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Projektledelse er i dag en ledelsesprofession, der dybest set
handler om at lede forandringer. Forandringer, som er i tråd
med organisationens strategi og som har en markant effekt på
virksomhedens eller organisationens hovedinteressenter.
Omverden er blevet mere foranderlig, turbulent og uforudsigelig og det betyder at ændringsbehovet i alle virksomheder
og organisationer er vokset dramatisk og dermed er behovet
for professionel ledelse af projekter og den samlede projektportefølje øget markant, fordi succes med projekter er blevet
stadig mere vitalt for organisationers overlevelsesevne. Foranderligheden betyder også at projekternes omverden forandrer
sig mens projektet udføres. Det betyder at målene vil flytte sig
sammen med planer og leverancer for at få den effekt der ønskes. Sagt meget enkelt så skal projekterne skabe maksimal
effekt for hovedinteressenterne. Det er ikke mere nok, at projekter »bare« skal føre til nogle leverancer. De skal gøre en reel
forskel i organisationen og dens omverden. Det betyder også
at projektledelse ikke kun handler om projektledere, men i lige
så høj grad om topledelsens ledelse af porteføljen.
Det kræver power, dvs. styrke, kraft og energi i både det
enkelte projekt og i organisationens programmer og samlede
portefølje af projekter. Og det stiller nye krav til såvel projektlederen som topledelsen.
Projektledelse er i dag andet end bare løsrevne styringsværktøjer. Projektledelse er ledelsesdisciplin og ikke alene en
planlægningsdisciplin. Udfordringen som projektleder er at
udføre ledelse og kommunikere – både via personlig pondus
og via effektive projektledelsesværktøjer.
Power i projekter og portefølje tager denne udfordring op.
Bogen vægter ikke kun ledelse og værktøjer lige, men integrerer også disse. Vi ved, at værktøjer ikke giver resultater uden
en god håndværker. Modsat sætter en god håndværker stor
pris på det rigtige værktøj. Ambitionen med denne bog er
derfor ikke alene at sætte fokus på ledelsesopgaven i projekter,
men samtidig at vise, hvordan ledelse udføres i praksis.
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Vi har også villet skrive en bog, der omfatter topledelsens
involvering i ledelsen af den samlede portefølje af projekter.
Det enkelte projekt skal understøtte den overordnede strategi
og politiske prioritering. Der skal fokus på, hvordan denne
sammenhæng skabes gennem nedbrydning af strategien i
programmer og projekter, og hvordan værdien af den samlede
portefølje styres.
Vi har også ønsket at beskrive de nye tendenser, hvor projekter nedbrydes i mindre projekter, som så bliver koordineret
tættere gennem en professionel programledelse. Det betyder
flere projektledere og større involvering fra ledelsen i porteføljeledelsen.
Power i projekter og portefølje er skrevet som et bud på en
mere helhedsorienteret tilgang til projektarbejdet og projektledelse.
Vi ser særligt fire tendenser, der nødvendiggør en mere helhedsorienteret tilgang:
1. Flere og flere projekter har et stort indhold af forandringsledelse. Betydende at mennesker skal ændre adfærd som en
del af projektets effekt. Det skaber øget efterspørgsel efter
projektledelseskompetencer, som rækker ud over de traditionelle administrations- og styringsværktøjer. Vi introducerer i denne udgave Impact casen, som fokuserer på både
adfærdsmål og forretningsmål. Ligesom vi introducerer
»Theory of Change«.
2. Interessen for projekter er »rykket op« i organisationen til
topledelsesniveau pga. det store forandringspres. Projektarbejdet har udviklet sig fra en arbejdsform til en ledelsesform. Vi introducerer i denne udgave principperne fra det
engelske MSP (Managing succesfull Programmes).
3. Turbulensen i omverdenen og kravet til hurtige resultater
kræver nye arbejdsformer med korte intensive forløb, hvor
retningen justeres løbende. Vi introducerer derfor i denne
udgave Scrum principperne og konceptet »Speed-in-abox«.
4. De store krav til forandringer gør det nødvendigt at organisationens strategi bevidst nedbrydes i programmer og projekter. Forandringerne sker via projekterne.
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Vi møder mange steder en øget interesse for at blive certificerede projektledere, dvs. få papir på kompetencerne. Både fra
projektledere, som deltager i vores mange undervisningsforløb samt fra organisationer, hvor man ønsker at gøre projektledelse til en karrierevej. Problemet for mange virksomheder
er, at de dygtige tunge projektledere forsvinder over i linjen,
da det stadig er her, at prestigen findes – målt på titler og frynsegoder som vinduesfag og firmabiler. Fremtidens virksomheder tænker anderledes. Google, Apple og Amazon tænker
ikke i magt og prestige men i viden og indsigt. Projektledelse
og linjeledelse vil fremover ikke være to adskilte karriereveje,
men nærmere to ledelsesformer, man som leder skal beherske
for at kunne begå sig som leder i den udviklingsorienterede
virksomhed.

Øget
efterspørgsel
efter ledelseskompetencer

Det er også behov for at nuancere projektledelseslitteraturen
for at matche de mange forskellige projekttyper, der eksisterer
i dag. Megen projektledelseslitteratur bærer stadig præg af at
være skrevet med tanke på bygge- og anlægsprojekter, hvor
meget var muligt at forudsige, kontrollere og styre. I dag har
projektbegrebet bredt sig og der er adskillige projekttyper,
som er mindre forudsigelige og hvor interessenthåndtering er
det centrale. Det gælder f.eks. mange projekter i politiske organisationer, projekter der har til sigte at skabe organisationsforandring og mange IT-projekter.
En af grundene til at projektbegrebet har bredt sig, er en
ændret sprogbrug. Hvor man f.eks. tidligere i statsadministrationen nedsatte en arbejdsgruppe eller et udvalg, så nedsættes
i dag en projektgruppe.
Men udbredelsen af projektbegrebet handler også om, at
man har fået øjnene op for fordelene ved at organisere udviklingsopgaver og andre opgaver, man ønsker at give særligt
fokus, i projekter.

Udbredelse
af projektbegrebet og nye
projekttyper

Fra at projekter for mange virksomheder var undtagelsen, er
det i dag reglen. Det skyldes at mængden og hastigheden af
forandringer er steget markant i både offentlige såvel som
private organisationer.
Det betyder, at interessen for projektarbejde ikke kun findes
hos dem, der leder eller arbejder i projekter. Også chef- og

Interessen for
projekter er
rykket op i
organisationerne
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direktionsniveauet har opmærksomheden rettet mod organisationens evne til at gennemføre projekter, fordi det handler
om evnen til at gennemføre forandringer, skabe reel effekt og
sikre, at strategien føres ud i livet.
Det er efterhånden en større og større del af ressourcerne i
organisationen, som anvendes i projekter. Derfor er områder
som porteføljeledelse og programledelse ved at blive væsentlige arbejdsområder for den øverste ledelse og direktion.
At interessen for projekter er rykket op, betyder også en
stigende erkendelse af, at det ikke nytter kun at geare den
enkelte projektleder til udfordringerne. Hvis han eller hun
ikke har de rette organisatoriske rammer at udfolde sig inden
for, begrænser det handlingsrummet for den enkelte. Derfor er
bogen her også relevant, som en del af arbejdet med at gøre
organisationen excellent til at gennemføre projekter.
Vores ønske med bogen er at give inspiration til de mange,
der hver dag kæmper med at gennemføre projekter og med at
gøre organisationer mere projektorienterede. Vi har tilstræbt at
forene værktøjer til projektledelse med ledelsesperspektivet og
ladet begge dele udmønte sig i konkrete anvendelige råd, der
kan omsættes i hverdagen.
Tak

Denne bogs tankegods er et koncentrat af de erfaringer, diskussioner og koncepter, som kunder og kolleger i Implement
Consulting Group P/S har bidraget med. Implement Consulting Group P/S har gennem årene været med til at geare en
lang række private såvel som offentlige organisationer til at
blive projektorienterede og dermed excellente til at gennemføre udvikling. Som en del af dette har vi kompetenceudviklet
adskillige tusinde projektledere og -chefer. Det er i høj grad
erfaringerne og historierne fra vores arbejde med innovative
kunder, som har givet os lysten samt inspirationen til denne
bog.
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Vi har lagt vægt på, at Power i projekter og portefølje inspirerer
praktikere og studerende med en mere helheds- og ledelsesorienteret tilgang til projekter. Bogens ambition er således at
give inspiration, nye perspektiver såvel som lyst til at kaste sig
over projektarbejdet. Samt at være anvendelsesorienteret med
konkrete værktøjer, som du kan bruge i dit arbejde med projekter.
Link til
værktøjskasse

En vigtig del af bogen er derfor dit link til værktøjskassen, som
du finder i værktøjsoversigten på side 17. Her har vi sammensat en betydelig værktøjskasse. Der er både værktøjer som
introduceres i bogen samt ekstra værktøjer. De ligger på hjemmesiden af to grunde: for det første slipper du for at slæbe
rundt på en alt for tyk og tung bog. For det andet er værktøjerne elektroniske, så du på pc’en kan bruge dem i dit eget
arbejde. Hvert kapitel henviser i starten til hvilke værktøjer,
der knytter sig til det.

Case til illustration af teori
og værktøjer

Vi har desuden valgt at vise, hvorledes de teorier og værktøjer,
som vi introducerer i kapitlerne, kan benyttes i praksis. Dvs.
hvorledes projektlederen iscenesætter projektledelsen og dermed sig selv som leder. Det sker via en gennemgående case.
Casen omhandler indførslen af et Enterprise resource planning system eller ERP i en virksomhed med afdelinger i flere
lande. Casen såvel som personer er fiktive, men bygger på
erfaringer fra egne projekter samt projekter, hvor vi har coachet projektlederne. ERP projektet er udvalgt som case, da
projektet viser den kompleksitet, som mange projekter besidder. Det har aspekter af IT, ændringer i organisering og forretningsprocesser, der griber ind i eksisterende faggrænser, arbejdsgange og kultur. Det skal retfærdigvis siges, at det har
været umuligt at illustrere hele kompleksiteten i projektet i de
korte brudstykker, som bogen indeholder.
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Vi vil understrege, at implementering ikke har fået et separat
kapitel i bogen. Det skyldes ikke, at implementering er fraværende, tværtimod. (Og med vores daglige virke i Implement
Consulting Group P/S forpligter navnet jo). Vi lægger vægt
på, at implementering ikke er en selvstændig afsluttende fase i
projektet, men derimod en indsats som løber gennem hele
projektet og er vævet ind i alle aktiviteter. F.eks. tænker vi
implementering, når vi organiserer projektet med styregruppe,
referencegruppe og projektgruppe. Når vi udarbejder interessent-, og risikoanalyser samt kommunikationsplanen. I hver
enkelt del af projektet vurderes, hvorledes dette gøres mest
hensigtsmæssigt, så vi undervejs får skabt den fornødne viden, kvalitet og ejerskab blandt interessenterne, således at
projektet får succes.

Implementering – ikke en
fase for sig

Bogens kapitler er opbygget således:

Indhold i
bogens kapitler

Kapitel 1, Projektets historie, er et vue over de sidste 3500 år
med projekter. Fra anlægsprojekter som pyramiderne og Colosseum til dagens meget forskelligartede projekttyper, som
f.eks. organisatoriske forandringsprojekter, IT-projekter eller
politiske projekter i stat eller kommune. Kapitlet diskuterer
også, hvorledes projektbegrebet har ændret sig fra dets fremkomst sidst i 1950’erne til i dag. Bl.a. at man i starten udelukkende betragtede projekter som en arbejdsform, senere en
organisationsform og i dag fylder udvikling og dermed projekter så meget, at det også er en ledelsesform. Endelig diskuteres fremtiden for projektarbejdet: er projekter kun et midlertidigt fænomen?

Projektets
historie

Kapitel 2, Projektarbejdsformen, giver indblik i, hvilke opgaver
der hensigtsmæssigt gennemføres i projekter, og hvilke opgaver der løses bedst i driftsorganisationen. Alt er ikke projekter.
Desuden opstilles en oversigt over seks forskellige projekttyper. Formålet er at nuancere vores sprog om projekter, da
forskellige typer af projekter byder på forskellige udfordringer, hvilket også stiller forskellige krav til, hvordan de skal
ledes. De seks projekttyper er: 1) leverance- og byggeprojekter,
2) produktudviklingsprojekter, 3) forsknings- og teknologiud-

Projektarbejdsformen
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viklingsprojekter, 4) system- og IT-projekter, 5) organisatoriske
forandringsprojekter samt 6) udredninger og beslutningsoplæg. Endelig giver kapitlet en oversigt over forskellige design
for organisationer, der skal håndtere både udvikling og drift.
Hvad er målet

Kapitel 3, Hvad er målsætningen for projektet, fokuserer på projektets målsætning. Hvorledes der opstilles klare mål til trods
for – eller netop på grund af – at verden er turbulent. Målsætningen er et centralt ledelsesværktøj for projektlederen, for
eksempel til at forhandle kontrakter og afstemme forventninger, give retning og fokus samt til at skabe motivation og engagement blandt interessenterne. Hvorledes der sættes mål
ekspliciteres i forhold til de forskellige projekttyper, som blev
introduceret i kapitel 2. I denne 3. udgave har vi også beskrevet begrebet impact case, som omfatter både adfærdsmål og
forretningsmål.

Hvem skal
bruge resultatet

Kapitel 4, Hvem skal bruge resultatet, beskriver, hvorledes projektets interessenter håndteres. Der er lagt særlig vægt på ledelsesopgaven i forhold til interessenterne. Budskabet er her,
at projektlederen skal ud af kontoret for at håndtere interessenterne. Kapitlet introducerer en konkret metode til at identificere og prioritere interessenter samt beslutte, hvorledes de
skal håndteres. Desuden beskrives, hvordan interessenter kan
segmenteres til håndterbare, homogene grupper, da dette øger
muligheden for at håndtere dem hensigtsmæssigt.

Projektplanen

Kapitel 5, Projektplanen. Kapitlet omhandler udfordringen med
at udarbejde en plan på en sådan måde, at vi kan styre projektet – og samtidig ikke låser projektet fast eller bilder os selv
ind, at nu har vi beregnet fremtiden i projektet. Principperne
bag god planlægning beskrives og det fremhæves, hvad projektplanen ledelsesmæssigt skal bruges til. Planlægningsmetoderne varierer afhængigt af projekttypen og hvor forudsigeligt
og styrbart dette er, hvilket også behandles i kapitlet. I denne
3. udgave introducerer vi også »Theory of Change« i dette
kapitel.
Endelig giver sidste del af kapitlet indblik i, hvordan man
estimerer tidsforbrug samt introducerer til feltet risikoanalyse
og risikostyring.
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Kapitel 6, Organisering af projektet, behandler udfordringerne
med at få skabt den rette organisation til hvert enkelt projekt.
Dvs. hvordan sikrer man projektet de bedste rammer ved bevidst at bemande styregruppe, projektgruppe og referencegrupper. Der diskuteres ansvarsområder for de enkelte spillere i projektorganisationen. Desuden lægges særlig vægt på
projektlederens opgave med at klargøre forventninger og roller opad til styregruppen og udad til referencegrupper.

Organisering
af projektet

Kapitel 7, Projektlederen som kaptajn, stiller skarpt på projektlederens opgave med at holde projektet på rette kurs og følge op
på det arbejde, der udføres i projektet. Der fokuseres på, hvordan planen bruges aktivt til styring. Hvordan projektlederen
kan skabe et fundament og en struktur, som øger sandsynligheden for at aftalte deadlines, kvalitetskrav mm. overholdes af
projektdeltagerne. Desuden diskuteres projektlederens ansvar
for at holde øje med den forventede slutsituation. Endelig
behandles mødeledelse, da projekter er struktureret omkring
en række forskellige møder, f.eks. med styregruppe og projektgruppe. Kompetent ledelse af møder er derfor en vigtig
disciplin for projektlederen. I denne 3. udgave introducerer vi
Scrum principperne og konceptet »Speed-in-a-box« i dette
kapitel, som en del af den daglige ledelse af projektet.

Projektlederen
som kaptajn

I kapitel 8, Kommunikation og forandring, vendes blikket mod
kommunikationsindsatsen i projekter og kommunikations betydning for gennemførslen af forandringer. Kapitlet fokuserer
både på den formelle kommunikation i projektet, f.eks. informationsmateriale om projektet, dialogmøder og ledelseskommunikation, samt den uformelle kommunikation som rygter,
receptioner og hverdagens samtaler. Kommunikation behandles i tre dele: en del som stiller skarpt på den målrettede og
strategiske planlægning af kommunikationen til interessenterne, en del som omhandler, hvorledes projektet »brandes«, dvs.
profileres blandt interessenterne og en tredje del om hvordan
kommunikation benyttes til at understøtte forandringer.

Kommunikation og forandring

Kapitel 9, Ledelse af gruppen, sætter spot på projektlederen som
leder. Mange af disciplinerne og værktøjerne, der introduceres
i dette kapitel, er lige så centrale for linjeledere med personale-

Ledelse af
gruppen
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ansvar. Dog er der væsentlige forskelle mellem projekt- og
linjelederens opdrag, hvilket også diskuteres her. Kapitlet har
særlig fokus på opstart af gruppen og projektet, da det i projekter gælder, at godt begyndt er halvt fuldendt. Der introduceres værktøjer og metoder til en række mere »bløde« projektledelsesdiscipliner, som f.eks. konflikthåndtering, coaching,
motivation af gruppen og gruppens udvikling.
Project
governance

Kapitel 10, Ledelse af flere projekter, hæver sig op over det enkelte projekt og betragter den projektorienterede organisation og
udfordringerne med at skabe plads til både drift og udvikling.
Kapitlet er særlig relevant for chefer, som har ansvar for en
organisations, afdelings eller et kontors samlede projektportefølje eller for programledere med adskillige projekter under
sig. Kapitlet bør dog også læses af projektledere, da det giver
mulighed for en mere kvalificeret dialog med projektejer og
ledelse. Kapitlet introducerer konceptet Project Excellence og
opridser, hvilke indsatsområder man som organisation bør
sætte ind på, hvis man ønsker at geare organisationen til at
øge projektorienteringen. Kapitlet omhandler også principperne i lean projektledelse og emner som effektmåling i projekter,
programmer og den samlede portefølje. I denne 3. version
introducerer vi i dette kapitel principperne fra det engelske
MSP (Managing succesfull Programmes).
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