de interviewede mente, at det 

er relevant at vurdere landet for korruption. Men det blev påpeget, at: 

"planlægningsopgaver ligger i den del af serviceelementet, hvor korruption er mindst 

udpræget, hvormed denne risiko er lille for denne type opgaver." [Jørgensen, 2015] 

Det ukendte klima var også af stor vigtighed og dækkede generelt over de fire fundne politiske 

forhold. Dermed er det vurderingen, at de fire forhold fastholdes og ikke giver anledning til 

justering på baggrund af interviewene med projektlederne. 

Økonomisk var det største fokus i interviewene på at få pengene for det udførte projekt, hvilket kan 

være en langtrukken og tidskrævende proces, når kunden har modtaget det ønskede. Det blev 

påpeget, at: 

"betaling for ydelser kan tage lang tid og kræve meget tid for en projektleder efter 

færdiggørelse af et projekt, og dette har en negativ indflydelse på virksomhedens 

cashflow." [Mertner (B), 2015] 

"det er sværere at få ekstra penge for ydelser på internationale projekter, der ligger 

uden for det aftalte i kontrakten, selvom kunden efterspørger dette. I Danmark er dette 

langt lettere." [Petersen, 2015] 

Dermed er det en fordel at vurdere kreditrisikoen hos kunden, for at sikre at der er størst mulig 

garanti for betaling. 
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"eksportkreditforsikringer kan være en fornuftig håndtering af risikoen for, at en kunde 

ikke betaler for det afrapporterede produkt, da denne bestemt er tilstede og er en reel 

risiko for COWI." [Jørgensen, 2015] 

Valutakurs var også vigtigt et vigtigt forhold, men dette håndteres via COWI Finance, således at det 

er en fast procedure, som en projektleder skal igennem på internationale projekter, hvor 

valutakursrisikoen afdækkes via futures og forwards, og hedging i COWI sker på aggregeret niveau. 

COWI Finance er en støttefunktion med eksperter på området. Det vil ikke give mening at anvende 

en ekstern kilde, når der er ressourcer i virksomheden til at klare dette. Dette er en håndtering af 

valutakursrisikoen, men den fjernes ikke, men den reduceres betydeligt. Dette skyldes, at: 

"selvom vi kurssikrer, er dette kun for en given periode, og ved forlængelse af projektet 

udløber kurssikringen. Tilsvarende kurssikres der ikke fra tilbudsafgivelse til 

kontraktindgåelse." [Jørgensen, 2015] 

Der var bred enighed blandt projektlederne om, at kulturforhold er en reel risiko, som der bør være 

særligt fokus på. En projektleder nævnte kulturforskelle som den første risiko, som har stor 

betydning, mens flere havde fokus på det "ukendte" ved at operere i nogle fremmede lande. Dette er 

forhold som kunne have ledt til projekter med mere fokus på projektet frem for mindre og egentlig 

ikke betydende udfordringer begrundet i forskelligheder. En anden drøftede kulturdistance og 

magtdistance som en problemstilling, hvilket er fokus i Uppsala-modellen, hvor det netop 

argumenteres for, at distance øger forskelligheden. 

Kulturforskelle vurderes på baggrund heraf at være et relevant forhold at vurdere som projektleder. 

Efter den generelle drøftelse af risici blev projektlederne introduceret til registeret for eksterne risici 

i Tabel 3, hvilket bekræftede de allerede ovenfor nævnte forhold.  

Samtidig var der konsensus blandt projektlederne omkring, at hverken BNP-udvikling eller 

lønniveauer var relevante økonomiske forhold at vurdere for en projektleder, da disse ikke udgør en 

reel risiko for et projekt. Enkelte påpegede dog, at lønniveauer har betydning for projekterne, men 

er ikke decideret en risiko for et projekt. Det er dog valgt, at medtage disse to forhold i 

risikoregisteret, da det er forhold, som mange i litteraturen argumenterer for vigtigheden af, og 

selvom det ikke vurderes at være relevant af projektlederne, så vil det være en god viden for en 

projektleder at have i både tilbudsfasen og i hele projektforløbet. Selvom forholdene medtages i 

risikoregisteret, er det begge risici en projektleder kan beslutte ikke at prissætte i tilbuddet, hvis 

denne vurderer, at det ikke er risici, som opfattes af projektlederen som en reel risiko. 
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Faglige kvalifikationer i et land er af mindre betydning, da det er almindelig praksis på mange 

internationale projekter at sprogkundskaberne er lave, men at kommunikation altid er muligt, da der 

arbejdes på et professionelt niveau, og hvis sprogkundskaberne er et problem, anvendes en tolk. 

Dermed er det vurdering fra projektlederne, at dette ikke er forhold, som bør risikovurderes. Hvis 

der er faglige forhold hos en ekstern i tilbudsfasen, der giver anledning til undren, kan: 

"…en projektleder kontakte den givne persons tidligere arbejdsgiver, og forhøre til 

f.eks. hvordan det kan være, at alle opgaver har en varighed på ca. ½ år. Her vil det 

kunne opdages, at personen ikke har de faglige eller personlige kvalifikationer til at 

hjælpe et på et projekt." [Jørgensen, 2015] 

Endvidere har miljølovgivningen meget sjældent betydning for et projekt, og hvis dette er tilfældet 

er det ikke for trafikplanlægningprojekter, men oftest for projekter med et miljøfokus. Dermed er 

dette ikke en risiko, som bør medtages. 

Kvaliteten af kommunikationsinfrastrukturen er et spørgsmål om at finde det rette sted. Og det er 

efterhånden meget få lande i verden, hvor det ikke er muligt at finde en fornuftig internetopkobling 

mod betaling. Dette er en lille omkostning, som ikke bør prissættes. 

Skatteforhold og moms mv. er forhold, som COWIs jurister håndterer for en projektleder, og initialt 

for tilbudsgivningen tydeliggøres om skatteforholdene er acceptable for COWI eller ej. Dermed er 

dette ikke en risiko, som senere kan vise sig at udgøre et problem. Det er et forhold, som afklares 

inden tilbudsgivningen påbegyndes, og dermed er medvirkende til om COWI vil byde på et projekt 

eller ej. Og da dette kræver faglig juridisk ekspertise, er det ikke forhold en projektleder bør 

vurdere. Dermed er disse ikke medtaget i risikoregisteret. Det er endvidere forhold, der ikke 

påvirker et projekt direkte, men derimod COWI som virksomhed i stedet for. 

Det ses af Tabel 3 at fokus i de risici, der er tilvalgt, er som pointeret i litteraturen de politiske, 

økonomiske og sociokulturelle forhold. 

Endeligt risikoregister for eksterne risici 

På baggrund af interviewene med projektledere i COWI skal risikoregisteret for eksterne risici 

gøres anvendeligt for projektledere ved at være operationelt. Dette sker ved, at hver risiko får 

tilknyttet en konkret henvisning med let adgang til at skaffe de relevante data for at kunne vurdere 

hver risiko. Dermed vil risikoregisteret være en formular, som enhver projektleder bør gennemgå og 

udfylde i forbindelse med udarbejdelse af tilbud på et internationalt projekt. 
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Det er vigtigt, at gøre værktøjet operationelt for projektlederen, således at denne betragter 

risikostyring som et proaktiv værktøj, frem for endnu et "kedeligt" dokument, der skal udfyldes. Det 

er også vigtigt at det tydeliggøres at det er projektets succes og dermed profit, som ønskes sikret via 

screeningen [Børsen, 2013]. Den operationelle anvendelse skal medvirke til at gøre risikoregisteret 

til et værdifuldt værktøj for projektlederen, som retter opmærksomheden mod potentielle risici. 

Eksterne risici 1 2 3 4 5 

Politisk stabilitet 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports) 

2 

2,5 

1 

2 

1 

-1 

-1 

-2 

-2 

-2,5 

Landerisiko 

(https://www.travelsecurity.com/Headlines.aspx) 

Extreme High Medium Low Very 

low 

Lovgivning 

(http://www.bti-project.org/index/status-index/) 

9 

10 

7 

9 

4 

7 

2 

4 

1 

2 

Grad af korruption 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports) 

2 

2,5 

1 

2 

1 

-1 

-1 

-2 

-2 

-2,5 

BNP udvikling 

(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG) 

>5 % 2 % 

5 % 

0 % 

2 % 

-5 % 

0 % 

<5 % 

Volatilitet i valuta (COWI Finance) 

Kreditrisiko 

(http://www.ekf.dk/da/landeinformation/Sider/default.aspx) 

1 

2 

2 

3 

3 

5 

5 

6 

6 

7 

Lønniveauer 

(http://www.ubs.com/global/en/wealth_management/wealth_managem

ent_research/prices_earnings.html) 

>1,1 0,7 

1,1 

0,2 

0,7 

0,05 

0,2 

<0,05 

Kulturforskelle 

(http://geert-hofstede.com/countries.html) 

0 

50 

50 

100 

100 

200 

200 

300 

> 300 

Tabel 4 Operationelt risikoregister for eksterne risici. 

I Tabel 4 er vist hver identificeret risiko samt en konkret henvisning til at kunne vurdere denne 

risiko. Denne henvisning skal gøre det operationelt, at kunne vurdere hvert forhold ud fra en 5-

trinsskala efter om den pågældende risiko er meget lille/fordelagtig (1), lille/ fordelagtig (2), 

medium (3), stor/problematisk (4) eller er meget stor/problematisk (5). 
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Politisk stabilitet skal vurderes på baggrund af Verdensbankens indikatorer for politisk stabilitet, 

der vurderer den politiske stabilitet i alle lande på en skala fra -2,5 - +2,5. Denne vurdering fra 

Verdensbanken er baseret på en vægtning af 8 individuelle indikatorer, der tilsammen giver et 

billede af vurderingen af den politiske stabilitet i landet. Der er vist et eksempel i Bilag 3 på dette. 

Landerisikoen skal vurderes på baggrund af abonnementshjemmesiden Travel Security Online, der 

udfører en vurdering af landerisici (og byer) i forhold til, om det er sikkert at rejse til et givent sted, 

og herunder giver det en god indikator for, om der er risici ved at starte et projekt op i det givne 

land. Landerisiko vurderes på skalaen "ekstrem", "høj", "medium", "lav" og "ubetydelig". Der er 

vist et eksempel i Bilag 4 på dette. 

Lovgivningen skal vurderes på baggrund af Bertelsmann Transformation Index (BTI), der vurderer 

den demokratiske proces for udviklingslande, og herunder vurderes retsstaten som et element i den 

demokratiske udvikling, der repræsenterer lovgivningen. Retsstatens status vurderes på baggrund af 

fire forhold, som er adskillelse af magt, uafhængigt retsvæsen, retsforfølgning af offentlig misbrug 

og borgerlige rettigheder. Lovgivningen vurderes på en skala fra 1-10. Der er vist et eksempel i 

Dette er eksemplificeret ved at vurdere Egypten ud fra de identificerede relevante eksterne risici. Hver 

af de 9 risikovurderinger er dokumenteret i Bilag 3-Bilag 10 med visning af, hvordan den eksterne kilde 

er anvendt til at vurdere risikoen og hvor på siden vurderingen kan findes til indtastning i nedenstående 

tabel. 

   
Tabel 5 Eksempel på vurdering af eksterne risici – her er anvendt Egypten som eksempel. 

Eksterne risici 1 2 3 4 5
Fra ekstern 

kilde

Vurderet 

sandsynlighed

Pol i ti sk stabi l i tet 2,5-2,0 2,0-1,0 1,0- -1,0  -1--2  -2--2,5 -1,6 2

Landeris iko Extreme High Medium Low Very low Medium 3

Lovgivning  10-9  9-7  7-4  4-2  2-1 4,8 3

Grad af korruption 2,5-2,0 2,0-1,0 1,0- -1,0  -1--2  -2--2,5 -0,6 3

BNP udvikl ing >2% 1-2% 0-1% -5 <5% 2,1 1

Volati l i tet i  va luta 3 3

Kreditri s iko  1-2  2-3  3-5  5-6  6-7 6 4

Lønniveauer >1,1 0,7-1,1 0,2-0,7 0,05-0,2 <0,05 0,09 4

Kulturfors kel le 0-50 50-100 100-200 200-300 >300 281 4

(COWI Finance)
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Bilag 5 på dette. Udviklede lande findes ikke på listen, men giver heller ikke anledning til, at 

lovgivningen er en decideret sandsynlig risiko, der bør prissættes særskilt i risikostyringen. 

Grad af korruption skal vurderes på baggrund af Verdensbankens indikatorer for korruption, der 

vurderer den korruptionen i alle lande på en skala fra -2,5 - +2,5. Denne vurdering fra 

Verdensbanken er baseret på en vægtning af 15 individuelle indikatorer, der tilsammen giver et 

billede af graden af korruption i landet. Der er vist et eksempel i Bilag 6 på dette. 

Udviklingen i bruttonationalproduktet indikerer den økonomiske vækst i et land, og dermed om 

der er økonomisk fremgang eller tilbagegang, samt i hvilket tempo væksten foregår. En økonomisk 

fremgang betyder, at landets økonomi er i bedring, da flere kommer i arbejde, og der er råd til flere 

investeringer i bl.a. infrastruktur. Dermed kan BNP give en grov identifikation af, om der bør være 

grund til at frygte at det udbudte projekt bliver til noget, eller ej. BNP skal vurderes som et glidende 

gennemsnit over flere år, så det er muligt at se, om der er en op- eller nedadgående trend. 

Verdensbanken har en opgørelse over alle verdens landes BNP med en gennemsnitlig BNP over de 

seneste 4 år. BNP-vækst vurderes på en skala fra "> 2%", "1-2%", "0-1%", "-5- 0%" og "< -5%". 

Dette skyldes, at negativ økonomisk vækst over længere tid (recession) kan komme til at udgøre en 

risiko for projektet, så der bør være opmærksomhed på at få penge ind løbende for udført arbejde. 

0-2 % svarer til lavkonjunktur, men stadig med økonomisk fremgang. Vækstrater over 2,5-3 % er 

højkonjunkturer. Der er vist et eksempel i Bilag 7 på dette. 

Kreditrisiko afspejler risikoen for, at en kunde ikke kan betale på grund af politiske risici som 

eksempelvis valutamangel, krig, borgerkrig, betalingsstandsning eller samhandelsindskrænkninger i 

det givne land. Kreditrisiko måles på en skala fra 1-7 fordelt ved forskellige kredittider, og jo højere 

tallet er, des højere er risikoen. Højindkomstlande i OECD er for eksempel i risikoklasse 0, mens 

lande i risikoklasse 7 er lande med en betydelig betalingsrisiko. [EKF, 2015] Der er vist et eksempel 

i Bilag 8 på dette. 

Lønniveauer har betydning for konkurrenceevnen og kendskab til, hvordan lønniveauet er i det 

givne land (samt hos de konkurrerende bydere) og giver en formodning om, hvilken betydning pris 

får i forbindelse med et udbud. Herunder muligheden for at skærpe hvilke ydelser der er nødvendige 

for en udenlandsk ekspert at udføre og hvilke ydelser, der kan hyres underrådgivere til at udføre til 

lokalt lønniveau. Dermed vil en stor forskel i lønniveauer betyde, at der bør tænkes strategisk i 

forhold til bedst muligt at udnytte ressourcerne for at kunne levere et konkurrencedygtigt tilbud med 

den rigtige kombination af pris og kvalitet (ekspertise). Lønniveau for ingeniører globalt har været 



Side 37 af 97 
Projektrisici ved rådgiverydelser på internationale trafikplanlægningsprojekter 

Afgangsprojekt - foråret 2015 

svært at finde data for, men Union Bank of Switzerland udgiver en årlig rapport "prices and 

earnings", der viser sammenligning af globale lønniveauer [USB, 2012]. Det er vurderet ud fra en 

proportional sammenligning med en opgørelse af europæiske ingeniørers lønniveauer15, at forholdet 

mellem danske og øvrige lønniveauer er en rimelig metode til at vurdere lønniveauer. Til 

vurderingen af lønniveauer, skal projektlederen finde forholdet mellem lønninger i det givne land 

og danske lønninger, således at det screenede lands lønninger vises som en andel af danske 

lønninger. Der er vist et eksempel i Bilag 9 på dette. 

Til at vurdere kulturforskellene er både Hofstede og Trompenaar blandt de store og mest kendte 

forskere. Ifølge Gert Hofstedes kulturkløftsanalyse kan seks dimensioner16 forklare forskelle i 

menneskelige reaktioner og ageren. Trompenaar arbejder med otte kulturdimensioner, som til dels 

stemmer overens med Hofstedes dimensioner. De første fem dimensioner siger noget om 

individuelle relationer til andre, mens de to næste fokuserer på tilgangen til tidsaspektet og den 

sidste fokuserer på forholdet til de eksterne omgivelser. 

Fælles for de to kulturkløftanalyser er, at de skildrer modpolerne for hver kulturdimension og 

placerer nationaliteterne på denne modpol-akse. Hofstede advarer selv mod at anvende placeringen 

på akserne til at sige noget om enkeltpersoner, men som en generalisering af nationaliteter, som kan 

anvendes til at øge opmærksomheden på forskellene. På Hofstedes hjemmeside kan der udtrækkes 

data for forskellige nationaliteter. Grundet tilgængeligheden til data til Hofstedes kulturkløftanalyse 

anvendes denne som en del af identificeringen af kulturforskelle, og potentielle risici som følge af 

kulturforskellene. Til vurderingen af kulturforskelle skal projektlederen finde den numeriske forskel 

i værdier for de seks kulturdimensioner mellem det givne land og Danmark. Der er vist et eksempel 

i Bilag 10 på dette. 

Delkonklusion 

På baggrund af identificeringen af relevante eksterne risici, der skal medtages i det udviklede 

værktøj, er fundet frem til otte eksterne risici projektlederen bør vurdere ud fra de givne 

henvisninger i risikoregisteret. Dette giver projektlederen en indikation af, om der er eksterne risici, 

som giver anledning til at skulle prissættes i vurderingen af risici, og dermed det udarbejdede tilbud. 

                                                           
15 IDA (Ingeniørforeningen Danmark) har foretaget en international lønsammenligning af arbejdsgiveromkostninger 

ved beskæftigelse af ingeniører. Denne dækker kun europæiske lande. 
(https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/International%20l%C3%B8nsammenligning%20ENDELIG_0.pdf) 

16 "magtdistance", "afværgelse af usikkerhed", "individualisme vs. kollektivisme", "maskulinitet vs. femininitet" og 
"langsigtet vs. kortsigtet orientering". "Sigtet" erstattes af to andre dimensioner; "pragmatisme" og "overbærenhed" 
på Hofstedes hjemmeside. 
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4.3 Identificering af interne risici 
Undersøgelsesspørgsmålet har til formål at undersøge, hvordan interne risici kan identificeres for 

en projektleder i tilbudsfasen, således at der kan tages hensyn til disse risici i tilbuddet. Til dette 

anvendes samme metode til identificering af risici, som for de eksterne risici, hvor først litteraturen 

undersøges og derefter interviewes projektledere for at høre om deres erfaringer med interne risici. 

Hvor fokus for de eksterne risici især var på et bredt litteraturstudie, vil fokus for de interne risici 

mere være på interview med projektledere og andre relevante personer, da interne risici ikke blot er 

branchespecifikke, men virksomhedsspecifikke. Derfor er det naturligt, at fokus i dette 

undersøgelsesspørgsmål skifter fra et bredt litteraturstudie, der vil være på et generelt og 

overordnet niveau til et virksomhedskonkret studie via dialog med relevante fagpersoner. 

Identificeringen skal medvirke til at udvikle en form for overskueligt og operationelt risikoregister, 

som bagefter vil kunne anvendes til at vurdere og håndtere risici. 

Litteraturen om risikostyring er på et mere generelt niveau med fokus på de eksterne risici. Der er 

mindre fokus i litteratur på interne risici, hvilket kan skyldes at de interne risici som nævnt er mere 

branche- eller virksomhedsspecifikke. 

Interne risici er risici, som ofte kan relateres til selve projektledelsen og virksomheden. Der er 

dermed tale om risici som organisationen selv eksponerer et projekt overfor. Der kan være mange 

årsager til at interne risici opstår, såsom mangelfuld projektledelse, kommunikation, 

interessenthåndtering og udvælgelse af forkerte projektmedlemmer [Köster, 2013].  

Kerzner nævner de mest almindelige konflikter, der opstår i et projektforløb, og som er påvirkelige 

af projektlederen eller projektmedlemmer. Dermed kan alle disse konflikter give anledning til 

interne risici opstår [Köster, 2013]. 

Augsburger har opstillet de typiske grunde til konflikter på internationale projekter, og flere af disse 

peger på interne forhold, som projektlederen kan navigere uden om ved fokus herpå og rettidig 

omhu [Köster, 2013]. 

Breengaard & Pedersen fra NNE Pharmaplan peger især på, at projektets succes i høj grad afhænger 

af, at de rette kompetencer er til stede – både de faglige og de personlige. [Breengaard & Pedersen, 

2014] 

Edwards og Bowen argumenterer for at tid, ressourcer og budget er interne risici, som kan lede 

problemer på projekter [Edwards & Bowen, 2005]. Randrup-Thomsen fra Rambøll argumenterer 

også for et stort fokus på tid og budget. [Randrup-Thomsen, 2014] 
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Interne risici Litteraturstudie 

Tvetydighed i projektets målsætning Kerzner, Breengaard & Pedersen 

Utilstrækkelig autoritet hos projektlederen Kerzner, Köster 

Manpower ressourcer Kerzner, Edwards & Bowen, Finansministeriet, Breengaard & 

Pedersen, Köster 

Medarbejder erfaring Finansministeriet, Breengaard & Pedersen, Köster 

Medarbejder kompetencer Finansministeriet, Breengaard & Pedersen, Köster 

Udstyr og faciliteter Kerzner 

Omkostninger Kerzner, Finansministeriet 

Prioriteringer Kerzner 

Administrative procedurer Kerzner 

Planlægning Kerzner 

Ansvarsområder Kerzner, Breengaard & Pedersen 

Personlighed sammenstød Kerzner, Köster 

Skjult agenda hos interessenter Augsburger, Köster 

Misforståelser grundet tvetydig information Augsburger, Köster 

Misforståelser grundet fejltolket kommunikationsstil Augsburger, Köster 

Misforståelser grundet sprogproblemer Augsburger 

Forskellige normer og værdier Augsburger 

Opfattet diskrimination Augsburger 

Ressourceforbrug Breengaard & Pedersen 

Tidsbegrænsning Edwards & Bowen, Randrup-Thomsen, Breengaard & Pedersen 

Kontraktsum Edwards & Bowen, Randrup-Thomsen 

Interessenthåndtering Köster 

Tabel 6 Litteraturstudie af interne risici, som et projekt kan støde på. 

Williams argumenterer for at anvende historiske data for, hvad der tidligere er gået galt internt, for 

at undgå at gentage historien. Dette kan være ved at gennemgå interne opgørelser over, hvad der 

tidligere har ført til tab eller skader. [Williams et al, 1998] Dette argument er netop formålet med at 

udføre interview med projektledere i COWI. 

Interview med projektledere i COWI 

Først i interviewet blev der spurgt bredt ind til, hvilke interne risici den enkelte projektleder har 

været stillet over for på et konkret projekt, men med mulighed for at komme med interne risici som 

er vigtige at være opmærksomme på, men som ikke har været en udfordring for det konkrete 

projekt. Herefter blev risikoregisteret i Tabel 6 anvendt som spørgeramme for interviewene med 

projektledere, da den kan medvirke til at identificere interne risici, som ikke kom frem i 

begyndelsen af interviewene. 
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Ved interviewene blev det pågældende projekt gennemgået og vurderet i forhold til de tre mål; tid, 

budget og kvalitet. Endvidere blev der spurgt ind til, hvilke interne risici projektet stod overfor i 

løbet af projektforløbet, og hvordan disse blev håndteret. Og der blev foretaget interview med 

afdelingschefen samt en erfaren projektleder fra divisionsledelsen, for at samle erfaringer set over et 

bredt spektre og sikre synspunkter fra en ikke-projektrelateret person, der ser projektets proces og 

afslutning med andre øjne end projektlederen. 

Generelt var det tydeligt, at projektledernes fokus mere var rettet mod de interne risici frem for de 

eksterne. Og dette kan hænge sammen med at projektlederen er underlagt de eksterne risici, men 

kan selv gøre noget aktivt for at styre eller påvirke de interne risici, hvorved fokus naturligt vil være 

her. 

Fælles for de gennemførte interview var, at alle fokuserede meget på kendskabet til kunden som det 

vigtigste element. En forståelse af hvem kunden egentlig er, og hvad det præcist er, at kunden 

ønsker at opnå er helt elementært for ethvert projekt. Det blev i interviewene påpeget, at: 

"det er meget vigtigt at forstå kunden og hurtigt få et kendskab til, hvad kunden ønsker 

at opnå." [Petersen, 2015] 

Kundeforståelsen hænger også sammen med interessentanalysen i næste afsnit, men er et 

fokusområde, som netop peger mod de interne ressourcer, hvor der kræves en stor indsats af 

projektlederen og andre relevante projektmedarbejdere. Det er vigtigt, at projektlederen forstår: 

"hvem er egentlig kunden, og hvem er den beslutningsdygtige hos kunden? Og er der en 

interessekonflikt hos kunden?" [Mertner (B), 2015] 

Det forekommer tit, at kunden ikke er den, der sponsorerer projektet, men at selve betalingen er 

finansieret af en tredjepart, evt. via lånoptagning. Dette kan være investeringsbanker såsom 

Verdensbanken, den Europæiske investeringsbank (EIB), den Nordiske Investeringsbank (NIB) 

eller Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), der yder lån og garantier på 

bankmæssige vilkår med henblik på at fremme bæredygtig vækst. Dette betyder, at kunden har én 

interesse i projektet, men at sponsoren måske har en helt anden interesse, som kan sætte rådgiveren 

i et dilemma: 

"det er tit en risiko kvalitets- og tidsmæssigt, at kunde og sponsor er opdelt."           

[Grell, 2015] 

Og netop interessekonflikter og skjulte agendaer er en stor risiko for et projekts gennemførelse. 
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Udover selve kundekendskabet er også forståelsen for, hvad kvalitet er for kunden et vigtigt 

fokusområde. For selvom projektlederen tror, at vedkommende har styr på, hvilket produkt der skal 

leveres til kunden, så kan der være en anden opfattelse af kvalitet hos kunden. Og generelt er tid og 

budget også vigtige forhold at have fokus på, da det har stor betydning for et projekt, at 

projektlederen har styr på tidsplan og økonomien på et projekt. Det blev påpeget, at: 

"det er vigtigt, at forstå hvad kunden mener med kvalitet, og at dette hænger sammen 

med det beskrevne i tilbuddet." [Petersen, 2015] 

"dokumentér alle beslutninger om ændringer i det 'tilbudte' produkt, da kunden godt 

kan mene, at der er aftalt noget andet undervejs end det beskrevet i tilbuddet og på 

møder undervejs." [Mertner (B), 2015] 

Mange af de interviewede projektledere pegede også på om ressourcerne var til rådighed som en 

intern risiko. Det er vigtigt at sikre, at de eksperter og den bemanding der er brug for på et projekt, 

er til rådighed, når projektet efterspørger dem. Det er også vigtigt at sikre, at ressourcerne er 

fleksible, da internationale projekter ofte kræver udrejse til landet, hvor projektet er forankret, og 

internationale projekter er mere komplekse, og dermed ændres undervejs, hvilket både gælder 

tidsplan, deadlines og indhold. Det kræver dermed også, at projektledere er gode til at sørge for 

koordinering, således at eksperterne er til rådighed, når projektet kræver deres tilstedeværelse. 

"da der inden for nogle områder er meget få eksperter, kan det være svært at sikre, at 

disse er til rådighed, når omstændighederne eller kunden finder det passende. Og dette 

er ofte med kort frist, hvilket kan være en udfordring for en projektleder."     

[Christensen, 2015] 

Det kræver god ledelse og engagement fra projektlederes side at sørge for at inspirere 

projektbemandingen og sikre, at projektet forankres hos de relevante eksperter. 

Der blev også peget på utilstrækkelig fokus eller autoritet hos en projektleder, hvilket kan lede til 

problemer mellem kunden og projektet. Det er derfor vigtigt at sikre, at disse forudsætninger er til 

stede, og at der er en god kemi mellem kunden og projektlederen. 

Endvidere er data en stor problemstilling ved internationale projekter, da de ønskede data ofte ikke 

er til rådighed eller er uanvendelige. Og data er oftest forudsætningen for gennemførelse af et 

projekt, og dermed kan adgangen til data true kvalitet og tidsplan, og i sidste ende økonomien på et 

projekt. 
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"adgangen til de rette data er meget vigtig for et projekts gennemførelse" [Grell, 2015] 

"manglende data eller fejlbehæftede data kan betyde, at et visse opgaver må løses forfra 

eller på anden vis end beskrevet i tilbuddet." [Mertner (B), 2015] 

Endeligt risikoregister for interne risici 

På baggrund af interviewene med projektledere i COWI er risikoregisteret tilpasset de forhold, som 

vurderes at være mest relevante at fokusere på i forhold til risikostyring. Der er foretaget en 

ændring i risikoregisteret for de interne risici, da interviewene har haft til formål at specificere de 

interne risici. Dette har litteraturstudiet ikke kunne, da det er mere generelt og overordnet, men her 

er det vigtigt, at de interne risici bliver tilpasset branchen for trafikplanlægningsprojekter. Men 

listen af risici identificeret i litteraturen har fungeret som en spørgeramme for interviewene og har 

medvirket til at de interviewede personer har vurderet, om det er relevante risici, og tilpasset disse 

branchen. 

Selvom dokumentation af beslutninger kan reducere risici, så er det i selve udførelsesfasen af 

projektet, at det er relevant og ikke tilbudsfasen. Derfor vil denne ikke blive medtaget i 

risikoregisteret. 

Interne risici Ja Nej  

Ved vi hvem kunden er?   Hvis nej bør det undersøges 

Er kunde og sponsor forskellige (finansierer en anden projektet)?   Hvis ja bør det undersøges hvem 

Har kunden en anden kunde ('kundens kunde')?   Hvis ja bør det undersøges hvem 

Ved vi hvem den beslutningsdygtige hos kunden er?   Hvis nej bør det undersøges hvem 

Er der en interessekonflikt hos kunden?   Hvis ja bør det undersøges nærmere 

Forstår vi hvad kunden ønsker af projektet (hvad ønsker kunden)?   Hvis nej bør det undersøges nærmere 

Er alle eksperter til rådighed?   Hvis nej bør det aftales med vedkommende 

og AC 

Er eksperterne indforstået med tidsplan og fleksible?   Hvis nej bør det aftales med vedkommende 

og AC 

Er projektlederen fuldt til rådighed for projektet?   Hvis nej bør konsekvensen vurderes og 

drøftes med AC 

Har projektlederen erfaring ift. projektet?   Hvis nej bør konsekvensen vurderes og 

drøftes med AC 

Kræves der særlige data til gennemførelse af projektet?   Hvis ja bør konsekvensen af ikke at kunne 

skaffe data vurderes 

Tabel 7 Operationelt risikoregister for interne risici. (AC: Afdelingschef).  
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Ved vi hvem kunden er? Her skal det klarlægges, om vi i afdelingen har arbejdet for kunden før, 

og i givet fald hvordan det er forløbet. Hvis vi ikke har arbejdet for kunden før, bør det det 

undersøges om andre i COWI har arbejdet for kunden før, og erfaring hermed overdrages til 

projektlederen. Dette håndteres ved at se i COWIs oversigt over tidligere kunder, og hvem der har 

arbejdet for kunden. Hvis der ikke tidligere i COWI er erfaring med at arbejde for kunden, bør det 

undersøges nærmere, evt. ved at kontakte andre, der har arbejdet for kunden i anden sammenhæng. 

Opmærksomheden er nu på, at kunden er ukendt for projektleder og COWI i det videre forløb. 

Er kunde og sponsor forskellige (finansierer en anden projektet)? Dette klarlægges ud fra 

udbudsmaterialet, hvor dette oftest vil fremgå. Hvis det ikke fremgår, bør dette stilles som 

spørgsmål til kunden i forbindelse med den officielle mulighed for at stille uddybende spørgsmål til 

kunden, hvor der bør spørges til om der er en sponsor og i givet fald hvem. 

Har kunden en anden kunde ('kundens kunde')? Her skal det klarlægges, om det i virkeligheden 

er en anden, der har bestilt projektet, og dermed om kunden refererer til en anden. Dette kan gøres 

ved at undersøge hvor behovet for opgaven er opstået og forhøre sig hos f.eks. samarbejdspartnere i 

det givne land eller hos en evt. sponsor for projektet. 

Ved vi hvem den beslutningsdygtige hos kunden er? Som ovenfor skal det klarlægges, hvem der 

har den endelige beslutning og dermed hvilken part, der er vigtig at fokusere på i projektforløbet. 

Dette er eksemplificeret ved at vurdere aktuelt projekt i Egypten ud fra de identificerede relevante 

interne risici. Hver af de 11 risikovurderinger er baseret på erfaringen med projektet hidtil. 

              
Tabel 8 Eksempel på vurdering af interne risici i projektet i Egypten. 

Interne risici Ja Nej

Ved vi  hvem kunden er? x

Er kunde og sponsor forskel l ige (finans ierer en anden projektet)? x

Har kunden en anden kunde ('kundens  kunde')? x

Ved vi  hvem den bes lutningsdygtige hos  kunden er? x

Er der en interess ekonfl ikt hos  kunden? x

Fors tår vi  hvad kunden ønsker a f projektet (hvad øns ker kunden)? x

Er a l le eks perter ti l  rådighed? x

Er eksperterne indforstået med tids plan og fleks ible? x

Er projektlederen fuldt ti l  rådighed for projektet? x

Har projektlederen erfaring i ft. projektet? x

Kræves  der særl ige data  ti l  gennemførelse a f projektet? x
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Igen kan dette stilles som spørgsmål i forbindelse med den officielle mulighed for at stille 

uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet hos kunden. 

Er der en interessekonflikt hos kunden? Dette hænger igen til dels sammen med de ovenstående 

risici. Dette er vigtigt at fange dette så tidligt som muligt, da det kan udfordre gennemførelsen af et 

projekt inden for budget og tid. Interessekonflikten kan både være intern hos kunden eller mellem 

kunden og f.eks. kundens kunde eller en evt. sponsor. Dette kan igen afklares ved at forhøre sig hos 

f.eks. en samarbejdspartner eller lignende i landet. 

Hvis de ovenstående spørgsmål leder til tvivl eller identificerer modstridende interesser, vil dette 

naturligt skulle klarlægges nærmere i interessentanalysen i kapitel 5. 

Forstår vi hvad kunden ønsker af projektet? Det skal sikres, at det er tydeligt for projektlederen, 

hvad det er, kunden ønsker med projektet. Dette har til formål, at undgå tvetydighed i 

projektmålsætning og skal endeligt afklares tidligt efter kontraktindgåelse. Dette skal helst tydeligt 

fremgå i forbindelse med afgivelse af tilbud og beskrivelsen af metode og budget, men kort efter 

kontraktindgåelse skal oftest afleveres en indledende rapport (Inception Report), der har til formål 

at skærpe metode og tidsplan samt beskrive hvilke data, kunden skal levere for, at projektet kan 

gennemføres som planlagt. I den forbindelse er der mulighed for at sikre, at forståelsen af kundens 

ønsker og behov er tilstrækkelig og korrekt. Ofte kan tidligere projekter gennemført for den samme 

kunde indikere, om forståelsen af kundens ønsker er overensstemmende.  

Er alle eksperter til rådighed? Det skal aftales med de involverede eksperter i tilbudsfasen, at de 

er til rådighed for projektet, hvis det vindes, og ønsker at være en vigtig ressource i projektet. Dette 

skal bl.a. ske ved at drøfte dette med deres afdelingschef for at sikre, at der er kendskab til, at 

ressourcerne er anvendt i tilbuddet. Samtidig skal der kommunikeres tæt omkring status på 

tilbuddet til eksperterne, således at eksperter ved hvis et tilbud er tabt, og kan fokusere på nye 

projekter. Dermed er dialog og kommunikation fra projektlederens side vejen til at sikre, at 

eksperterne er til rådighed. 

Er eksperterne indforstået med tidsplan og fleksible? På samme vis som oven for, er dialog og 

kommunikation vigtigt og projektlederen bør være hurtig til at informere om ændringer i tidsplaner. 

Endvidere bør det drøftes mellem ekspert og projektleder, hvordan evt. ændringer i tidsplan passer 

for eksperten, således at projektlederen ved, om dette kan blive en udfordring for projektet. 

Er projektlederen fuldt til rådighed for projektet? Projektlederen bør på samme vis som 

eksperternes rådighed vurdere, om der er andre projekter i pipelinen, som kan problematisere, at 
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projektlederen kan levere den krævede rådighed til projektet. Dette bør drøftes med 

afdelingschefen, for at sikre ledelsesmæssig engagement til at projektlederen er til rådighed for 

projektet. Overvejelsen og dialogen herom retter opmærksomheden på problemstillingen. 

Har projektlederen erfaring ift. projektet? Har projektlederen tidligere arbejdet på et projekt 

eller været projektleder på et projekt inden for samme emne, er et vigtigt område at afdække. Hvis 

dette ikke er tilfældet, bør der sikres, at der er en person, der kan støtte projektlederen i hele 

forløbet, således at denne har en solid opbakning både til projektledelsen og selve den faglige 

udførelse af projektet. Dette bør drøftes med afdelingschefen, for igen at sikre ledelsesmæssig 

engagement. Overvejelsen og dialogen herom retter opmærksomheden på problemstillingen, og en 

person til sparring/mentor udpeges. 

Kræves der særlige data til gennemførelse af projektet? Det første spørgsmål, der bør stilles er, 

om projektet kan gennemføres med de data, der er til rådighed ved projektstart. Hvis ikke så bør det 

overvejes, om der kan hentes data hos kunden, eller om der skal indsamles nye data, for at 

muliggøre projektets gennemførlighed. Det bør overvejes, hvor afhængig projektet er, at de 

krævede data, og om adgangen til data er en problemstilling. Hvis der er forhold omkring adgang til 

data, der er særligt krævende eller problematiske, bør dette drøftes og evt. prissættes og indpasses i 

tidsplanen i forbindelse med tilbud. 

Delkonklusion 

Der kan let fremkomme interne risici, som har årsagssammenhæng med eksterne risici eller 

interessenter, men det er kun en fordel, hvis disse risici fremkommer flere gange i undersøgelsen, da 

disse så er fremkommet frem for at blive udeladt. De vil dog kun skulle prissættes eller håndteres én 

gang i projektet, og dette sikres ved at henvise til rette sted i risikoregisteret, hvis der er et overlap. 

Der er fundet frem til de relevante interne risici ved at skele til litteraturen og derefter interviewe 

projektledere med erfaring og dermed et kendskab til, hvad der er vigtigt at holde for øje. 

Interviewene har især medvirket til at skærpe fokus for de identificerede interne risici, som kan 

komme til at udgøre en særlig risiko for projektets succes. 

Det er valgt at formulere de interne risici som spørgsmål til projektlederen eller projektteamet, som 

alle skal besvares. De stilles som ja/nej-spørgsmål, men med svar der leder til, om risici skal 

undersøges nærmere. Det vurderes dermed, at ved at stille de spørgsmål, der er fundet frem i 

undersøgelsesspørgsmål 2, vil relevante interne risici blive identificeret og italesat, og dermed 

medvirke til at kunne håndtere disse og endda reducere eller fjerne dem.  
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4.4 Metode til vurdering af risici 
Til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 3 er det nødvendigt at undersøge hvordan litteraturen 

skildrer den næste fase af risikoanalysen; som er vurdering af risici. Til dette er foretaget et bredt 

litteraturstudie og på baggrund heraf fokus på at udvikle værktøjet, så det er operationelt for 

projektlederen at anvende.  

På baggrund af risikoregisteret med identificerede eksterne og interne risici, skal deres konsekvens 

på projektet vurderes i tilfælde af at risikoen opstår. Litteraturen er præget af konsensus omkring 

vurdering og håndtering af risici, da alle beskriver den samme metode; vurdering af 

sandsynligheden for hver risiko samt en vurdering af hver risikos konsekvens. 

Risikovurdering 

Pullan & Murray-Webster beskriver risikovurderingen ud fra to spørgsmål, hvor essensen er 

ordlyden "chance" og "konsekvens": 

› "Hvad er chancen for at x vil ske?" 

› "Hvis jeg tager chancen, hvad kan konsekvensen så blive?". 

Köster skriver, at hver risiko skal vurderes ud fra deres sandsynlighed for at blive til virkelighed og 

dens konsekvens for projektet. Efter vurderingen af sandsynlighed og konsekvens kombineres disse 

to til den vurderede effekt af hver risiko. Derefter skal hver risiko prioriteres eller sorteres efter 

deres effekt på projektet. Prioriteringen kan både finde sted ud fra risicienes relative effekt eller 

numeriske effekt, og formålet er at synliggøre de vigtigste risici for projektlederen, således at denne 

har fokus på disse [Köster, 2013]. 

Det postuleres, at denne fase af risikoanalysen er den mest subjektive og mest sandsynlige for 

menneskelige fejl. Det er meget sjældent, at der findes anvendelige historiske data, der relaterer sig 

direkte til hver risiko, og derfor er eneste mulighed for at estimere sandsynlighed ved at gætte. 

[Pullan & Murray-Webster, 2011] Dette er også grunden til, at der ofte anvendes intervaller til at 

vurdere sandsynligheder på baggrund af.  

Tilsvarende skal hver risikos konsekvens på projektet kvantificeres ud fra en skala (ca. 3-5 

kategorier), der afspejler hvor alvorlige konsekvenserne vil være, såfremt hændelsen indtræffer. 

[Pullan & Murray-Webster, 2011] Köster skriver også, at der typisk anvendes en 3 eller 5-trins 

skala til klassifikation af risici. 
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Når sandsynlighed og konsekvens er vurderet, kan risikoværdien for hver risiko findes ved at 

multiplicere disse to faktorer. Risikoværdien giver et billede af, hvor kritisk den enkelte risiko er for 

projektet. Den beregnede risikoværdi anvendes til at prioritere alle risici efter deres samlede 

betydning for projektet. Risici, der har en høj risikoværdi, indgår i projektets kvantitative 

risikovurdering, hvor der fastlægges en strategi for, hvordan denne risiko og dens omkostning 

håndteres. [Köster, 2013], [Pullan & Murray-Webster, 2011] 

Edwards & Bowen fremhæver en 5-intervalsskala, som er defineret ud fra en lingvistisk beskrivelse 

til at vurdere sandsynligheder: 

› Usandsynligt: forventes i meget sjældne tilfælde 

› Usikkert: forventes i de færreste tilfælde 

› Muligt: sker nogle gange 

› Sandsynligt: forventes i en del tilfælde 

› Næsten sikkert: forventes i de fleste tilfælde. 

Selvom intervaller har den fordel at de tvinger en projektleder til at vælge kategori, så er det en 

individuel vurdering, som vil variere fra person til person. Dette skyldes at både opfattelsen af 

ordlyden i kategorierne og at opfattelsen af risiko er subjektiv, hvilket bl.a. kan begrundes i den 

socialt konstruerede opfattelse af risici, da det er personerne bag projekterne der opfatter risici 

[Edwards & Bowen, 2005]. 

Det drøftes i litteraturen om der bør anvendes kvantitative eller kvalitative vurderinger af risici. De 

kvantitative vurderinger har den fordel at risici bliver vurderet meget præcist (måske endda for 

præcist), men kræver et specifikt vidensgrundlag og er oftest anvendt på større og mere komplekse 

projekter. Kvalitative vurderinger anvendes ofte på mindre projekter og skyldes: 

› mangel på præcise data til en kvantitativ vurdering, 

› risici der er svære at kvantificere eller 

› at det er mere ressourcekrævende at foretage en kvantitativ vurdering. [COSO, 2002] 

Andersen argumenterer for at de simple metoder ikke bør undervurderes, og samtidig bør de mere 

komplekse analytiske modeller ikke overvurderes. Men vigtigst af alt er at finde en metode, der 

passer til de forventninger og ressourcer, som virksomheden ønsker at anvende på 

risikovurderingen. [Andersen, 2006] 
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Edwards & Bowen argumenterer for at konsekvenserne af risici skal økonomiseres ved at omsætte 

risikoen til monetære enheder, hvorved det er muligt at vurdere risikoværdien. Samtidig 

argumenterer de for, at ikke alle konsekvenser kan omsættes til monetære enheder, eller i hvert fald 

kan være svære og ressourcekrævende. Derfor fremhæver Edwards & Bowen igen en 5-

intervalsskala, som er defineret ud fra en lingvistisk beskrivelse til at prissætte risici. [Edwards & 

Bowen, 2005] 

Randrup-Thomsen fra Rambøll fremhæver vigtigheden af kvantitativt at kunne beskrive risici, som 

kan vises i en risikomatrice, som leder til en vurdering af, "hvad man kan leve med og hvad man 

ikke kan leve med". [Randrup-Thomsen, 2014] 

Pullan & Murray-Webster bringer en tredje dimension ind i risikovurderingen; tid. De argumenterer 

for, at risikoanalysen bør være en iterativ proces, da risici hele tiden ændres, og dermed kan 

risikoværdien ændres over tid. 

Edwards & Bowen beskriver også den tredje tidsdimension i risikovurderingen, som er varigheden 

af hver risiko. Og denne beskrives som vital for hele vurderingen af sandsynligheder, da 

tidsaspektet er medvirkende til at beskrive den samlede hændelse og dermed risikoen. På 

projektniveau er dette sjældent medtaget, og der argumenteres for, at det er manglende kendskab til 

tidsaspektet ved hver risiko, der er årsagen hertil, og denne derfor enten ignoreres eller fastsættes til 

hele projektperioden. Det argumenteres endvidere, at sandsynligheden er svær at kvantificere, 

grundet manglende data til at vurdere denne. På den baggrund anvendes ofte på projektniveau en 

kvalitativ vurdering af risici, der tager højde for den manglende viden om sandsynlighed og 

tidsaspektet ved hver risiko. [Edwards & Bowen, 2005] 

På baggrund af vurderingen af sandsynlighed og konsekvens ud fra den definerede skala, bør risici 

synliggøres i en matrix, og dermed anvendes til at prioritere hvor der bør fokuseres, se Figur 5. Her 

bør de røde og orange risici have særligt fokus. Dette kan også gøres ved at prioritere risici i 

risikomatricen, og fokusere på f.eks. de risici der udgør en særlig stor omkostning. Både Köster, 

Edwards & Bowen og CIMA anbefaler brugen af risikomatrix som en del af risikoanalysen til at 

styre risici og fokusere på de rette risici fremadrettet. CIMA advarer mod kun at fokusere på den 

økonomiske effekt af risici, men anbefaler at medtage organisationens overlevelse og rygte. 
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Figur 5 Eksempel på risikomatrix og prioritering af risici på baggrund af f.eks. risikomatricen. Egen tilvirkning. 

RAMP anbefaler samme fremgangsmåde med at vurdere risici, og opstille disse i en risikomatrix. 

Dog pointeres, at det ikke er en essentiel del af risikoanalysen, da placeringen i matricen blot er et 

øjebliksbillede, og da risici er præget af stor grad af omskiftelighed, kan en projektleder let glemme 

at fokusere på risici, som senere kan blive mere risikobetonede for projektet. [RAMP, 2005] 

Hvor CIMA anbefaler at risikovurderingen er enkel med få (3) lingvistiske kategorier, anbefaler 

RAMP en mere kompliceret metode med differentieret vægt tilknyttet hhv. sandsynlighed og 

konsekvens, hvor konsekvenser bør vægte klart højere end sandsynligheder. Dette skyldes, at risici 

med stor konsekvens altid bør have et særligt fokus, da de kan true hele projektets eksistens. Dog er 

det vigtigt at huske, at RAMP er udviklet til brug for anlæg af megaprojekter (f.eks. 

infrastrukturprojekter), som ikke er sammenlignelige med planlægningsprojekter. [RAMP, 2005] 

Sandsynlighed Konsekvens 

Katastrofal 

(1.000) 

Alvorlig (100) Signifikant (20) Marginal (3) Ubetydelig (1) 

Meget sandsynlig (16) 16.000 1.600 320 48 16 

Sandsynlig (12) 12.000 1.200 240 36 12 

Nogenlunde sandsynlig (8) 8.000 800 160 24 8 

Næppe sandsynlig (4) 4.000 400 80 12 4 

Usandsynlig (2) 2.000 200 40 6 2 

Ekstrem usandsynlig (1) 1.000 100 20 3 1 

Tabel 9 RAMP risikomatrice med angivelse af risikoværdier, hvor de understregede skal elimineres og de med fed 

skal undgås. Alternativt kan risikoen blive overført til anden part. [RAMP, 2005] Egen tilvirkning. 

Men essensen af RAMP er, at sandsynligheder skal vurderes på en skala med stigende interval i den 

tilknyttede værdi (1-16), mens konsekvenser skal vurderes på en slags eksponentiel voksende skala 
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med stigende interval i den tilknyttede værdi (1-1.000), se Tabel 9. Når risikomatricen laves vil alle 

risici med katastrofal konsekvens være risici med særligt fokus grundet den høje konsekvensværdi. 

Alle risikoværdier over 1.000 bør der tages hånd om ved at eliminere risici eller overføre risikoen, 

og alle risici over 100 bør undgås eller overføres. [RAMP, 2005] 

I sammenhæng til afgangsprojektet er ressourceomfanget et vigtigt fokusområde, hvorfor det bør 

være en simpel og mere kvalitativ risikovurdering, der udvikles. Andersen argumenterer for, at 

risikovurdering kræver ledelsesopbakning og ikke mindst den rette tid og ressourcer til rådighed. 

Det er ikke metoden i sig selv, der er vigtig, men at det er en metode, der i tid og omfang passer til 

virksomheden. [Andersen, 2006] Endvidere kræver en kvantitativ metode mere specifikke data og 

formålet med risikovurderingen er i lige så stor grad at øge projektlederens opmærksomhed på 

risici, som selve det at prissætte risici i forbindelse med tilbuddet. Derfor vurderes en mere simpel 

og kvalitativ risikovurdering at være et passende ambitionsniveau for projektledere i COWI. Dog er 

det vigtigt at konsekvensen af hver risiko opgøres i en monetær forståelse, da selve processen vil 

give en dybere indsigt i hver risiko og samtidig muliggør en prissætning af hver risiko til 

indarbejdelse i budgettet (risikoreserve). Der er til vurdering af sandsynlighed og konsekvens 

knyttet både en kvalitativ ordlyd, et kvantitativt interval samt en kort beskrivelse af hver kategori. 

Dermed er der anvendt de beskrevne metoder i litteraturen til at arbejde med risikovurdering, hvor 

alle de gode elementer tages med og synliggøres, og kun tidselementet samt den direkte kvantitative 

vurdering er fravalgt. Dog er der valgt at anvende et kvantitativt interval i stedet for, da data ikke er 

til rådighed til at vurdere den præcise sandsynlighed og konsekvens, mens intervaller vil være 

mulige at estimere for projektlederen. Dermed stemmer metoden godt overens med litteraturen. 

Det anbefales helt konkret, at hver risikos sandsynlighed vurderes på baggrund af følgende 5-

intervalsskala vist i Tabel 10: 

Kvalitativ ordlyd Kvantitativt interval Kort beskrivelse 

Meget lav sandsynlighed Under 15 % "det sker i meget sjældne tilfælde" 

Lavere sandsynlighed 15-40 % "det forventes ikke at ske" 

Mellem sandsynlighed 40-60 % "det kan ske" 

Større sandsynlighed  60-85 % "det kan sagtens ske" 

Meget stor sandsynlighed Over 85 % "det sker i de fleste tilfælde" 

Tabel 10 5-intervalskala til vurdering af sandsynlighed for hver risiko realiseres. 

5-intervalskalaen anvendes, da denne giver et bredt svarinterval, dog uden at give for mange 

kategorier. Tilsvarende er der et ulige antal kategorier, hvormed en projektleder ikke er tvunget til 
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at vælge side, men netop kan vurdere en risiko som middel. Dette er begge anbefalinger til brug for 

en skalaopdeling, hvor det anbefales, at der maksimalt anvendes 7 svarmuligheder [SurveyMonkey, 

2013]. Der er en rimelig kontinuerlig inddeling af sandsynlighederne, dog er yderpunkterne mindre 

i spænd, da især kategorien i den høje ende vil give anledning til særlig opmærksomhed i den videre 

risikoanalyse. 

Det anbefales tilsvarende, at hver risikos konsekvens vurderes på baggrund af følgende 5-

intervalsskala vist i Tabel 11: 

Kvalitativ ordlyd Kvantitativt interval Kort beskrivelse 

Meget lav konsekvens Under 5 % af budgettet "uden betydning for projektet" 

Lavere konsekvens 5-10 % af budgettet "lille betydning for projektet" 

Mellem konsekvens 10-20 % af budgettet "betydning for projektet " 

Større konsekvens  20-50 % af budgettet "alvorligt for projektet" 

Meget stor konsekvens Over 50 % af budgettet "katastrofe for projektet" 

Tabel 11 5-intervalskala til vurdering af konsekvensen af hver risiko realiseres. 

På baggrund af dette kan risici opstilles i en risikomatrix, hvor alle risici markeret med gul, orange 

og rød skal håndteres ved at klarlægge en strategi for håndtering af den givne risiko, hvis den 

realiseres. Dette vil være en 5x5 matrix, som vist på Figur 6. 

 
Figur 6 Risikomatrix til brug for risikohåndtering. Egen tilvirkning. 

Risikohåndtering 

Der er bred enighed i litteraturen om, at de vurderede risici, der giver anledning til at kunne udgøre 

en væsentlig risiko for projektet, skal håndteres og kontrolleres. Håndteringen af risici går ud på at 

afbøde den forventede sandsynlighed eller konsekvens ved hver risiko, ved at udarbejde en strategi i 

tilfælde af at risikoen realiseres. Strategien kan søge f.eks. at undgå risikoen eller reducere effekten. 

[Köster, 2013] 
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Köster nævner fem strategier, som er inspireret af litteraturstudier. Disse er; 

› Risikoundgåelse 

› Risikobegrænsning 

› Risikoaccept 

› Risikooverførsel 

› Risikodeling. 

Andersen nævner også fem strategier, hvoraf risikoaccept er erstattet af risikoforebyggelse. Kösters 

strategier dækker også de Edwards & Bowen, RAMP, COSO og CIMA anvender. Dermed er der 

generelt enighed i litteraturen om de fem strategier for risikohåndtering. 

Risikoundgåelse har til formål at undgå risikoen totalt, og dermed ikke være eksponeret for 

risikoen. Dette er ofte en strategi, der er dyr, da det koster at fjerne en risiko. Strategien vil i yderste 

konsekvens betyde, at virksomheden skal holde sig fra projektet, afhængig af risikotype. [Andersen, 

2006], [Köster, 2013] Edwards & Bowen argumenterer for, at undgåelse af en risiko ikke er det 

samme som at eliminere risikoen, da risikoen vil genopstå hvis man vender tilbage til 

udgangspunktet. Dermed er der "blot" tale om at undgå risici. Men de argumenterer samtidig for at 

dette bør være den første strategi, der overvejes for hver risiko, selvom det sjældent er den strategi, 

der er mulig for projektet. [Edwards & Bowen, 2005] 

Risikobegrænsning har til formål at reducere sandsynligheden eller konsekvensen ved hver risiko 

til et acceptabelt niveau. [Köster, 2013] Andersen opdeler dette i to strategier, som har til formål 

enten at reducere sandsynligheden eller at reducere konsekvensen ved en risiko. Dermed accepteres 

enten sandsynligheden eller konsekvensen og tages for givet, og strategien går så ud på at ændre det 

modsatte forhold, således at risikoværdien falder. [Andersen, 2006] Uanset om risikobegrænsning 

ses under ét eller opdelt i to, så vil der søges at reducere risici indtil et acceptabelt risikoniveau er 

nået. Risikobegrænsning betyder ofte, at der skal ses på omkostningen ved at foretage reduktionen 

sammenlignet med effekten af at reducere risikoen. Dermed vil en form for trade-off skulle 

foretages for at se, om det kan betale sig at reducere risikoen. [CIMA, 2002] 

Risikooverførsel har til formål at overføre risikoen til anden part, hvorved anden part tager sig af 

håndteringen af risikoen. Dette er ofte en dyr strategi, og risikoen forsvinder ikke, men er blot 

overladt til andre. Dette kan være metoder som forsikring, garantier eller outsourcing. Denne 

strategi kan medføre nye risici, som skal håndteres i stedet for. [Köster, 2013], [Edwards & Bowen, 

2005] Risikooverførsel kan også forårsage et ændret image grundet at risikoen håndteres dårligt hos 
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den anden part. [Andersen, 2006] Dermed slipper virksomheden ikke 100 % af med risikoen ved at 

anvende denne strategi. [Pullan & Murray-Webster, 2011] 

Risikodeling har til formå at sprede risici, således at sandsynligheden mindskes. Dette kan både 

være ved deling eller duplikation, og beskrives bedst ved begrebet "ikke lægge alle æg i samme 

kurv". [Andersen, 2006] Denne strategi kan være at dele risikoen med andre via samarbejde (JV 

eller konsortium). [Köster, 2013]. 

Risikoaccept er en strategi, der anvendes, når risikoen er acceptabel eller blot ikke kan undgås, og 

dermed accepteres risikoen. Dette betyder, at på nuværende tidspunkt accepteres risikoen, men den 

følges stadig løbende, og på et tidspunkt kan evt. ændres strategi, når det vurderes passende. [Pullan 

& Murray-Webster, 2011] Mangelfuld risikostyring er også en form for risikoaccept, men generelt 

anvendes denne strategi, når der ikke er et attraktivt alternativ eller ingen mulighed for at reducere 

risikoen. Accepten af risici kan også tjene det formål at udnytte upside ved risikoen. [CIMA, 2002] 

COSO anbefaler, at valget af strategi baseres på en vurdering af omkostningerne ved de fordele 

strategierne medfører (cost-benefit analyse), således at strategien står mål med omkostningen. 

Samtidig anerkendes også at det er svært at opgøre omkostningerne, selvom det er ønskeligt. 

[COSO, 2004] 

Pullan & Murray-Webster råder til at vurdere om de anvendte strategier for håndtering af risici 

leder til nye risici, som bør tilføjes i risikoregisteret og vurderes, for at sikre at det ikke medfører 

utilsigtede konsekvenser. [Pullan & Murray-Webster, 2011] 

I afgangsprojektet vil risikohåndtering ikke blive behandlet nærmere, end at risikoregisteret 

indeholder risikohåndtering, som vil skulle beskrives ud fra en strategi samt en uddybende 

beskrivelse af foranstaltningen. Dette skyldes, at fokus i projektet er på udvikling af et værktøj til 

risikostyring i tilbudsfasen og den nærmere risikohåndtering hører til de næste faser med 

gennemførelse af projektet. 

Da risikoanalysen primært består af en menneskelig vurdering af risici, og opfattelsen af risici er en 

social konstruktion, er det vigtigt at risikoanalysen ses som en iterativ proces, der gentages løbende. 

Dette skyldes at et projektforløb er en dynamisk proces hvor risici løbende ændres, og ikke mindst 

opfattelsen af risici, hvor en gentagende proces medvirker til at reducere biasen af den 

menneskelige vurdering. Men igen så udvikles et værktøj til vurdering og håndtering af risici til 

brug for tilbudsfasen. 
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Det tredje undersøgelsesspørgsmål skal udvikle en metode til at vurdere risici, som er identificeret i 

undersøgelsesspørgsmål 1 og 2. Dette skal gøres ud fra de intervaller for sandsynlighed og 

konsekvens defineret ovenfor. Endvidere skal de relevante risici fundet ved vurderingen af risici 

håndteres for at afslutte risikoanalysen i tilbudsfasen. Dette gøres ud fra risikomatricen, hvor de 

risici, der er gule, orange og røde skal have en strategi tilknyttet, så der bliver taget vare om disse 

risici, og lige så vigtigt i forhold til tilbudsfasen, er det muligt at vurdere risikoværdien af disse 

risici, som bør indarbejdes i tilbuddet. Om det så er direkte ved at øge budgettet, eller ved at 

afgrænse fra nogle af risici i tilbuddet eller endda at ignorere denne risikoværdi for at kunne levere 

et konkurrencedygtigt tilbud og acceptere risikoen, er op til projektlederen og dennes afdelingschef. 

For i sidste ende bør fokus først og fremmest være på at vinde tilbuddet, og derefter at kunne levere 

et succesfuldt projekt. Men effektiv risikostyring vil kunne medvirke til at øge profit og tilfredshed 

på projekterne. 

4.5 Vurdering af risici 
Det tredje undersøgelsesspørgsmål har til formål at analysere hvordan risici kan vurderes og 

håndteres efter at de er identificeret, således at der kan tages hensyn til disse risici i tilbuddet. Til 

dette er søgt metode i litteraturen, som kan gøre risikoanalysen operationel for projektlederen i 

tilbudsfasen. 

I litteraturen drøftes metoder til at vurdere risici, og her er anvendelse af den erfaring der allerede 

findes i virksomheden ofte den bedste kilde. [COSO, 2004], [CIMA, 2002], [Köster, 2013], 

[Edwards & Bowen, 2005] Dette skyldes, at dette giver konkret viden om hvad risici har betydet for 

tilsvarende projekter, og dermed, hvilke konsekvenser disse har. Endvidere nævnes mere 

sofistikerede og omfattende metoder såsom computerbaserede simuleringer, scenarieplanlægning, 

følsomhedsanalyser og beslutningstræer [CIMA, 2002], men da der til afgangsprojektet er fokus på 

et enkelt og ikke-ressourcekrævende værktøj til risikostyring, er disse metoder fravalgt. Litteraturen 

nævner både brugen af interview og workshop til vurdering af risici ud fra erfaringen i 

virksomheden [Pullan & Murray-Webster, 2011], [COSO, 2002], men også udarbejdede rapporter 

omkring evaluering eller opsamling af risici på projekter i virksomheden, kan være anvendelige 

[CIMA, 2002]. COSO argumenterer for, at udover at anvende intern erfaring, som er det bedste og 

mest objektive grundlag at vurdere risici på baggrund af, så er det fornuftigt også at skele til 

omverdenen og se på f.eks. konkurrenterne. Denne benchmark giver en indikation af, om 

risicivurderingen er rimelig baseret på intern erfaring. [COSO, 2002] 
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En anden grund til at skele til omverdenen, er ikke at falde i Flyvbjergs "optimism bias", hvor 

projektledere træffer beslutninger baseret på optimistiske forventninger i stedet for en mere 

realistisk vurdering. Denne psykologiske problemstilling pointerer COSO også, og betegner dette 

"overconfidence bias", hvor projektledere undervurderer sandsynligheden for risici og deres 

konsekvens. Derfor argumenteres for, at ved fravær af eksterne data til vurdering af risici, bør 

opmærksomheden på denne psykologiske fejlslutning tydeliggøres i risikoanalysen. [COSO, 2002]  

I afgangsprojektet vil der differentieres i metoden til at vurdere de eksterne og interne risici, da 

risikoregisteret er gjort operationelt for projektlederen ved at give direkte adgang til at kunne 

vurdere sandsynligheden for hver ekstern risiko. De interne risici kan ikke indhentes fra eksterne 

kilder, og her vil projektlederen sammen med andre i projektteamet selv skulle vurdere 

sandsynligheden. Antallet af personer der bør identificere og vurdere risici på et konkret projekt er 

kort beskrevet indledningsvist i kapitel 4 ud fra projektets budget. 

Tilsvarende vil konsekvensen skulle vurderes ud fra en forventning til, hvad omkostningen ved 

risikoen kan være. Til dette vil det være en stor hjælp at trække på erfarne projektledere, der har 

været igennem dette mange gange, og samtidig kunne skele til en erfaringsdatabase. En formel 

erfaringsdatabase findes ikke i dag i COWI, så en sådan vil skulle opbygges samtidig med, at der 

kommer mere fokus på risikostyring af internationale projekter, og et operationelt værktøj hertil er 

udviklet. 

Et sådant værktøj anvender en af COWIs største konkurrenter, Rambøll, generelt på alle deres 

projekter, der systematisk søger at sikre, at disse risici adresseres og håndteres, når projektets 

uforudsigelighed udfordres. [Randrup-Thomsen, 2014]  

Brug af risikoanalysen for eksterne risici i Egypten 

I Tabel 12 er vist risikoregisteret for de eksterne risici med vurdering af sandsynlighed og konsekvens 

samt risikohåndtering. Der er vist et eksempel med et aktuelt internationalt projekt i Egypten, for at 

illustrere risikoregisterets operationelle anvendelse. 

Her er sandsynligheder vurderet ud fra de angivne henvisninger, hvor risiciene landerisiko, lovgivning, 

grad af korruption og volatilitet i valuta vurderes med mellem sandsynlighed for at kunne udgøre en 

risiko for projektet. Tilsvarende er kreditrisiko, lønniveauer og kulturforskelle vurderet med større 

sandsynlighed. Det kvantitative interval for sandsynligheden angivet i Tabel 10 anvendes til at finde en 

gennemsnitlig sandsynlighed for hver kategori, hvilket er angivet i risikoregisteret i det viste eksempel. 

Dermed sikres en kobling mellem den eksterne henvisning og vurderingen af sandsynligheder i 

risikoregisteret, hvor den fundne værdi systematisk omsættes til kvalitativ beskrivelse og en procentuel 

sandsynlighed, som skal anvendes til risikoværdien. 
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Tabel 12 Risikoregister og risikovurdering for de eksterne risici udfyldt for Egypten-eksempel. Egen tilvirkning. 
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Konsekvensen for hver af de 9 eksterne risici er vurderet på baggrund af kategorierne i 

konsekvensskemaet i Tabel 11, hvor en drop-down liste angiver de 5 konsekvenskategorier. Det 

kvantitative interval for konsekvensen anvendes til at finde en gennemsnitlig konsekvens for hver 

kategori, hvilket også er angivet i risikoregisteret i det viste eksempel. Den gennemsnitlige 

konsekvens vurderes som en procentdel af projektets (forventede) samlede budget (uden 

reservetillæg). Den enkelte risiko kunne også prissættes nærmere, men da fokus er på at udvikle et 

enkelt og overskueligt værktøj til risikostyring, er det vurderet at fem intervaller med angivelse af 

andele af det samlede budget er et passende niveau. Hvis der er risici, hvor konsekvensen kendes 

mere konkret, er det muligt at overskrive svarmulighederne fra drop-down listen, således at 

risikoværdien præciseres nærmere den reelle værdi. Men hvor dette ikke kendes, er intervallet en 

god metode til at vurdere risici. 

På baggrund af hver risikos vurderede sandsynlighed og konsekvens samt projektets forventede 

budget, beregnes hver risikos værdi, som er en ekstra omkostning for projektet, hvis den enkelte 

risiko realiseres.  

Håndteringen af risici vurderes ud fra risikomatricen, som er vist på Figur 7, hvor alle risici 

automatisk er overført til. Dermed får projektlederen ud over risikoværdien, også en overskuelig 

matrix, hvor det visualiseres hvor mange risici, der giver anledning til at udarbejde en strategi til 

håndtering heraf. Det synliggøres også hvor i risikomatricen risici er placeret.  

Det ses, at der er to eksterne risici for Egypten-eksemplet, der opnår en kategori, der kræver at 

risici håndteres ved at udarbejde en strategi herfor. 

 
Figur 7 Risikomatrix med eksterne risici. Gule, orange og røde felter giver anledning til håndtering. 

I Tabel 12 angives også, om hver eksterne risiko giver anledning til håndtering, som stemmer overens 

med risikomatricen. Der er for de to angivne eksterne risici skrevet hvilken strategi, der umiddelbart bør 

vælges for at håndtere disse risici. Der er endvidere sat en strategi til kreditrisiko, selvom denne ikke 

giver anledning til opmærksomhed, men dette begrundes i, at når der er en kreditrisiko, er det forhold 

som projektledere i COWI skal være særligt opmærksomme på. 
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For de to eksterne risici, som giver anledning til at udarbejde en strategi til at håndtere risikoen, er for 

volatilitet i valutakurs valgt "risikooverførsel", da denne risiko vil skulle håndteres via hedge i COWI, 

således at der fastlåses en intern valutakurs tilknyttet projektet, som gælder i hele projektforløbet. 

Dermed er projektlederen herefter fri for at skulle spekulere i valutarisici. Dette skyldes, at COWI på 

aggregeret niveau afdækker valuta med tanke på at reducere den omkostning, der er forbundet med de 

forskellige typer hedging. COWI afdækker 100 % af nettopositionen i hver valuta, da man ikke ønsker at 

indgå i spekulation af valuta, og COWI er en rådgivende ingeniørvirksomhed, ikke valutaspekulant eller 

lignende. 

Den anden eksterne risiko, der giver anledning til udarbejdelse af en strategi til håndtering er 

kulturforskelle, hvor "risikobegrænsning" er valgt som strategi. Dette skyldes, at det er svært at overføre 

eller dele risici med andre, og risikoundgåelse må betyde, at der her ikke gives tilbud. Tilbage står så 

accept eller begrænsning. Begrænsningen af risici kan ske ved at søge et kendskab til kulturforskellene 

på forhånd, ved at snakke med kollegaer der har erfaring fra det givne land. Samtidig kan der gøres 

opmærksom på disse forskelle ved opstarten af projektet, hvis det vindes, således at alle parter er klar 

over kulturforskellene, og der er åbnet op for en dialog omkring det. Men begge ting kan være 

tidskrævende, og dette bør der være tænkt ind i tidsplan og budget allerede i tilbuddet.  

Dermed er der lagt en strategi for de eksterne risici, det er vurderet kræver håndtering, og ved den ene 

overføres risikoen ved valuta til anden part, mod en "premium pris", som skal afholdes af projektet, men 

som er mindre end den estimerede risikoværdi. Dermed er tilbage en estimeret risikoværdi for 

kulturforskellene, som bør indarbejdes i budgettet for projektet, således at der er taget højde for den 

udgift hertil. Det bør her tilsvarende indarbejdes i tidsplanen for projektet, at der skal være tid i 

opstartsfasen til at fokusere på håndtering af kulturforskellene. 
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I forbindelse med de næste faser i projektforløbet vil risikostyringen være en iterativ proces, og 

risici vil løbende skulle identificeres og vurderes, og til hver risiko med en tilknyttet strategi, 

udpeges en ansvarlig til at monitorere risikoen og løbende søge at sikre, at denne risiko ikke bliver 

til en omkostning for COWI. 

Delkonklusion 

Undersøgelsesspørgsmålet har til formål at vurdere, hvordan identificerede risici kan vurderes og 

håndteres i tilbudsfasen, således at der kan tages hensyn til disse risici i budgetlægningen for 

projektet med rette risikoreserve, men også for at kunne indarbejde denne viden i selve 

tidsplanlægningen og metodebeskrivelsen. 

Risikoreserven estimeres ved at anvende det udviklede værktøj med henvisninger til de eksterne 

risici, der kan sandsynliggøres herigennem, mens de interne risici samt konsekvensen af alle risici 

vil skulle vurderes af de relevante personer, som er tilknyttet projektet. 

Brug af risikoanalysen for interne risici i Egypten–projektet 
I Tabel 12 er vist risikoregisteret for de interne risici med vurdering af konsekvensen og risikoværdi. Der er 

vist et eksempel med det samme aktuelle internationale projekt i Egypten, for at illustrere risikoregisterets 

anvendelse. Konsekvensen og risikoværdien skal vurderes af de samme personer, som vurderer de eksterne 

risici. Herunder er det vurderet hvor lang tid, der skal bruges på hver risiko, samt om der er en udgift til at 

håndtere risikoen. 

  
Tabel 13 Risikoregister og risikovurdering for de interne risici udfyldt for Egypten-eksempel. Egen tilvirkning. 

Tidsforbruget er vurderet ud fra hvem der skal involveres i håndteringen af risikoen, samt om der er overlap 

i de interne risici, som gør at tidsforbruget kan være lavere. Det er her vurderet at de seks første risici 

behandler samme emne om forståelse af kunden, hvormed det samlede tidsforbrug bør skønnes og tilpasses 

det nødvendige omfang. 

Interne risici Ja Nej Konsekvens

Ved vi  hvem kunden er? x ingen kons ekvens ingen  kr.                       -   

Er kunde og sponsor forskel l ige (finans ierer en anden projektet)? x mel lem konsekvens 2 timer  kr.                 1.360 

Har kunden en anden kunde ('kundens  kunde')? x mel lem konsekvens 2 timer  kr.                 1.360 

Ved vi  hvem den bes lutni ngsdygtige hos  kunden er? x mel lem konsekvens 2 timer  kr.                 1.360 

Er der en interess ekonfl i kt hos  kunden? x mel lem konsekvens 2 timer  kr.                 1.360 

Fors tår vi  hvad kunden ønsker af projektet (hvad øns ker kunden)? x mel lem konsekvens 2 timer  kr.                 1.360 

Er a l le  eksperter ti l  rådighed? x ingen kons ekvens ingen  kr.                       -   

Er eksperterne indfors tået med ti ds plan og fleks i ble? x l i l le konsekvens 1½ time pr. ekspert  kr.                 3.060 

Er projektlederen fuldt ti l  rådighed for projektet? x ingen kons ekvens ingen  kr.                       -   

Har projektl ederen erfari ng i ft. projektet? x stor konsekvens 2 timer  kr.                 1.360 

Kræves  der s ærl ige data ti l  gennemførels e a f projektet? x stor konsekvens 1 uge + 10.000 kr.  kr.               35.160 

Risikoværdi
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Metode til identificering, vurdering og håndtering af risici er blevet drøftet ved interviews med de 

relevante projektledere, for at finde frem til hvordan risikostyring håndteres og hvordan dette kan 

udnyttes mere formelt ved hjælp af et risikoregister. Det var også her at de interviewede havde 

sværest ved at komme med input. Det vurderes, at det er risikovurderingen, der er sværest at få gjort 

konkret, da vurderingen er meget subjektivt og risici opfattes individuelt af hver projektleder. Især 

for de interne risici, da de ikke baseres få facts fra eksterne kilder, men er en 'ren' vurdering af 

projektteamet. 

5 Interessentanalyse 
Undersøgelsesspørgsmålet har til formål at undersøge, hvordan en interessentanalyse kan bidrage 

til at identificere interessenter, der kan udvikle sig til at udgøre en risiko for projektet. Tilsvarende 

undersøges hvordan de identificerede interessenter kan vurderes af projektlederen, for på den 

baggrund at håndtere interessenterne, så sandsynligheden for at de udgør en risiko for projektet 

reduceres. 

Internationale projekter er karakteriseret ved at være diversificerede og komplekse, og deraf følger 

også at interessenter ved internationale projekter involverer udenlandske interessenter og forskellige 

nationaliteter. [Köster, 2013] Interessenter er enkeltpersoner, grupper af personer, institutioner eller 

virksomheder, der kan have en væsentlig (direkte eller indirekte) interesse i et projekts succes eller 

fiasko med forskellige roller, grundet at de bliver påvirket positivt eller negativt af projektet [EU, 

2004]. Det er vigtigt at have risikoelementet med i forståelsen af interessenter, da formålet her er at 

udvikle et værktøj til at styre risici, som kan lede til mere succesfulde projekter. Men det er ikke 

kun "truende" interessenter, der er relevante at identificere og håndtere, da der også i risikostyring 

er en "upside", som er relevant for projektledelse. Interessentanalyser har til formål at besvare et 

grundlæggende spørgsmål på en systematisk måde [Mitchell et al., 1997]: 

› "hvilke interessenter kræver projektlederens opmærksomhed, og hvilke gør ikke?" 

Dette er ikke et spørgsmål, der normalt bliver stillet inden for ingeniørbranchen, hvor fokus ofte er 

på at få leveret et godt og konkurrencedygtigt tilbud, og derefter skifter fokus på at løse projektet 

inden for budget, tid og kvalitet. Dette bekræftes i Ingeniøren af projektchef Carsten Sandgaard fra 

Vejdirektoratet, der betegner interessenthåndtering som "ikke-traditionelle projektlederopgaver". 

Han argumenterer for, at ingeniører traditionelt har fokus på tid, økonomi og kvalitet, men at 

interessenthåndtering faktisk er mindst lige så vigtig. [Sandgaard, 2015] 
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Rammerne for en formel interessentanalyse skal findes i litteraturen, og processen er beskrevet af 

Köster, der fokuserer på fire forhold: 

› Identificér relevante interessenter eller interessentgrupper (med interesse i projektet) 

› Specificér hver interessents interesse i projektet 

› Vurder hver interessents indflydelse og magt i projektet, og om disse har relation til 

beslutningstagerne 

› Vurder hvordan hver interessents indflydelse og magt kan håndteres og minimere negativ 

påvirkning. 

Denne fremgangsmåde er også den Ingeniørforeningen anbefaler, hvor interessenterne identificeres 

og derefter vurderes hvilken betydning interessenten kan få for projektet på en skala fra 1-5. Det 

pointeres også, at det er vigtigt at foretage interessentanalysen så tidligt i projektforløbet som 

muligt. [IDA, 2010] Edwards & Bowen argumenterer også for samme fremgangsmåde, og 

tydeliggør at der er en klar tendens til, at virksomheder, der håndterer interessenter opnår bedre 

resultater. Og en fordel er netop, at interessentanalysen giver bedre udgangspunkt for hurtigt at 

kunne håndtere interessenten, når behovet opstår, da interessentens interesse er kendt og strategien 

for at håndtere interessenter er klarlagt. [Edwards & Bowen, 2005] 

Interessentanalysen er dermed struktureret på samme måde som analysen af risici; 

› Identificering (af relevante interessenter) samt 

› Vurdering og håndtering (af deres interesse i projektet). 

Der er oven for argumenteret for at i stort omfang anvende den samme metode til identificering af 

interessenter, som til identificering af risici. Der er på den baggrund foretaget et litteraturstudie af 

interessenter, der kan influere et projekt. I litteraturen argumenteres for udover at anvende tjeklister, 

at visuelt kortlægge interessenterne i et "Stakeholder Map" [Freeman, 1984], men dette er fravalgt 

ud fra at risikostyring og herunder identificeringen for projektlederen skal være overskuelig i tid og 

ressourcer. Dog vælges det at anvende en simpel synliggørelse af interessenternes rolle. Tilsvarende 

er fravalgt brugen af Venn-diagrammer, Spider-diagrammer og SWOT som redskab [EU, 2004], da 

disse igen er ressourcekrævende for projektledere. 

For at gøre interessentanalysen overskuelig for projektlederen er det nødvendigt med en tjekliste at 

arbejde ud fra, hvor interessenterne let og overskueligt kan identificeres og kort specificere 

interessenternes interesse i projektet. Det er en god idé allerede ved identificeringen, at klarlægge 
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hvad interessenten virkelig ønsker, for på den måde at kunne se hvilken type interessent, der er tale 

om. 

Identificering af interessenter 

I Tabel 14 er vist gennemgangen af interessenter fra litteraturen, hvor en initial kategorisering er 

foretaget baseret på input fra litteraturen. 

Interessentgruppe Litteraturstudie 

Interne interessenter 

 - ledelsen 

 - andre BU´er 

 - aktionærer 

 - ansatte 

[Köster, 2013], [IDA, 2010], [Sandgaard, 2015], [Stakeholdermap (A), 

2015] 

Kunde (projektejer) 

 - direkte 

 - indirekte 

[Köster, 2013], [IDA, 2010], [Sandgaard, 2015], [RAMP, 2005], 

[Stakeholdermap (A), 2015] 

Sponsorer [Köster, 2013], [RAMP, 2005], [Stakeholdermap (A), 2015] 

Politik 

 - politikere 

 - myndigheder 

[Köster, 2013], [IDA, 2010], [Sandgaard, 2015], [RAMP, 2005], 

[Stakeholdermap (A), 2015] 

Institutioner 

 - politiske 

 - faglige 

 - øvrige 

 - NGO´er 

[Köster, 2013], [IDA, 2010], [Stakeholdermap (A), 2015] 

Institutioner der genererer indtægter på baggrund 

af projektets omfang 

[RAMP, 2005], [Stakeholdermap (A), 2015] 

Industrien 

 - konkurrenter 

 - samarbejdspartnere (sub/JV) 

 - brancheforening 

 - fagforening 

[Köster, 2013], [IDA, 2010], [RAMP, 2005], [Stakeholdermap (A), 2015] 

Projektudviklere [RAMP, 2005], [Stakeholdermap (A), 2015] 

Medier [Köster, 2013], [Sandgaard, 2015], [Stakeholdermap (A), 2015] 

Lokalsamfund 

 - foreninger 

 - borgere 

[Köster, 2013], [IDA, 2010], [Sandgaard, 2015], [RAMP, 2005], 

[Stakeholdermap (A), 2015] 

Interessenternes interessenter [Metelmann, 2006] 

Tabel 14 Litteraturstudie af interessenter, der kan påvirke et projekt. 

Denne liste stemmer også overens med de interessenter, som er skildret i hhv. Freemans og 

Clelands modeller med interessenter på projekter. [Freeman, 1984], [Cleland, 1986] 
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Interview med projektledere i COWI 

Til interviewene med projektledere i COWI, anvendes listen af interessenter som spørgeramme for 

at sikre at denne er dækkende for at identificere relevante interessenter. Udgangspunktet for 

interviewet var en generel drøftelse af interessenter, for igen ikke at begrænse interviewpersonen til 

at fokusere på de identificerede interessenter fra litteraturstudiet. 

Under interviewene var der bred enighed om de skildrede interessenter i Tabel 14, selvom listen 

først senere blev præsenteret for interviewpersonerne. Fokus var især på kunder, sponsorer, 

institutioner, politikere, samarbejdspartnere, medier og lokalsamfund, mens de interne interessenter 

ikke var blandt de interessenter, som interviewpersonerne havde fokus på. Dette var dog ikke en 

irrelevant interessent, men ikke en interviewpersonerne selv havde i tankerne. 

"de interne er selvfølgelig også vigtige, men ikke de primære interessenter for mig." 

[Petersen, 2015] 

De fleste interviewpersoner pegede på kundens kunde som en vigtig interessent. 

Dette er ikke ualmindeligt ved internationale projekter. Det blev påpeget, at: 

"det er vigtigt at forstå hvem der er kundens kunde – hvem bestemmer, og hvad ønsker 

vedkommende." [Jørgensen, 2015] 

Dermed skal der bruges en del ressourcer på at klarlægge kunden og forstå, om der er en kundens 

kunde. Samtidig er det vigtigt at finde ud af, om der er en sponsor, som også nævnt under de interne 

risici. En sponsor vil også kunne være en form for kundens kunde, da sponsoren kan have specielle 

forventninger til projektet, som kunden må forholde sig til. 

Der findes en kundens kunde i Egypten-projektet, hvor projektet udføres for et Governorat, men det er 

et ministerium, der har bestilt at projektet skal udføres hos Governoratet og dermed 'påtvunget' 

Governoratet at gennemføre projektet. Her kan være en anden ydelse som gulerod for gennemførelsen 

af projektet. Dermed kan det tænkes at Governoratet ikke nødvendigvis har engagement eller direkte 

interesse i projektet, hvilket vil kunne afspejles ved, at der er manglende styring fra kundens side, og 

manglende koordination med ministeriet. 

I Egypten-projektet finansierer en investeringsbank projektet for Governoratet, som vil skulle betale lånet 

tilbage over tid. Dette betyder så også, at investeringsbanken har en holdning til output af projektet. 
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Det er derfor vigtigt at få klarlagt, om der er en sponsor, og i givet fald hvilke interesser sponsoren 

har i projektet. 

"der kan opleves, at kunden ikke nødvendigvis har interesse i projektet, men at det er 

sponsoren, der har interessen." [Mertner (B), 2015] 

Der var også en del fokus på samarbejdspartnere som en vigtig interessent at kende og håndtere.  

"hvem er vores partner, og hvad er deres egeninteresse. Og hvad er deres forhold til 

kunden?" [Christensen, 2015] 

Samarbejdspartnere kan have egeninteresser i et projekt, som er væsentlige at kende til. Herunder 

hvorfor projektet er særligt vigtigt for dem, og hvad de forventer at få ud af projektet. Endvidere er 

det interessant at kende deres forhold til kunden. 

Her vises eksempel fra Egypten, hvor interessenternes interesse er vurderet og evt. upside pointeret. 

Interessentgruppe Hvad er interessentens interesse i projektet? 

(Eksempel fra Egypten) 

Upside ved interessenten 

Interne interessenter 

 - ledelsen 

 - andre BU´er 

 - aktionærer 

 - ansatte 

 

Begrænset 

÷ 

÷ 

Begrænset 

 

Kunde (projektejer) 

 - direkte 

 - indirekte (kundens kunde) 

 

Er tvunget til at gennemføre projektet 

Ønsker projektet gennemført succesfuldt 

 

Sponsorer Ønsker projektet gennemført succesfuldt Samme interesse som os 

Politik 

 - politikere 

 - myndigheder 

 

Kan se store problemer i projektet 

Både og – men ønsker at vise samarbejde 

 

Institutioner 

 - politiske 

 - faglige 

 - øvrige 

 - NGO´er 

 

÷ 

Kan være en trussel for dele af projektet 

÷ 

Har begrænset positiv interesse 

 

Institutioner der genererer indtægter på 

baggrund af projektets omfang 

Er bange for projektets outcome  

Industrien 

 - konkurrenter 

 - samarbejdspartnere (sub/JV) 

 

Ser synergier ved projektet 

Ser store potentialer i projektet 

 

Samme interesse som os 

Samme interesse som os 

Medier Begrænset p.t. Kan blive en medspiller 

Lokalsamfund 

 - foreninger 

 - borgere 

Begrænset  

Tabel 15 Tjekliste af interessenter, der kan påvirke et projekt, og som bør vurderes ved opstarten af et projekt. Her 

vist med eksempel på vurderet interesse baseret på eksempel fra Egypten  
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Generelt var der enighed i tjeklisten med interessenter, og denne er på baggrund af interviewene 

med projektledere i COWI er tjeklisten med "interessenttyper" tilpasset ingeniørbranchen med 

fokus på trafikplanlægning. Listen skal fungere som en tjekliste, der gennemgås i forbindelse med 

udarbejdelse af hvert tilbud. 

Dette giver en vurdering af interessenten, og dette kan lede til at flere interessenter kommer frem i 

projektlederens opmærksomhed, og dermed bliver identificeret. Og netop identificeringen er her 

vigtig, da ikke-identificerede interessenter ikke er i projektlederens fokus, og kan lede til 

forstyrrelser for projektet, frem for at kunne styre interessenterne med rettidig omhu. Endvidere er 

pointeret evt. interessenter, der kan vise sig at bidrage til en upside på projektet, som dermed kan 

medvirke til i sidste ende at forbedre økonomien på et projekt ift. det opstillede budget. 

Interessentanalyse 

De identificerede interessenter skal vurderes og håndteres, og det er her vigtigt at huske, at dette er 

en iterativ proces, der hele tiden skal følges op på, da interessenter har det med at skifte fokus og 

holdning. Det centrale i interessenthåndteringen er at sikre, at der ikke er interessenter, der 

modarbejder projektet med den konsekvens, at projektets mål ikke kan nås. Dette kræver styring af 

og relationer til interesserne, der kan sikre den "langsigtede" succes for projektet. 

I henhold til Mitchells ombrydende interessentanalyse, skal hver interessent vurderes i forhold til tre 

forhold; magt, legitimitet og påtrængenhed.  

› Magt; beføjelse til at udøve indflydelse på projektet. 

› Legitimitet; graden af interessentens legitimitet i forhold til projektet. 

› Påtrængenhed; graden af presserende krav eller ønsker til projektet. 

Hvis interessenten besidder flere af disse forhold, giver dette anledning til øget opmærksomhed, og 

til dette skal der udarbejdes en strategi for, hvordan interessenten håndteres. [Mitchell et al. 1997] 
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Figur 8 Interessentanalyse – metode til håndtering af interessenter. [Mitchell et al. 1997]. Egen tilvirkning. 

I Tabel 16 er vist eksempel på håndteringen ved de tre interessenttyper. 

Interessenttype Karakteristika 

"Sovende" interessenter Én egenskab; lav vigtighed. Projektledere behøver ikke gøre noget ved disse interessenter 

og kan ikke nødvendigvis genkende dem som interessenter. 

"Årvågne" interessenter To egenskaber; moderat vigtighed. Mere aktiv end passiv. Projektledere bør regne med at 

interessenten "forventer noget". Sandsynligvis højere engagement fra disse interessenter. 

"Vigtige" interessenter Alle tre egenskaber; stor vigtighed. Projektledere bør give førsteprioritet til håndtering af 

disse interessenter. 

Tabel 16 Interessenthåndtering afhængig af karakteristika [Stakeholdermap (B), 2015]. 

Denne vurdering af hver interessents magt, påtrængenhed og legitimitet vil projektlederen skulle 

vurdere for at kunne planlægge hvilket strategi, der skal anvendes til at håndtere interessenten. 

Det vurderes, at Mitchells ombrydende interessentanalyse har mange gode elementer, og vil være 

en god måde at vurdere og etablere en strategi for hver interessent. Men da formålet er at skabe et 

værktøj for projektlederen, der er let og overskuelig at anvende, er Mitchells interessentanalyse 

fravalgt. De tre forhold kan være svære for en projektleder at forstå og vurdere, og der er derfor 

skelet til mere overskuelige interessentanalyser, som baserer sig på forhold, der er lettere at forstå 

og vurdere. 

Ingeniørforeningen anbefaler en overskuelig vurdering af hver interessents interesse i projektet, for 

at klarlægge hvilken rolle hver interessent spiller, samt om det er en interessent, der kan få 

indflydelse på at nå projektets mål. Her kan projektlederen anvende følgende spørgsmål [IDA, 

2010]: 
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› Har interessenten direkte indflydelse på projektet (påvirkning af projektets resultat)? 

› Kan interessenten spænde ben for tidsplanen eller projektet (magt)? 

› Er interessenterne mere i periferien af projektet? 

For at fastlægge interessenternes rolle kan det være en god idé at sætte sig i interessentens sted. 

[IDA, 2010] 

Til at specificere interessenternes interesse på baggrund af ovenstående spørgsmål, anbefales det at 

anvende nedenstående matrix til at vurdere interessenterne. Her skal hver interessent forsøges 

placeret i en af fire mulige roller, som siger noget om, hvilken type interessent, der er tale om samt 

hvilken strategi, der skal anvendes for at håndtere dem. Matricen 'tvinger' projektlederen til at vælge 

om hver interessents har potentiale: 

› til at true organisationen 

› for at samarbejde med organisationen. 

 

 
Figur 9 Interessenttyper samt strategi for håndtering af interessenterne. [Sørensen, 2014]. Farverne indikerer 

koblingen til Mitchells interessentanalyse og karakteristika. Egen tilvirkning. 

De fire interessenttyper er betegnet "marginal", "modproduktiv", "støttende" og "blandet 

velsignelse". De fire typer er sammenholdt med Mitchells interessenttyper, og dermed er lavet en 

kobling mellem Mitchells tre typer interessenter, og den mere enkle fremstilling i ovenstående 

matrix. Håndteringen hos Mitchell er vist i Tabel 16 og er opdelt i tre. Håndteringen hos Mitchell 

stemmer godt overens med håndteringen i matricen, hvor: 

Interessenttype:

"Blandet velsignelse"

Strategi:

Samarbejde

Interessenttype:

"Støttende"

Strategi:

Involvering

Interessenttype:

"Modproduktiv"

Strategi:

Defensiv tilgang

Interessenttype:

"Marginal"

Strategi:

Monitorering

Interessenters potentiale til at true organisationen 
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› Det røde felt kræver fuld opmærksomhed fra projektlederen og samarbejde er vigtigt 

› De gule felter kræver en del opmærksomhed fra projektlederen (lidt forskellige strategier for 

involvering af de to interessenter, men det er vigtigt at følge dem tæt) 

› Det grønne felt kræver lav involvering fra projektlederen, og interessenten skal blot følges 

En interviewperson påpegede også behovet eller fordelen ved at kortlægge interessenter og 

derigennem lettere forstå alliancer blandt de involverede interessenter. 

"en kortlægning af interessenter giver et godt billede af, hvad man kaster sig ud i, og 

medvirker til at forstå alliancer imellem interessenter." [Petersen, 2015] 

Dette bekræfter brugen af matricen med de fire interessenttyper til en vurdering af interessenterne, 

da dette er en form kortlægning, der synliggør hvem interessenterne er og hvad de kræver fra en 

projektleder. 

På baggrund af denne fremgangsmåde vil projektlederen få identificeret interessenter og ikke 

mindst få kendskab til deres interesse i projektet, hvilket leder frem mod næste trin, hvor deres 

indflydelse og magt skal klarlægges og håndteres. 

Interessenthåndtering 

På baggrund af ovenstående vurderede strategi til håndtering af interessenter, bør en projektleder 

arbejde videre med at etablere en decideret håndteringsstrategi, der kan reducere en eventuel 

negativ påvirkning af projektet, for de interessenter, der kan vise sig at blive en risiko for projektet. 

Men det anerkendes at allerede med ovenstående interessentanalyse vil de fleste projektledere 

mene, at der er brugt meget tid på interessentanalyse frem for udarbejdelse af tilbuddet, der skal 

sikre at projektet vindes. Derfor vurderes det, at den beskrevne interessentanalyse er passende til 

Dette er der illustreret et eksempel på i nedenstående matrix, baseret på Egypten-eksemplet. 

 
Figur 10 Matrice eller kortlægning af interessenttyper, baseret på [Sørensen, 2014]. Egen tilvirkning. 

Interessenttyper
Højt potentia le ti l  a t true 

organisationen

Lavt potentia le ti l  a t true 

organisationen

Høj interes se for samarbejde

"blandet velsignelse -> samarbejde"

 - buss els kab (insti tution)

 - fagl ige insti tutioner

 - spons or

"støttende -> involvering"

 - di rekte kunde

 - samarbejdspartnere (sub/JV)

 - konkurrenter

 - myndigheder

Lav interes se for samarbejde

"modproduktiv -> defensiv tilgang"

 - indi rekte kunde (kundens  kunde)

 - pol i tikere

"marginal -> monitorer"

 - ledelsen

 - ans atte

 - NGO´er

 - Medier

 - Loka lsamfund
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tilbudsfasen, og at en mere konkret interessentanalyse bør finde sted, hvis projektet vindes. Det er 

også i denne fase, at projektteamet møder interessenterne, og dermed får et indblik i hvad deres 

interesse er, og dermed hvilken rolle og strategi, der er den rette i forhold til hver interessent. 

Det er også i den næste fase, at muligheden for at udnytte upside ved interessenter opstår, og her at 

risikoelementet ved hver interessent kan påvirkes. Dermed er den næste fase vigtig for 

interessentanalysen og ikke mindst interessenthåndteringen. 

Delkonklusion 

På baggrund af tjeklisten til identificering af relevante interessenter, foretages en vurdering af hver 

interessents interesse i projektet ud fra fire typer interesser. Metoden gør at projektlederen forsøger 

at sætte sig i interessentens sted, og dermed får projektlederen en indikation af, om interessenten 

kan blive en udfordring for projektets mål og gennemførelse, samt hvilken overordnet strategi, der 

skal til for at håndtere interessenten. 

Dermed er opmærksomheden rettet mod risikoelementet og et kendskab til synliggørelse af 

"kamparenaen" er udviklet, så projektlederen er forberedt på hvad der kan forventes, hvis projektet 

vindes. 

6 Cost-benefit analyse af risikostyring 
Det femte undersøgelsesspørgsmål har til formål at vurdere, om fordelen ved at udføre 

risikoanalysen og derved prissætte risici i tilbuddet, kan betale sig. Der er ingen tvivl om at på 

projektniveau, hvor et tilbud er vundet, er det fornuftigt at der er indarbejdet en reserve til 

håndtering af risici i budgettet, men på afdelingsniveau forholder dette sig anderledes, da der også 

tabes projekter. Til at vurdere dette foretages en cost-benefit analyse, der baseres på 

forudsætninger om økonomiske fordele og ulemper ved prissætning af risici. Efterfølgende testes 

cost-benefit analysens robusthed ved at gennemføre en følsomhedsanalyse. Før dette er muligt, skal 

markedet for ingeniørydelser inden for trafikplanlægning forklares, således at forudsætningerne for 

analysen er klarlagt. 

Markedet for trafikplanlægning 

Ingeniørbranchen inden for trafikplanlægning er i Danmark præget af få, men større aktører med 

hver deres ekspertiseområde, men hvor COWI står stærkest. Derudover er der et antal mindre 

ingeniørvirksomheder, der også konkurrerer på markedet. [Skov, 2015] Dermed minder 

konkurrenceformen inden for trafikplanlægning i Danmark meget om monopolistisk konkurrence. 

Markedet inden for trafikplanlægning er rigtig godt for COWI, der vinder mange projekter her, og 
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står stærkt i forhold til konkurrenterne, da COWI forstår markedet rigtig godt, kender kunderne og 

hvad de ønsker samt formår at tilbyde den rette ekspertise og erfaring kombineret med en 

konkurrencemæssig god pris [Mertner (C), 2015]. 

"Overskuddet skyldes for det første, at vi har et rigtig godt marked i vores danske 

afdeling,« forklarer adm. direktør Lars-Peter Søbye" [Ingeniøren, 2015] 

Den samme konkurrenceform findes i Skandinavien, hvor COWI fokuserer på at stå stærkt: 

"COWIs topchef, Lars-Peter Søbye, forfølger en strategi, som skal gøre COWI 

dominerende i Skandinavien. På verdensmarkedet skal COWI til gengæld koncentrere sig 

om en mindre håndfuld kompetencer: Broer, infrastruktur, energi og vand." [Børsen, 2015] 

Inden for trafikplanlægning i Skandinavien er der få store, men her er COWI ikke stærkest, men 

blandt de klart stærkeste på markedet. [Skov, 2015] Dette bekræfter konkurrenceformen oven for. 

På det internationale marked er der mange flere konkurrenter, der alle er meget store. På det 

internationale marked for trafikplanlægning kræves også at ingeniørvirksomheder er store, da der 

efterspørges en bred pallette af ekspertise, som kun de store ingeniørvirksomheder besidder. Der er 

meget få danske ingeniørvirksomheder inden for trafikplanlægning, der opererer på det 

internationale marked. [Skov, 2015] Dette skyldes både, at der efterspørges en bredde i ekspertisen 

samt at flere danske ingeniørvirksomheder er tilfredse med det nationale marked, hvor 

kompleksiteten i projekterne passer til virksomhedernes størrelse. At operere på et internationalt 

marked for trafikplanlægning kræver en vis volumen i ekspertise og medarbejderantal til både at 

håndtere et hjemligt marked samt et udenlandsk marked. [Mertner (C), 2015] 

På den internationale scene for trafikplanlægning minder konkurrenceformen også om 

monopolistisk konkurrence, men en del mere konkurrencepræget end på det danske marked. Dette 

skyldes, at der er flere store bydere, med forskellig baggrund både fagligt og omkostningsmæssigt.   

COWI står forholdsvist stærkt i den internationale konkurrence inden for bl.a. trafikplanlægning, da 

kunderne har stor interesse i den skandinaviske planlægningstradition, som er helhedsorienteret med 

fokus på åbenhed, robusthed, økonomi, sundhed og miljø. [Skov, 2015], [COWI, 2014] Men 

selvom kunderne værdsætter den skandinaviske eller nordeuropæiske planlægningstradition højt, og 

dette kommer til udtryk i både evaluering af metode og erfaring i bemanding, så er vægter 

økonomien også højt i tilbudsevalueringen [Skov, 2015]. Her udgør de relativt høje lønninger en 

problemstilling, da de medvirker til at tilbud i en international sammenhæng bliver dyre. Dermed 
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bliver økonomien et meget væsentligt konkurrenceparameter for COWI, hvor prissætning af 

risikoreserver kun medvirker til at øge prisen og dermed forværre konkurrenceevnen på prisen. 

I forbindelse med interviewene med projektlederne blev der argumenteret for, at indarbejdelse af 

risici i tilbud er en fornuftig tilgang, men samtidig blev der argumenteret for, at prissætning af risici 

forøger prisen på tilbuddet, og påvirker dermed konkurrenceevnen. Hvis der indarbejdes for mange 

udgifter til håndtering af risici i tilbuddet vil et af parametrene som tilbud vurdereres på baggrund af 

inden for ingeniørbranchen stille byder ringere end konkurrenterne, som måske ikke prissætter 

dette. Da pris netop er et af de afgørende parametre sammen med erfaring og teknisk måde at løse 

projektet på, vil dette kunne fordyre projektet så det ikke længere er det mest fordelagtige for 

udbyder. [Christensen, 2015] 

Der ligger derfor en stor vurdering i tilbudsfasen af, om tilbuddet kan bære det øgede budget til 

risikoreserven for stadig at være konkurrencedygtig, sammenlignet med alternativet, hvor risici ikke 

prissættes og dermed kan eventuelle risici blive en omkostning for projektet. Den reelle vurdering 

af dette ligger på afdelingsniveau, da et vundet tilbud uden prissætning af risici (omkostning for 

projektet) kan vise sig at være mere profitabel på afdelingsniveau end et tabt tilbud, som også er en 

omkostning for afdelingen i "spildte" timer til tilbudsudarbejdelse. Et vundet projekt betyder at 

tilbudstimer honoreres og endvidere betyder det beskæftigelse til medarbejdere, hvilket giver en 

indtægt for afdelingen, modsat alternativet, hvor medarbejderne kan ende med ikke at have 

beskæftigelse i en kortere periode, og dermed blive en yderligere omkostning for afdelingen. 

På baggrund af det udviklede værktøj til operationel risikostyring for projektledere på internationale 

projekter, vil det derfor være nødvendigt at stille spørgsmålet om, det er ressourcerne værd for 

afdelingen, at der udføres en mere formél og tidskrævende risikostyring. 

6.1 Cost-benefit analyse 
Inden det er muligt at vurdere økonomien set fra afdelingens perspektiv, er det nødvendigt at starte 

med projektøkonomien med og uden kalkulering af reserve til risikostyring og -håndtering. 

Projektøkonomi 

Der opstilles et fiktivt budget for det løbende beskrevne eksempel; projekt i Egypten. 

Der tages udgangspunkt i at projektet prissættes til 1 mio. kr. at udføre, baseret på en "work 

breakdown structure". Omkostninger ved projektet er forudsat til 85 % af honoraret, svarende til en 

overhead på 15 %. Dette er for branchen en rimelig forudsætning for ønsket profit på projekter. 

[Mertner (C), 2015] 
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De vurderede risikoværdier ud fra det udviklede værktøj for hhv. de eksterne (Tabel 12) og interne 

risici (Tabel 13), baseret på eksemplet fra Egypten med et skønnet honorar på 1 mio. kr.  

  
Tabel 17 Vurderet risikoværdi ved de eksterne og interne risici samt effekt af risikohåndtering. De håndterede risici 

svarer til de vurderede risici håndteres, og dermed reduceres omkostninger hertil. 

Det ses, at den umiddelbare omkostning for projektet er vurderet til knap 0,3 mio. kr., mens 

effekten af at håndtere tre af disse risici reducerer risikoværdien markant. Omkostningen ved at 

håndtere disse tre risici samt den resterende risikoværdi viser, at den umiddelbare risikoværdi 

halveres. Dermed er det vurderet, at den risikoreserve, der bør kalkuleres med i tilbudsprisen og 

projektøkonomien, er ca. 0,15 mio. kr. eller ca. 15 % af budgettet uden risikoreserve. Dermed bør 

den pris, der tilbydes i det udarbejdede tilbud være 1,15 mio. kr. 

Da det samtidig er vigtigt at komme frem til en konkurrencedygtig pris for at vinde projektet, er det 

ikke nødvendigvis fordelagtigt at kalkulere hele risikoreserven med i prisen. Det er normalt at 

vurderingen af det tekniske tilbud vægter 60-70 % af evalueringen, se Tabel 18 (herunder især 

beskrivelse af metode til at udføre projektet og den tilbudte bemanding med den rette kombination 

af erfaring og ekspertise). For at komme i betragtning til at vinde det udbudte projekt, skal der 

opnås en bestemt teknisk score, således at fagligheden er tilstrækkelig og dumping af prisen ikke 

kan "ødelægge" evalueringen af at finde den rette rådgiver på det udbudte projekt. Økonomi vægter 

oftest de sidste 30-40 % og det er normalt at laveste tilbud (hvis teknisk godkendt) tildeles højeste 

score, og at øvrige tilbud tildeles en score, der reduceres afhængigt at hvor langt prisen overstiger 

laveste pris, hvor f.eks. 50 % højere pris vil give den halve score. 

  
Tabel 18 Evalueringsskema for rådgivning for Egypten-projektet. 

Eksterne risici: Omkostning (kr) Interne risici: Omkostning (kr) Alle vurderede risici: Omkostning (kr)

 - vurderet risikoværdi: 236.875kr.          - vurderet risikoværdi: 46.380kr.            - vurderet risikoværdi: 283.255kr.         

 - ri s ikohåndtering (anta l ): 2 23.600kr.            - ri s i kohåndtering (anta l): 1 10.000kr.            - ris i kohåndtering (anta l ): 3 33.600kr.           

107.500kr.         11.220kr.           118.720kr.         

 - risikoreserve til budget: 131.100kr.          - risikoreserve til budget: 21.220kr.            - risikoreserve til budget: 152.320kr.         

 - resterende ris ikoværdi  

(ikke håndterede risici ):

 - res terende ri s ikoværdi  

(ikke håndterede risici ):

 - res terende ris ikoværdi  

(ikke håndterede risici ):

Teknisk metode Bemanding Total

Rådgiver Vægt 20% 40% 100%

COWI 9 9 1.000.000 6,5               8,00                  

Konkurrent A 5 7 650.000 10,0             7,80                  

Konkurrent B 8 8 900.000 7,2               7,69                  

Konkurrent C 3 3 "450.000" none ikke vurderet

Konkurrent D 10 9 1.150.000 5,7               7,86                  

COWI (fuld risikoafdækning) 9 9 1.152.320 5,6              7,66                 

COWI (delvis risikoafdækning) 9 9 1.056.562 6,2              7,86                 

40%

Pris
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I Tabel 18 er vist eksempel på evaluering af tilbud på Egypten-projektet, hvor det ses at COWI 

opnår den højeste samlede score, til trods for ikke at være billigst. Næstnederst i tabellen er vist den 

samlede score, hvis den samlede risikoværdi kalkuleres med i tilbuddet. Her ses det at COWI 

hermed ikke længere ville være konkurrencedygtige, og dermed ikke ville vinde projektet. Der er 

anvendt en "goal seek"-funktion til at finde frem til den pris, der lige præcis ville gøre COWI 

konkurrencedygtig som bedste byder. Dette er vist i nederste række i tabellen og giver en pris på ca. 

1,056 mio. kr. Til den pris vil COWI have delvist prissat risici og samtidig lige præcis vinde 

projektet. I den videre cost-benefit analyse arbejdes der med en pris på 1,05 mio. kr. 

I Tabel 19 er opstillet budgetter for tre scenarier; hhv. uden risikoreserve, med fuld risikoreserve og 

den fundne konkurrencedygtige risikoreserve ud fra evalueringsmodellen på 1,05 mio. kr. 

  
Tabel 19 Projektøkonomi ved de tre opstillede scenarier for indarbejdelse af risikoreserve i projektøkonomien. X indikerer 

at projektet ikke er relevant at undersøge i CBA-analysen, da det ud fra evalueringsmodellen aldrig vil vinde. 

Det ses at alle tre projekter vil få et profit på 12-13 %, hvis der ses bort fra den risiko projektet 

påtager sig ved ikke at indarbejde økonomi til håndtering af risici. Ses der på effekten af, hvis der 

skal bruges de vurderede ressourcer på håndtering af risici, så vil projektet uden risikoreserve levere 

et negativt profit på 2 %, mens projektet med fuld risikoreserve stadig vil levere de 12 %, men ikke 

vil blive vundet grundet for høj pris. Projektet med delvis (konkurrencedygtig) risikoreserve vil 

levere et profit på 2 %. Dette indikerer at kalkulering af risikoreserve i projektøkonomien er en god 

idé, da det giver en sundere projektøkonomi. Omvendt er det en svær balance at vurdere, om 

tilbuddet kan bære de øgede omkostninger, da konkurrenternes placering i evalueringsmodellen jo 

ikke kendes. Ved at vurdere hvor meget risikoreserve, der kan indarbejdes, ses at der her er et 

snævert rum til risikoreserve på op til 5 %, før tilbuddet ikke længere er konkurrencedygtigt. 

Da konkurrencen på markedet for internationale trafikplanlægningsprojekter er stor, er det vigtigt at 

vurdere den rigtige pris. Ofte ses at der er stor sammenhæng mellem teknisk score og den tilbudte 

pris. Da COWI altid vil forsøge at levere en høj teknisk score, vil prisen altid være i den høje ende, 

og dermed altafgørende for at vinde projektet. 

Projektøkonomi uden risikoreserve Projektøkonomi med delvis risikoreserve Projektøkonomi med fuld risikoreserve

Indtægt: 1.000.000kr.  Indtægt: 1.050.000kr.  Indtægt: 1.152.320kr.    

Omkostninger: Omkostninger: Omkostninger:

 - løn, rejseomk. mv. (85 %): -850.000kr.     - løn, rejseomk. mv.: -892.500kr.     - løn, re jseomk. mv.: -979.472kr.     

 - ti lbudstid: -20.400kr.       - ti lbudstid: -20.400kr.       - ti lbuds tid: -20.400kr.       

 - tid ti l  ri s ikostyring -kr.              - tid ti l  ris ikostyring -13.940kr.       - tid ti l  ri s ikos tyring -13.940kr.       

Total: -870.400kr.    Total: -926.840kr.    Tota l: -1.013.812kr.  

Profit: 129.600kr.     13% Profit: 123.160kr.     12% Profit: 138.508kr.       12%

Profit inkl. risiciværdi: -22.720kr.      -2% Profit inkl. risiciværdi: 20.840kr.       2% Profi t inkl . ri s i civærdi: 138.508kr.       12%

Ris iko på ta get af projektet 

(risikoværdi ikke inkluderet i tilbuddet ):
-152.320kr.    

Ri s iko påtaget a f projektet 

(risikoværdi ikke inkluderet i tilbuddet ):
-102.320kr.    

Ri s iko påtaget af projektet 

(risikoværdi ikke inkluderet i tilbuddet ):
-kr.              
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Afdelingsøkonomi 

Set fra afdelingens synspunkt (virksomhedsperspektiv) vil der være fokus på at vinde så mange 

projekter som muligt, da projekter er lig med beskæftigelse. Og beskæftigelse betyder at de faste 

omkostninger til lønninger flyttes fra afdelingsniveau til projektniveau, hvor også indtægterne er 

placeret. Omvendt er der også fokus på at levere god projektøkonomi på alle projekterne, da det er 

afdelingens profit, der kommer herfra. Dermed er fokus rettet mod: 

› Færrest mulige timer uden honorar for afdelingen (cost) 
› Profit på så mange projekter som muligt (benefit). 
Til at vurdere fordelagtigheden ved at indarbejde risikoreserve eller ej, opstilles forudsætninger for 

cost-benefit analysen. Efterfølgende foretages en følsomhedsanalyse for at se om nogle af disse 

forudsætninger ændrer på konklusionen, eller om konklusionen er robust. 

Det cost-benefit analysen skal vurdere er, om det kan betale sig på afdelingsniveau at prissætte 

risikoreserven. Dermed er de to scenarier der vurderes; "uden risikoreserve" og "med delvis 

risikoreserve", som er den ovenfor vurderede konkurrencedygtige pris, der kan vinde projektet. 

Netop den ovenfor angivne store konkurrence på det internationale marked bevirker at en rimelig 

antagelse er, at der er en bedre chance for at vinde tilbuddet uden risikoreserve, og dermed ville 

dette tilbud vindes flere gange sammenlignet det højere tilbud. Det samme gør sig gældende ud fra 

evalueringsmodellen ovenfor. Det er derfor antaget, at ud af 10 afgivne tilbud, ville tilbuddet: 

› "uden risikoreserve" vinde 2 gange 

› "med delvis risikoreserve" vinde 1 gang. 

Med de to anførte scenarier og deres økonomi som angivet i ovenstående afsnit om projektøkonomi, 

hvor tilbuddet "uden risikoreserve" vindes hyppigere, ser projektøkonomien således ud: 

  
Tabel 20 Projektøkonomi ved de to scenarier, hvor projektet uden risikoreserve vindes dobbelt så hyppigt. 

Projektøkonomi med delvis risikoreserve Projektøkonomi uden risikoreserve
Andel vundne projekter: 10% Andel vundne projekter: 20%

Indtægt: 1.050.000kr.                 Indtægt: (2 vundne projekter x 1 mio. kr.) 2.000.000kr.                 

Omkostninger: Omkostninger:

 - løn, rejseomk. mv.: 85% -892.500kr.                    - løn, rejseomk. mv.: 85% -1.700.000kr.                

 - tilbudstid: -20.400kr.                       - tilbudstid (2 projekter): -40.800kr.                      

 - tid til risikostyring -13.940kr.                       - tid til risikostyring -kr.                              

Total: -926.840kr.                   Total: -1.740.800kr.                

Profit: 12% 123.160kr.                     Profit: 13% 259.200kr.                     

Profit inkl. risiciværdi: 2% 20.840kr.                       Profit inkl. risiciværdi: -2% -45.440kr.                      

Risiko påtaget af projektet (risikoværdi ikke 

inkluderet i tilbuddet ):

Risiko påtaget af projektet (risikoværdi ikke 

inkluderet i tilbuddet ): -102.320kr.                   -304.640kr.                   
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Det ses at Tabel 20 at projektøkonomi uden risikoreserve umiddelbart vil levere et profit på 13 %, 

men hvis ikke håndterede risici realiseres, vil dette ende med et negativt profit. Omvendt til 

projektøkonomi med delvis risikoreserve stadig levere et positivt profit, hvis alle risici realiseres. 

Tilbudstid 

Der bruges tid på at udarbejde tilbuddene, som hvis de vindes bliver pålagt projektets økonomi, og 

ellers er det en afdelingsomkostning. Det er her antaget at der bruges 30 timer til udarbejdelse af et 

tilbud. Dette kan sagtens kræve mere tid, men effekten af dette vurderes under følsomhedsanalysen. 

Til tilbuddet med indarbejdelse af risikoreserve tillægges tid til risikostyringen oven i selve tiden til 

udarbejdelse af tilbuddet. Det er her vurderet til 4 timer yderligere. Dermed vil omkostningen for 

afdelingen på "spildtid" til tabte projekter være som givet i Tabel 21. Det ses, at omkostningen er 

knap 30 % højere for scenariet med delvis risikoreserve, sammenlignet med scenariet uden. 

  
Tabel 21 Omkostning for afdelingen på "spildtid" til udarbejdelse af tilbud på tabte projekter ved de to scenarier. 

Manglende beskæftigelse 

Tabte projekter betyder ofte, at der vil være manglende beskæftigelse for de ansatte, da de "havde 

forventet" at skulle arbejde på det givne projekt, hvortil der er afgivet tilbud. Dermed skal disse 

ansatte hurtigt finde anden beskæftigelse, og vil i mellemtiden være en omkostning for afdelingen. 

Det er her antaget, at den manglende beskæftigelse vil udgøre 2 % af timerne på hvert tabt tilbud. 

  
Tabel 22 Omkostning for afdelingen ved manglende beskæftigelse ved tabte tilbud ved de to scenarier. 

Dermed vil omkostningen for afdelingen ved manglende beskæftigelse ved tabte tilbud være som 

givet i Tabel 22. Det ses, at omkostningen er knap 25 % højere for scenariet med delvis 

risikoreserve, sammenlignet med scenariet uden risikoreserve. 

Projektøkonomi med delvis risikoreserve Projektøkonomi uden risikoreserve

Spildte tilbudstimer som omkostning Spildte tilbudstimer som omkostning

 - tabte tilbud: (9 ud af 10) 9  - tabte tilbud: (8 ud af 10) 8

 - spildte timer: 270 -183.600kr.                    - spildte timer: 240 -163.200kr.                   

 - spildte timer på risikoanalyse: 36 -24.480kr.                       - spildte timer på risikoanalyse: -kr.                              

Total 306 -208.080kr.                   Total 240 -163.200kr.                   

Projektøkonomi med delvis risikoreserve Projektøkonomi uden risikoreserve

Samlet timer pr. tilbud: Samlet timer pr. tilbud:

 - rejseomkostninger mv. 10% 105.000kr.                      - rejseomkostninger mv. 10% 100.000kr.                     

 - skønnede timer på projektet: 1.200                                - skønnede timer på projektet: 1.100                               

Manglende beskæftigelse grundet tabte projekter: Manglende beskæftigelse grundet tabte projekter:

 - tabte tilbud: (9 ud af 10) 9                                        - tabte tilbud: (8 ud af 10) 8                                       

 - andel timer pr. tabt tilbud 2%  - andel timer pr. tabt tilbud 2%

 - "spildte timer" (ingen beskæftigelse) 216                                    - "spildte timer" (ingen beskæftigelse) 176                                   

Omkostning -146.880kr.                   Omkostning -119.680kr.                   
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Cost-benefit analysen viser, at omkostningerne ved at øge tilbudsprisen til at indeholde risiko-

reserven er store. Men fordelen er også en sundere projektøkonomi og dermed medvirker dette til at 

opveje omkostningerne. Den samlede vurdering er, at på afdelingsniveau er det bedre at vinde flere 

tilbud frem for at kalkulere risikoreserve ind i prissætningen, med færre vundne projekter til følge. 

 
Tabel 23 Cost-benefit analyse af de to scenarier. Her vist som best-case (alt går godt og ingen omkostninger til ikke-

budgetterede risici) og worst-case (hele risikoreserven bruges) i forhold til risikoværdien. 

Det ses, at hvis hele den påtagede risiko på projektet bliver til virkelighed, er det tæt på at være 

samme omkostning ved begge scenarier på afdelingsniveau, mens det ved lavere omkostninger til 

ikke-budgetterede risici klart taler for ikke at indarbejde risikoen i tilbudsprisen. Dermed vil det, set 

fra et afdelingsperspektiv, være fordelagtigt at operere med en lavere tilbudspris, så omkostninger 

kan holdes nede, frem for at sikre bedre projektøkonomi. 

6.2 Følsomhedsanalyse 
Det testes hvor robust ovenstående vurdering er. Derfor vurderes konsekvensen af følgende 

forudsætninger i cost-benefit analysen: 

› Andel vundne tilbud ved de to scenarier 

› Antal timer spildt pr. tabt tilbud 

› Realiseret risiko 

› Vurderet konkurrencedygtig pris 

› Timer til udarbejde af tilbud. 

Andel vundne tilbud ved de to scenarier 

Andel vundne tilbud ved de to scenarier var sat til 10 % for scenariet "med delvis risikoreserve" 

(svarende til 1 ud af 10 tilbud) og 20 % for scenariet "uden risikoreserve"(2 vundne tilbud ud af 10). 

Det ses af følsomhedsanalysen (se Bilag 11), at forudsætningen om at antal vundne tilbud ændrer på 

konklusionen, hvis der vindes flere tilbud end antaget. Hvis der vindes to tilbud med delvis 

Projektøkonomi med delvis risikoreserve Projektøkonomi uden risikoreserve

Effekt på afdelingsniveau: Effekt på afdelingsniveau:

 - profit (hvis alt går skidt ) 20.840kr.                        - profit (hvis alt går skidt ) -45.440kr.                      

 - manglende beskæftigelse -146.880kr.                    - manglende beskæftigelse -119.680kr.                   

 - spildte tilbudstimer -208.080kr.                    - spildte tilbudstimer -163.200kr.                   

Total -334.120kr.                   Total -328.320kr.                   

Effekt på afdelingsniveau: Effekt på afdelingsniveau:

 - profit (hvis alt går godt ) 123.160kr.                      - profit (hvis alt går godt ) 259.200kr.                     

 - manglende beskæftigelse -146.880kr.                    - manglende beskæftigelse -119.680kr.                   

 - spildte tilbudstimer -208.080kr.                    - spildte tilbudstimer -163.200kr.                   

Total -231.800kr.                   Total -23.680kr.                      
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risikoreserve, skal der vindes syv uden risikoreserve, før at konklusionen vil være den samme. Og 

vindes tre tilbud vil det altid kunne betale sig at indarbejde en delvis risikoreserve i tilbuddet. 

Antal timer spildt pr. tabt tilbud 

Det ses af følsomhedsanalysen (se Bilag 12), at antal timer "spildt" pr. tabt tilbud skal under 1 % af 

timerne, før at det ændrer ved konklusionen. Hvis antallet øges, vil det kun understøtte 

konklusionen mere og mere. 

Realiseret risiko 

Den realiserede risiko er sat til 100 % ved begge scenarier, dvs. at hele den påtagede risiko 

realiseres og skal udnyttes til at håndtere risici på projektet. Hvis dette var lavere ville denne 

omkostning i stedet for kunne øge profit på projektet, da det hele så ikke er en omkostning for 

projektet, men blot en indtægt.  

Det ses af følsomhedsanalysen (se Bilag 13), at den realiserede risiko skal falde markant mere for 

scenariet med delvis risikoreserve i forhold til scenariet uden risikoreserve. Ved 50 % realiseret 

risiko for scenariet med delvis risikoreserve vil scenariet uden risikoreserve stadig være mere 

fordelagtigt med op til 85 % realiseret risiko. Dermed er konklusionen robust i forhold til denne 

forudsætning. 

Vurderet konkurrencedygtig pris 

Der er i cost-benefit analysen argumenteret for, at den vurderede konkurrencedygtige pris ligger på 

maksimalt 1,05 mio. kr., jf. evalueringsmodellen i Tabel 18, svarende til at indarbejde 5 % 

risikoreserve i tilbuddet. Hvis tilbuddet kan vindes med anden indarbejdet risikoreserve, så 

analyseres hvilket effekt at dette vil få for fordelagtigheden mellem de to scenarier. Dog kan denne 

faktor ikke stå alene, da hvis den sættes til 0 %, så bør antallet af vundne tilbud svare til det antaget 

for scenariet uden (0%) risikoreserve, hvor det er antaget at 2 ud af 10 af tilbuddene vindes. Dermed 

vil en stigende faktor for konkurrencedygtig pris medføre at antallet af vundne projekter falder.  

Det ses af følsomhedsanalysen (se Bilag 14), at den konkurrencedygtige pris tipper ved 1,07-1,08 til 

fordel for scenariet med delvis risikoreserve i forhold til scenariet uden risikoreserve. Men det 

vurderes ikke at være et forhold, der ændrer på konklusionen, da evalueringsmodellen netop 

indikerer, at tilbuddet vindes af andre her. Så der er mere tale om et par teoretiske forudsætninger, 

der kan ændres på, men ikke et forhold, som giver mening at tage i videre betragtning. 
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Timer til udarbejde af tilbud 

Det ses af følsomhedsanalysen (se Bilag 15), at uanset antallet af timer brugt til udarbejdelse af 

tilbud, vil konklusionen være den samme. Dette skal ændres, så der bruges flere timer i det ene 

scenarie end i det andet, hvilket ikke vil give mening. Dermed er konklusionen robust i forhold til 

tidsforbrug ved udarbejdelse af tilbud. 

Delkonklusion 

Cost-benefit analysen viser, at det ikke umiddelbart ser ud til at være fordelagtigt at indarbejde 

risikoreserve set fra et afdelingsperspektiv. Omkostningerne er større end fordelen, hvilket indikerer 

at det ikke er attraktivt for en afdelingschef at indarbejde risikoreserven i tilbudsprisen.  

Konklusionen vurderes at være robust, når forudsætningerne testes i følsomhedsanalysen.  

Anbefalingen er, at der bør fokuseres på at arbejde med risikostyring på projektniveau, som kan 

medvirke til at sikre mere succesfulde projekter, men med fokus på konkurrencedygtigheden ved 

den øgede pris. Eller sagt med andre ord, så skal det nøje overvejes fra tilbud til tilbud, hvor meget 

ekstra der er "råd" til at indarbejde i tilbuddet for stadig at vinde tilbuddet. 

Samtidig anbefales det at fokusere skarpt på at reducere den manglende beskæftigelse ved tabte 

tilbud, hvilket kan gøre det mere fordelagtigt at arbejde med at indarbejde en risikoreserve i 

tilbuddet. Dermed vurderes det, at risikostyring og indarbejdet risikoreserve vil være værdiskabende 

på projektniveau og kan medvirke til at lede til mere succesfulde projekter, men ikke set i et 

afdelingsperspektiv, hvor omkostningerne overstiger fordelene ved risikostyring. 

7 Konklusion 
Risikostyring er et vigtigt element i projektledelse, og dette bekræftes i litteraturen, som omfatter 

mange risikostyringsstandarder og forskellige holdninger til hvad der er vigtigst i risikostyring. Det 

brede litteraturstudie af risikostyring og –analyse viser dog, at selvom der er mange forskellige 

varianter af risikoanalyse, så er det grundlæggende den samme proces i fire faser, der anvendes; 

identificér risici, vurdér risici, håndtér risici og monitorér risici. 

Metoden til at identificere risici er i litteraturen beskrevet som tragtformet, hvor der startes bredt og 

derefter snævnes ind. Der er mange metoder til at identificere risici, men til brug for 

afgangsprojektet er det vigtigheden af at identificere alle risici, der har ledt til metoden med; et 

bredt litteraturstudie af hvad der skrives om risici, som overføres til et risikoregister, som derefter 

indsnævres via en kategorisering og tilpasning til branchen for trafikplanlægning. Der er foretaget 

interview med projektledere på internationale projekter og andre relevante personer i COWI, som 
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omhandlede risici generelt og derefter mere specifikt i forhold til de allerede identificerede risici i 

risikoregisteret. Interviewene har ledt til at skærpe de identificerede risici, så de passer bedst muligt 

til branchen, og er de risici, som har størst betydning for internationale trafikplanlægningsprojekter. 

De eksterne risici er baseret på et meget bredt litteraturstudie, mens de interne risici i mindre grad er 

baseret på litteraturstudiet, da der ikke findes så meget branche- og virksomhedsspecifik litteratur 

om interne risici inden for emnet. Omvendt har interviewene medvirket til at finde de relevante 

interne risici, som har ledt til udfordringer undervejs i allerede udførte internationale projekter. 

Der er identificeret otte relevante eksterne risici og elleve interne risici, som alle er vurderet kan 

udgøre en risiko på et internationalt projekt. Disse er vist i et risikoregister, som udgør værktøjet 

inden risici vurderes. 

Vurderingen af de identificerede risici tager igen udgangspunkt i et bredt litteraturstudie, der når 

frem til, at sandsynligheden for at hver risiko bliver et problem, skal vurderes. Tilsvarende skal den 

økonomiske konsekvens vurderes, hvis en risiko realiseres. Disse to forhold giver tilsammen 

risikoværdien ved hver risiko, som hver svarer en sandsynlig omkostning for projektet. 

Da der ønskes udviklet et værktøj til risikostyring, der ikke er ressourcekrævende for en 

projektleder, der allerede i tilbudsfasen har travlt med at lave selve tilbuddet, er det vigtigt at 

værktøjet er operationelt, således at det er let at gå til. Jo mere tid det vil kræve, jo mindre 

sandsynlighed er der for, at det vil blive anvendt i praksis. Der er fundet henvisninger til eksterne 

kilder, der bidrager til at vurdere sandsynligheder for de eksterne risici, således at denne vurdering 

let kan foretages. Vurderingen af konsekvensen ved hver risiko er mere subjektiv, da det er 

projektlederen, der skal angive et interval for hvilken konsekvens, hver risiko vil få på projektet. 

De elleve interne risici håndteres som spørgsmål til projektlederen, som kan lede til at nogle risici 

skal undersøges nærmere, hvis svaret falder i den "risikofyldte boks". I så fald bliver det en 

omkostning for projektet, da der skal bruges tid på at undersøge dette nærmere, og derfor prissættes 

de relevante interne risici i værktøjet. 

Endvidere vil risikoværktøjet lede frem til en strategi for håndtering af hver relevant risiko, som kan 

medvirke til at reducere risikoværdien, og dermed behovet for at projektleder påtager en øget risiko 

på projektet. 

Det vurderes dermed, at ved at gennemgå risikoregisteret og besvare hvad der kræves, vil de 

relevante risici blive italesat og prissat, og dermed medvirke til at kunne håndtere disse og endda 
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reducere eller fjerne dem. Og endeligt vil projektlederen kende til den samlede vurderede 

risikoværdi på projektet ud fra værktøjet, som projektlederen må overveje om skal indarbejdes i 

tilbuddet som en risikoreserve til at håndtere risici, som bliver et problem i løbet af projektforløbet. 

Det er vurderingen, at det er risikovurderingen, der er sværest at få gjort konkret, da vurderingen er 

meget subjektivt og risici opfattes individuelt af individer, og dermed af hver projektleder.  

Det er samtidig undersøgt hvordan identificering af relevante interessenter kan finde sted. Her er på 

samme vis, som med identificering af risici, taget udgangspunkt i et litteraturstudie, som 

efterfølgende er sammenholdt med gennemførelse af interview med projektledere og andre 

relevante personer, for at nå frem til en tjekliste af relevante interessenter for internationale 

trafikplanlægningsprojekter. Ud fra hjælpespørgsmål forsøges hver interessents rolle identificeret 

og tydeliggjort, således at der kan foretages en vurdering af hver interessents interesse i projektet ud 

fra fire typer interesser, hvortil der er knyttet en overordnet håndteringsstrategi. 

Disse giver projektlederen en indikation af, om interessenten kan blive en udfordring for projektets 

mål og gennemførelse, samt hvilken overordnet strategi, der skal til for at håndtere interessenten. 

Det udviklede værktøj til risikostyring er testet på et eksempel fra Egypten for at vise dets 

operationelle anvendelse, og der er efterfølgende foretaget en vurdering af, om det kan betale sig at 

anvende det udviklede værktøj. Til dette er der foretaget en cost-benefit analyse, der viser at det 

ikke umiddelbart ser ud til at være fordelagtigt at indarbejde risikoreserve set fra et 

afdelingsperspektiv. Omkostningerne er større end fordelen, hvilket indikerer at det ikke er 

fordelagtigt på afdelingsniveau at indarbejde risikoreserven i tilbudsprisen. 

Der er foretaget en følsomhedsanalyse, for at teste forudsætningerne i analysen. Konklusionen 

vurderes at være robust.  

Det er stadig vurderingen, at der bør fokuseres på at arbejde med risikostyring på projektniveau, da 

det vurderes at det kan medvirke til at sikre mere succesfulde projekter og øge profit. Men 

ressourceindsatsen ved at arbejde mere struktureret med risikostyring skal holdes for øje, da det er 

konkurrenceevnen der påvirkes, og det kan betyde færre vundne projekter. 

Men vigtigst af alt, så leder værktøjet til fokus på risici ved internationale projekter, som selvom 

risici ikke indarbejdes i tilbuddet, kan være en fordel for både projektet og afdelingen, at der er øget 

opmærksomhed på risikoelementet ved at operere på et internationalt marked. 
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8 Perspektivering 
Selvom det udviklede værktøj ikke direkte vil lede til øget profit på afdelingsniveau, som i 

afgangsprojektet er definitionen af succesfulde projekter, så kan det overvejes om det kortsigtet kan 

betale sig, ikke at indarbejde risikoreserven i tilbudsprisen, for dermed at vinde flere projekter. 

Dette vil lede til at øge erfaringen med at arbejde på de internationale projekter, som både styrker 

projektledere og eksperterne. 

Projektledere vil få øget erfaring med at lede de internationale projekter, og dermed også vil få 

erfaring med at arbejde med risici og håndtering heraf. En mere erfaren og "professionel" 

projektleder vil dermed på sigt lettere kunne agere i det internationale miljø for trafikplanlægning 

og dermed have mindre behov for at indarbejde risikoreserver i tilbuddet, da risiko håndteres via 

den øgede erfaring. 

For eksperterne kan øget international erfaring medvirke til at reducere tiden til udarbejdelse af 

tilbud, samtidig med at de kender til faldgruberne i markedet, og dermed ved hvordan risici kan 

håndteres. Endvidere kan det tænkes at eksperterne bliver bedre og hurtigere til at løse projektet. 

Dermed kan det overvejes at vurdere, om det på kort sigt er acceptabelt at vinde projekter uden 

risikoreserve, men derimod opbygge en stor erfaring, som på sigt kan vise sig, at øge COWIs 

konkurrenceevne og evne til at opnå mere succesfulde internationale projekter, der leder til øget 

profit. Dette vil også medvirke til at den tekniske score forbedres, da der er mere erfarne eksperter, 

som bydes ind med på projekterne, hvilket betyder at der også bliver bedre råd til at øge prisen, hvis 

den tekniske score er i den meget høje ende. 

Derfor kan det udviklede værktøj vise sig at blive profitabelt på sigt, hvis der vindes flere projekter, 

som endda opererer med bedre profit end i dag. Dermed kan der være tale om en positiv spiral. 
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10 Bilag 

10.1 COWIs organisation 

 
Bilag 1 COWIs organisation med fokus på COWI Danmark, Divisionen for Planning and Economics og de 

afdelinger, der ligger er i denne division.  

COWI A/S

COWI Denmark COWI Norway COWI Sweden

Planning and 
Economics

Urban Planning 
and Transport

Economics

Management

Urban Planning 
and Transport 

(west)

COWI Belgium

COWI Polska S.P. 
z.o.o

Water and 
Environment

Geographical
Information and 

IT

Railways, Roads
and Airports

Buildings
Industry and 

Energy
COWI Africa

COWI CMC
Bridge, Tunnel 

and Marine 
Structures

Business Support

Undersøgte 

afdelinger 

Delvist 

undersøgte 

afdelinger 
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10.2 Hofstedes og Trompenaars kulturdimensioner 
 

 

Bilag 2 Hofstedes fem kulturdimensioner og Trompenaars otte kulturdimensioner. [Köster, 2013, s. 81-86] 
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10.3 Vurdering af eksterne risici for Egypten-projektet 
Politisk stabilitet 

 
Bilag 3 Politisk stabilitet vurderet på en skala fra -2,5 - +2,5. 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports) 

Eksemplet viser, at den politiske stabilitet i Egypten ligger på -1,62 på skalaen fra -2,5 - +2,5. 
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Korruption 

 
Bilag 4 Landerisiko vurderet på en skala; "ekstrem", "høj", "medium", "lav" og "ubetydelig". 

(https://www.travelsecurity.com/Headlines.aspx, kræver login via abonnement) 

Eksemplet viser, at landerisikoen i Egypten er medium. 

Lovgivning 

 
Bilag 5 Lovgivning vurderet på en skala fra 1 - 10. 

(http://www.bti-project.org/reports/country-reports/index.nc) 

Eksemplet viser, at lovgivningen i Egypten er vurderet til 4,8 på skalaen fra 1-10. 
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Korruption 

 
Bilag 6 Grad af korruption vurderet på en skala fra -2,5 - +2,5. 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports) 

Eksemplet viser, at korruption i Egypten er vurderet til -0,60 på skalaen fra -2,5 - +2,5. 

Udvikling i BNP  

 
Bilag 7 Udvikling i BNP vurderet på en procentuel skala. 

(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W?display=default) 

Eksemplet viser, at BNP udviklingen i Egypten i perioden 2012-2013 har været på 2,1-2,2 % årligt. 
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Kreditrisiko 

  
Bilag 8 Kreditrisiko vurderet på en skala fra 0-7. 

(http://www.ekf.dk/da/landeinformation/afrika/Sider/default.aspx) 

Eksemplet viser, at kreditrisikoen i Egypten er vurderet til 6 på skalaen fra 0-7, hvor 7 er betydelig 

kreditrisiko. 
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Lønniveauer 

  
Bilag 9 Lønniveau vurderet som et forholdstal mellem de to landes bruttolønniveauer. 

(http://www.ubs.com/global/en/wealth_management/wealth_management_research/prices_earnings

.html, hvor det første link vælges "Edition 2012", og heri findes på side 26-27 en sammenligning af 

internationale lønniveauer. Når næste årlige udgave udkommer, vælges denne i stedet for, for at få 

de mest opdaterede data.) 

Eksemplet viser, at bruttolønniveauet i Egypten er vurderet til 3,6/40,1 på skalaen, svarende til et 

forhold på 0,09, hvilket er en meget stor lønforskel. 

Kulturforskelle 

 

 
Bilag 10 Kulturdimensioner for Danmark og Egypten baseret på Hofstedes seks dimensioner. [Hofstede, 2014] 

(http://geert-hofstede.com/countries.html) 

Hvis der f.eks. ses på Danmark og Egypten, ses det tydeligt af Bilag 10, at der er store forskelle 

mellem de to nationaliteter på alle punkter. Her ses en numerisk forskel på 281 på de seks 

kulturdimensioner. 

    Δ52              Δ49           Δ29             Δ57              Δ28              Δ66              Δ281 
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10.4 Følsomhedsanalyse 
 

Andel vundne tilbud ved de to scenarier 

 
Bilag 11 Følsomhedsanalyse af andel vundne tilbud ved de to scenarier. Rød markerer, at scenariet uden risikoreserve 

er mest fordelagtigt set fra et afdelingsperspektiv, og grønt at scenariet med delvis risikoreserve er mest 

fordelagtigt. 

Antal timer spildt pr. tabt tilbud 

 
Bilag 12 Følsomhedsanalyse af antal timer spildt pr. tabt tilbud. Rød markerer, at scenariet uden risikoreserve er mest 

fordelagtigt set fra et afdelingsperspektiv, og grønt at scenariet med delvis risikoreserve er mest fordelagtigt.  

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden

5% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden

10% med med med med uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden

15% med med med med med med med med uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden

20% med med med med med med med med med med med med med uden uden uden uden uden uden uden uden

25% med med med med med med med med med med med med med med med med med med uden uden uden

30% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

35% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

40% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

45% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

50% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

55% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

60% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

65% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

70% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

75% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

80% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

85% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

90% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

95% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

100% med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med
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Projektøkonomi uden risikoreserve

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

0% med med med med med med med med med med med

1% uden med med med med med med med med med med

2% uden uden uden med med med med med med med med

3% uden uden uden uden med med med med med med med

4% uden uden uden uden uden med med med med med med

5% uden uden uden uden uden uden med med med med med

6% uden uden uden uden uden uden uden uden med med med

7% uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med

8% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med

9% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden

10% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden udenP
ro

je
k

tø
k

o
n

o
m

i 
m

e
d

 d
el

v
is

 r
is

ik
o

re
se

rv
e

Projektøkonomi uden risikoreserve - andel timer spildt 

pr. tabt tilbud
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Realiseret risiko 

 
Bilag 13 Følsomhedsanalyse af realiseret risiko. Rød markerer, at scenariet uden risikoreserve er mest fordelagtigt set 

fra et afdelingsperspektiv, og grønt at scenariet med delvis risikoreserve er mest fordelagtigt. 

Vurderet konkurrencedygtig pris 

 

Bilag 14 Følsomhedsanalyse af vurderet konkurrencedygtig pris. Rød markerer, at scenariet uden risikoreserve er mest 

fordelagtigt set fra et afdelingsperspektiv, og grønt at scenariet med delvis risikoreserve er mest fordelagtigt. 

Timer til udarbejde af tilbud 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med

5% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med

10% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med

15% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med

20% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med

25% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med

30% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med

35% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med

40% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med

45% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med

50% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med

55% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med

60% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med

65% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med

70% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med

75% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med

80% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med

85% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med

90% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med

95% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden

100% uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden
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Projektøkonomi uden risikoreserve - real is eret 

ris iko

Projektøkonomi med delvis risikoreserve

20% 18% 16% 14% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,2

1,00          uden uden uden uden uden uden uden med med uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden

 - vurderet 

konkurrencedygtig 

pri s :

Projektøkonomi uden 

risikoreserve
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Bilag 15 Følsomhedsanalyse af tidsforbrug ved udarbejdelse af tilbud. Rød markerer, at scenariet uden risikoreserve er 

mest fordelagtigt set fra et afdelingsperspektiv, og grønt at scenariet med delvis risikoreserve er mest 

fordelagtigt. 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

20     uden med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

25     uden uden med med med med med med med med med med med med med med med med med med med

30     uden uden uden med med med med med med med med med med med med med med med med med med

35     uden uden uden uden med med med med med med med med med med med med med med med med med

40     uden uden uden uden uden med med med med med med med med med med med med med med med med

45     uden uden uden uden uden uden med med med med med med med med med med med med med med med

50     uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med med med med med med med med

55     uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med med med med med med med

60     uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med med med med med med

65     uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med med med med med

70     uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med med med med

75     uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med med med

80     uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med med

85     uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med med

90     uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med med

95     uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med med

100   uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med med

105   uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med med

110   uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med med

115   uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden med

120   uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden uden
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Projektøkonomi uden risikoreserve - timer til 

udarbejde af tilbud


