
 

 

Log over kendte fejl i Statens business 
case model 

  

  

Kendte fejl i Statens business case model 4.1.4 
1. Ved import til ny version af modellen, genberegner modellen ikke automatisk risiko-

puljen ved alle tilfælde. Problemet løses ved at genskrive værdien i feltet for ønsket 
dækning i risikobudgetteringstabellen. Dermed aktiveres modellens makro igen. Pro-
blemet løses endeligt ved ny release. 

2. Ved flere versioner åbne ad gangen vil modellen ikke virke korrekt. Excel kan ikke 
adskille de to versioner fra hinanden og der foregår derfor en crossover mellem de 
to modeller, som giver forkerte beregninger. Det løses ved blot at lukke de forskel-
lige modeller ned, så man kun har én version åben. Så beregner modellen tallene 
korrekt igen. 

Sådan får du din gamle business case over i den opdaterede version 

1. Lav en kopi af din eksisterende business case og gem den på skrivebordet. 
2. Åbn kopien og gå til fanen ”Statens business case-model”. 
3. Tryk på eksportknappen, som du finder i båndet øverst. 
4. Tryk efterfølgende på ”ja” og gem den eksporterede business case på skrivebordet. 

Efter noget tid vil der blive eksporteret en fil til dit skrivebord i filformatet json. 
5. Luk kopien ned. Dette fordi modellen ikke virker korrekt, hvis man har flere forskel-

lige versioner af modellen åben på samme tid.  
6. Download den nye business case-model fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside og 

gem den på skrivebordet. 
7. Åbn den opdaterede version af Statens business case-model og gå til fanen ”Statens 

business case-model”. 
8. Tryk på importknappen, som du finder i båndet øverst. 
9. Vælg json-filen, som du tidligere gemte på skrivebordet (step 4). 
10. Du kan følge status på importen i venstre hjørne nederst. Efter 3-5 minutter burde 

din business case være importeret. 

Har du problemer med at importere din gamle business case til den nye version, er du velkom-
men til at kontakte Kontor for it-styring og kompetencer i Digitaliseringsstyrelsen. 
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