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Guide for beslutningstagere

Guide for beslutningsdeltagere indgår i et totalt koncept for ledelse af alle former for projekter.  Konceptet dækker 
udførligt de fem faser i projektledelse samt deres underliggende processer og discipliner.  
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Forord
Formålet med denne guide er at give beslutningstagerne indblik i et projekts mekanismer og hvilke krav, der 
er til deres rolle.  Den fortæller samtidigt hvilke krav, informationer etc., de kan forvente fra en projektleder.  

Den er tænkt som et værktøj, der i princippet anvendes i alle projekter - store som små.  Vi håber, den vil 
være til gavn og inspiration for alle beslutningstagere og projektledere og i det hele taget bidrage til, at pro-
jekter gennemføres på tilfredsstillende måde.

Guiden kan med fordel benyttes sammen med hæftet ”Projekthæfte” samt værktøjskasserne Værktøjer til analyse  
og beskrivelse og Værktøjer til idéer og dialog.
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1. Projektledelse og beslutningstagen
Ordet projekt benyttes i mange sammenhænge, men som regel forbindes ordet med en plan, en 
samling af opgaver eller opnåelse af et ønsket resultat.  Under alle omstændigheder er der tale om et 
forløb med en afslutning.  Projekter kan derfor omfatte alle typer af opgaver, hvor opnåelsen af et 
givet mål markerer afslutningen på aktiviteten.  Modsætningen er permanente aktiviteter f.eks. 
produktion, sagsbehandling etc.

Vi vil efterfølgende benytte følgende definition på projekter:

Enhver opgave med en defineret start og et defineret mål
hvis opnåelse betegner opgavens afslutning.

I praksis vil målet bestå af både en ønsket opnået effekt
og en række rammer, inden for hvilke projektet skal gennemføres.

I praksis vil alle projekter tage udgangspunkt i et formål og dermed have et livsforløb, der gennem 
en række mål indfrier dette mål.  Livsforløbet består af en idé, en forberedelse, en start, en gennem-
førelse og en afslutning.  I praksis vil projekter samtidig have en række rammer på grund af de be-
grænsede ressourcer, der kan stilles til rådighed for projektet.

1.1 Projektdiscipliner
Generelt gennemløber alle projekter otte forskellige projektdiscipliner, der definerer henholdsvis 
rammer og infrastruktur: Succesfuld projektledelse består af en balanceret anvendelse og styring af 
disse otte områder.

1. Mål Hvad skal der opnås? 

2. Kvalitet Hvor godt?

3. Tid Inden for hvilken tid?

4. Økonomi Inden for hvilken økonomi? 

5. Risici Hvilke risici er der i projektet?

6. Teamledelse Hvordan sikres deltagertilfredsheden?

7. Aftale Hvilke aftaler er nødvendige?

8. Kommunikation Hvordan informeres deltagere og øvrige interessenter?

1.2 Projektrammer
Ethvert projekt vil i sin natur have et sæt af rammer, inden for hvilke projektet skal gennemføres. 
Rammerne fremgår at “projektstjernen”:

Mål betegner forventningerne til projektet i form af 
krav eller ønsker til projektets resultat- og effektmål. 
Kort sagt HVAD skal der komme ud af projektet?

Kvalitet betegner kvaliteten af den løsning eller det 
produkt, som projektet måtte have som resultatmål. 
Kort sagt HVOR GODT skal resultatet være?

Tid betegner den tidsmæssige ramme, inden for hvil-
ken projektet skal gennemføres.  Kort sagt HVOR 
LÆNGE må projektet være om at skabe resultatet?

Økonomi betegner den økonomiske ramme, inden 
for hvilken projektet skal gennemføres.  Kort sagt 
HVOR MEGET må projektet bruge på at skabe resultatet?
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1.3 God beslutningstagning
God beslutningstagning er et udtryk for, hvordan disse projektdiscipliner bedst understøttes, og 
hvordan beslutningstageren i dagligdagen bedst bidrager og udfordrer projektlederen omkring disse 
rammer.  Rammen er beslutningstagerens ansvar, så alle beslutninger, der ændrer på rammerne for 
projektet, skal projektlederen diskutere igennem med beslutningstageren.  Spillereglerne mellem be-
slutningstager og projektleder er unikke fra projekt til projekt, men vi skal her udstikke nogle ret-
ningslinier for, hvordan god beslutningstagning kunne se ud. 
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2. Sammenhænge
2.1 Projektstyringsmodel og Organisation

Projektstyringsmodellens faser og processer skaber sammenhængen til linieorganisationen således 
at gennemførelse af forskelligartede projekter sikres samme grænseflade.  Dette medfører lettere 
håndtering af projekter i virksomheden og skaber bedre fremkommelighed for de enkelte projekter.
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3. Projektorganisation
Det er hensigtsmæssigt at have en projektorganisation, hvor det klart fremgår, hvem der har ansvar 
for hvad. Projektlederen er ansvarlig for at forme projektorganisationen, da den skal tage udgangs-
punkt i, hvordan projektdeltagerne bedst støttes.

3.1 Typisk projektorganisation
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4. Roller
4.1 Projektorganisationen

Formålet med organisering er at sikre at projektorga-
nisation er både fagligt og beslutningsmæssigt kom-
petent, således at det ikke er nødvendigt at gå uden 
for projektet for at løse opgaver eller træffe beslut-
ninger.  

Der vil være fire lag som beskrevet i figuren.  Det be-
sluttende lag sætter rammerne for, hvorledes det sty-
rende lag udfører sine aktiviteter.  Det forankrende 
lag sikrer, at projektet er forankret teknisk, juridisk og 
organisatorisk i forhold til omverdenen.  Sammen ek-
sisterer de to øverste lag kun for at tilvejebringe den 
struktur, der gør at det udførende lag kan levere det 
aftalte arbejde.  I praksis udføres organiseringen ne-
defra og op, idet både styring og beslutninger afhæn-
ger meget af hvorledes det udførende lag er sammen-
sat. 

4.2 Beslutte
Styregruppen

Styregruppen har ansvaret for at træffe de beslutninger, projektlederen ikke kan tage, altså justerin-
ger af de fastlagte mål og rammer for projektet.  Endvidere hjælper den projektlederen med at løse 
konflikter i forhold til basisorganisationen.  Projektlederen skal altid sørge for at være medlem af 
styregruppen – der er ingen undtagelser!  Projektlederen har normalt ingen stemmeret, men skal 
forsøge at indkalde og referere møderne - det er her alle beslutningerne tages!

Styregruppens medlemmer skal have erfaring med projektarbejde og specielt projekters natur med 
styring inden for rammerne.  Medlemmerne skal kende virksomhedens projektstyringsmodel.

Sponsor 
Projektets sponsor er ansvarlig for den overordnede styring af projektets rammer, specielt i relation 
til personressourcer og økonomi.  Sponsor er således den person, der betaler for projektets gen-
nemførelse, hvad enten det er i form af penge eller ressourcer.  Internt er det typisk den liniechef, 
der afgiver flest ressourcer til projektets gennemførelse.  Sponsor skal være til rådighed for projekt-
leder i beslutningssituationer.  Specielt løsning af konflikter i forhold til eksisterende organisation. 
Projektsponsor er normalt formand for styregruppen.

4.3 Lede og Styre
Projektledelsen

Projektlederen er ansvarlig for at gennemføre projektet inden for de rammer, styregruppen har be-
sluttet for omfang, tid, kvalitet og økonomi samt for at træffe alle relevante beslutninger inden for 
disse rammer.  Projektlederen er ansvarlig for målenes opfyldelse, eller at eventuelle ændringer af 
disse konstateres og kommunikeres til interessenterne, samt at deres accept indhentes.  Der er for-
del i at knytte dele af det forankrende lag til projektledelsen, da det udgør kernen i projektet.  Det 
gælder naturligvis også projektledere fra underleverandører.  Projektlederen skal have en beføjelse, 
der svarer til ansvaret og skal selv aftale dette med sponsor og linieledelse. 

Projektledelse er en blanding af ledelse og styring igennem projektets forskellige faser, og det er 
projektlederens ansvar at vurdere og dosere blandingsforholdet baseret på den givne situation.
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Delprojektleder
Delprojektlederen er ansvarlig for at gennemføre dele af projektet indenfor et sæt af rammer der er 
aftalt med projektlederen samt for at træffe alle relevante beslutninger indenfor disse rammer.  Det 
præcise ansvar og kompetence aftales mellem projektleder og delprojektleder fra projekt til projekt 
eller fra fase til fase.  Det er naturligvis stadig projektlederen der har ansvaret og træffer beslutnin-
gerne baseret på delprojektlederens information.

4.4 Forankre
Projektejer

Projektejer er den eller de person(er), der har ejerskab til projektets resultat.  Hvis projektets løsnin-
ger efter projektets afslutning skal indarbejdes i et afgrænset område af organisationen, vil projekte-
jer typisk være den chef, hvis ansvarsområde løsningerne ligger inden for.  Projektejer skal være til 
rådighed for styregruppe og projektleder i beslutningssituationer.  Specielt løsning af konflikter i 
forhold til fremtidig driftsorganisation, brugergrænseflader og krav til fremtidig vedligeholdelse. 
Projektejer behøver ikke deltage i styregruppen.

Projektadministration
Projektadministrationen er servicefunktion for hele projektet.  Funktionen håndterer projektfaglig 
administration, og ansvar og kompetence aftales mellem projektleder og projektadministrator fra 
projekt til projekt.  Det er naturligvis stadig projektlederen, der har ansvaret og træffer beslutnin-
gerne baseret på projektadministrationens informationer.  At være projektadministrator kræver 
gode projektkundskaber, da dette er et centralt omdrejningspunkt i projektet.

Faglig rådgivning (Referencegruppe)
På større projekter kan projektlederen ikke selv overskue den faglige og tekniske løsning eller kon-
sekvenserne af denne, så det er normalt med en eller flere faglige rådgivere.  Rådgivning kan f.eks. 
være af lovgivnings- eller miljømæssig art.  En repræsentant for medarbejdere / fagforening kan 
være placeret i referencegruppen.  Referencegruppens deltagere vil deltage efter behov.  Deltagerne 
er ansvarlige for egen rådgivning men ikke for resultatet af projektet.  Dette ligger alene hos pro-
jektlederen.

Teknisk ansvarlig
Såfremt rådgivningen er af et større omfang, kan den rådgivende inddrages fast i projektet.  Dette 
er f.eks. tilfældet hvor IT-arkitekter inddrages.  Rådgiverne i denne funktion er en del af det nære 
projekt team og sidder fysisk sammen, hvis det er muligt.  Ansvar og kompetence aftales mellem 
projektleder og faglig rådgivning fra projekt til projekt, men det er altid projektlederen, der er over-
ordnet ansvarlig og træffer afgørende beslutninger. Arkitekter vil typisk få ansvaret for de tildelte 
områder, da beslutninger netop bygger på kompetence, som projektlederen ikke har.  Den faglige 
rådgiver kan fungere som en intern projektleder, der håndterer arbejdsledelse og opfølgning på le-
verancerne i projektet.

Kvalitetsfunktion
Kvalitetsfunktionen sikrer, at projektets kvalitetsplan forefindes, vedligeholdes og efterleves.  End-
videre kommunikeres projektets kvalitetsplan til resten af virksomheden og afstemmes med eventu-
elle etablerede politikker i basisorganisationen.  Det kan være en projektspecifik eller en permanent 
funktion, så der kan altså anvendes en overordnet eller afdelingsfunktion.  Kvalitetsfunktionen kan 
støtte projektlederen ved at overtage nogle veldefinerede arbejdsopgaver.  Ansvar og kompetence 
aftales mellem projektleder og kvalitetsfunktion fra projekt til projekt.  Det vil altid være projektle-
deren, der er overordnet ansvarlig og træffer afgørende beslutninger.
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4.5 Udføre
Projektdeltagere

Projektdeltagerne udfører det egentlige arbejde i projektet, og det er derfor af altafgørende vigtig-
hed at de både forstår opgaverne og har de rette forudsætninger for udførelse.  Projektdeltagerne 
har ansvaret for at udføre de aftalte arbejdsopgaver og rapportere status, fremdrift, ændringer og 
problemer til projektlederen.

Det er projektlederens ansvar, at projektdeltagerne forstår og accepterer projektets mål samtidig 
med at det sikres, at de enkelte medlemmer har ordentlige rammer og vilkår for at udføre arbejdet. 
Under gennemførelse af projektet refererer projektdeltageren til projektlederen i stedet for den nor-
male linieorganisation.

Version 2.1 7



Guide for beslutningstagere

5. Initiering
Formålet er at sikre, at vi får en synliggørelse af nødvendigheden af at gennemføre dette projekt. 
Et projektoplæg er som en investeringsansøgning, og derfor skal lederen vurdere projektet forret-
ningsmæssigt.

5.1 Typiske aktiviteter
 Vurdere projektoplæg.

 Vurdere sammenhæng til strategi.

 Vurdere projektets effekt på langt og kort sigt.  Eventuelt med en cost/benefit vurdering.

 Vurdere hvem der skal være projektejer, projektleder, og hvem der skal sidde i styregruppen.

Input Resultat
 Idé.
 Strategisk grundlag.
 Problemformulering.
 Historisk udvikling.
 Projektoplæg.

 Godkendt/afvist projektoplæg 
med interne og eksterne forud-
sætninger.

 Vurdering i forhold til andre pro-
jekter og strategier.

 Anbefalinger til nødvendige le-
delsesaktiviteter.

 Justering af andre projekter.

Værktøjer Gode råd
 Program- og porteføljestyring.
 Ressourcestyring.
 Likviditets- og resultatstyring.

 Vær stringent i anvendelsen af 
virksomhedens prioriteringer, så 
projektporteføljen er optimal.

Der skal foreligge et godkendt projektoplæg for at gå til næste fase ”Forberedelse”.
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6. Forberedelse
Formålet er at give den opgaveansvarlige lejlighed til at gennemgå projektet i detaljer med henblik 
på accept for gennemførelse af projektet.  I denne fase beskrives, hvilket arbejde der forventes at 
blive gennemført, og hvordan projektlederen har tænkt sig at gennemføre projektet.  En plan ud-
trykker det arbejde, projektlederen har tænkt sig at gennemføre, og en opgavebeskrivelse indehol-
der alle de valg, som er truffet for at sikre planens gennemførelse.

6.1 Typiske aktiviteter
 Vurdere strategi (struktur) og at der er alternative løsningsforslag.

 Vurdere at organiseringen er rigtig (niveau/position/rolle).

 Vurdere fremgangsmåden (taktikken).  Hænger den sammen med virksomhedens modenhed.

 Godkend evt. justeringer af projektets rammer.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Ressourceoversigt.
 Budget.
 Tids- og aktivitetsplan.
 Interessentanalyse.
 Informationsanalyse.
 Kvalitetsplan.

 Godkendt projektdefinition.

Værktøjer Gode råd
 Interessentanalyse.
 Godkendelses-/ansvarsmatricer.
 SWOT analyse, (styrker, svaghe-

der, muligheder og trusler)
 Mødeledelse.

 Vær sikker på, at projektlederen 
kender forventningerne til effekt.

 Tving projektlederen til at kom-
me med flere løsningsforslag, så-
ledes at der findes forskellige stra-
tegivalg (strukturforslag) til gen-
nemførelsen af projektet.

Projektdefinitionen skal godkendes for at gå til næste fase ”Start”.
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7. Start
Formålet er at sikre en effektiv og hurtig start af projektet. 

Projektejer informerer om organisationens støtte til projektet.

I denne fase aftales bemanding og kommunikation.  Rapportering, styregruppemøder med videre 
aftales.

7.1 Typiske aktiviteter
 Promovering af projektet.

 Støtte til projektleder og –team.

 Deltage i kickoff.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Ressourceaftaler.

 Projektet er startet.
 Projektet er kendt i organisatio-

nen.
 Projektet er godt forankret.

Værktøjer Gode råd
 Præsentationsteknik.  Aftal mødekalender i forhold til 

din vurdering af nødvendigheden.
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8. Gennemførelse
Formålet med fasen er at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse inden for de beskrevne rammer. 
Projektlederen rapporterer på kalendertid, forbrugt tid, økonomi, problemer, risici og ændringer. 
Formålet er også at sikre, at projektets forudsætninger holder, således at den forventede effekt sta-
dig kan forventes at nås.

8.1 Typiske aktiviteter
 Vurdere konsekvenserne af ændringer, problemer og risici med hensyn til tidsplaner og økono-

mi.

 Træffe beslutninger ud fra projektlederens forslag til hvordan fremdriften holdes i projektet.

 Vurdere om frekvensen af opfølgning er tilstrækkelig til at projektet gennemføres på betryg-
gende vis.

 Bidrage med viden om resten af organisationen og eventuelle punkter, der kan have interesse 
for projektet.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Rapportering.

 Korrektioner til tidsplaner, 
ressourcebehov og budget.

 Beslutninger.

Værktøjer Gode råd
 Mødeledelse.
 Konflikthåndtering.
 Problemhåndtering.

 Stil krav til projektlederen om 
fremadrettet rapportering.  Det 
hjælper ikke at dvæle ved proble-
mer.  Løsningsforslag til hvordan 
vi kommer videre er bedre.

 Vær til rådighed for projektle-
deren løbende, således at pro-
jektet får truffet de beslutninger, 
der er nødvendige.

Leverancer og rapportering skal godkendes for at gå til næste fase ”Afslutning”.
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9. Afslutning
Formålet er at evaluere og overdrage resultatet af slutproduktet og identificere alle de erfaringer, 
der er oparbejdet i hele projektforløbet.  Processen vurderes for at se, hvad der gik godt, og hvad 
der derfor bør gentages.  Hvilke vanskeligheder var der i gennemførelsen, og hvordan kan de over-
vindes næste gang.

9.1 Typiske aktiviteter
 Deltage i evalueringsmøder.

 Sørge for kommunikation til omverdenen omkring projektet (ledergrupper etc.)

 Sikre klare overdragelser af ansvar fra projektejer til modtagerorganisation.

Input Resultat
 Arkiv.
 Færdig produktbeskrivelse.

 Evaluering af projektets resultat.
 Evaluering af projektforløb (me-

tode/styring).
 Evalueringsrapport.
 PR-aktiviteter for projektet.
 Projektet er afsluttet.

Værktøjer Gode råd
 Mødeledelse.
 Post Mortem.

 Foretag altid løbende evaluering 
og opfølgning mens det er aktuelt 
og nærværende for projektet.

 Vær altid kritisk og åben omkring 
det, der gik galt eller mindre godt.
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10. Drift
Fejl skal rettes og ændringsønsker skal besluttes.  Evt. garanti forpligtigelser skal udføres.

Der kan være behov for at sætte nye projekter i gang for den løbende forbedring af produktet. 
Disse inddrages i virksomhedens programstyring.

Det skal sikres at nye medarbejdere bliver uddannet i produktet.

Typiske aktiviteter
 Beslutte udvikling af ændringsønsker.

 Sikre uddannelse af medarbejdere.

Input Resultat
 Eventuel mangelliste.
 Produktdokumentation.
 Brugervejledninger.

 Løbende forbedring.
 Uddannelse af nye medarbejdere i 

produktet.

Værktøjer Gode råd
 Årsags-/virkningsdiagram.
 Pareto-analyse.
 De Bonos seks tænke hatte.

 Sørg for stram styring af æn-
dringsønsker.
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11. Effektmåling
Formålet er at sikre, at de fastlagte effektmål er opnået.

11.1Typiske aktiviteter
 Gennemføre effektmåling i forhold til de succeskriterier, der var planlagt fra starten.

 Kommunikere til omverdenen.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Kommunikationsplan.
 Projektoplæg.

 Kommunikation til alle involvere-
de interessenter.

 Rapport, der beskriver de opnåe-
de effekter, og eventuelt hvordan 
den fulde effekt opnås.

 Mangler/udeståender.

Værktøjer Gode råd
 Interessentanalyse.  Det er vigtigt at måle effekten, 

for at se om resultatet har levet 
op til de forventede mål.
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Projekthjælp - Et erfaringstilskud når det kniber!
Det akutte behov for hjælp opstår: Hjælp til:
 Projektledere savnes. Ledelse af projektet indtil en erstatning er 

fundet.

 Planlægningen af projektet bryder sam-
men.

Omstrukturering og nye rutiner til pro-
jektstyringen.

 Usikkerhed i opstarten af et vigtigt pro-
jekt.

En arbejdsmodel, der bygger på sik-
kerhed og engagement.

 Det er vanskeligt for de implicerede at 
afgøre, om et projekt skal fortsætte.

Hjælp til revision, vurdering og genstart.

 Problemer med samarbejdet. Konfliktløsning og opbygning af nye 
teams.

 Ledelsen af projektet vakler. Personlig rådgivning, støtte og mentor-
ing.
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