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Guide for projektledere

Guide for projektledere indgår i  et totalt koncept for ledelse af alle former for projekter.  Konceptet dækker ud-
førligt de fem faser i projektledelse samt deres underliggende processer og discipliner
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Forord
Formålet med denne guide er at afstikke fælles rammer for gennemførelse af projekter.  Den er tænkt som et 
værktøj, der i princippet anvendes i alle projekter - store som små.  Værktøjet kan benyttes i den udstrækning, 
det er hensigtsmæssigt i forhold til det enkelte projekt.

Vi håber, den vil være til gavn og inspiration for alle projektledere og projektdeltagere og i det hele taget bi-
drage til, at projekter gennemføres på tilfredsstillende måde.

Guiden skal benyttes sammen med hæftet Projekthæfte samt værktøjskasserne Værktøjer til analyse og beskrivelse 
og Værktøjer til idéer og dialog.
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1. Projektledelse 
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 Projektfaser og -discipliner
Projektledelse er en ledelsesdisciplin, hvis indhold af opgaver udvikler sig i takt med de generelle le-
delsesteorier.  Således var projektledelse tidligere “til tiden og inden for økonomien”.  I dag har vi 
viden om projekter, der nødvendiggør en mere nuanceret definition.  I dette koncept definerer vi 
projektledelse som:

Kunsten at styre og koordinere mennesker og ressourcer
igennem et projekts livsforløb ved anvendelse af moderne ledelse

for opnåelse af veldefinerede mål og kvalitet og tilfredshed
hos deltagere indenfor givne tids- og økonomirammer.

Projektniveau - Faser
Projektet består herefter i at gennemføre de nødvendige opgaver for at omdanne idéen til praksis - 
eller med andre ord forandre den aktuelle proces eller tilføre nye, sådan som det er ønsket.  Concept 
fasemodellen opererer med i alt fem faser: Initiering, Forberedelse, Start, Gennemførelse og Afslut-
ning. Faserne bruges til at håndtere beslutningerne i projektudviklingen og faserne kan gennem-
føres flere gange i projektets levetid. I hver fase anvendes nedenstående discipliner, der definerer 
henholdsvis omgivelser, rammer og relationer for projektet..

Projektniveau - Discipliner
Succesfuld projektledelse består af en balanceret anvendelse af projektdisciplinerne. Dette er en ite-
rativ proces, hvor projektlederen med udgangspunkt i sin forståelse af projektets resultat- og effekt-
mål skal overvåge og følge op på de otte projektdiscipliner:

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 deltagertilfredshed?

7. Aftale Hvilke aftaler er nødvendige?

8. Kommunikation Hvordan informeres deltagere og øvrige interessenter?
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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.

Modellen viser faserne i et projektforløb, de dokumenter som ledelsen og styregruppen anvender til 
at forholde sig til projektet og den interaktion, der er til organisationen.

2.2 Projektmodel
Projektmodeller eller Arbejdsmodeller bliver valgt i projektet og afhænger af projekttypen.  Projekt-
deltageren arbejder primært i projektmodellen, men der er en grænseflade til styringsmodellen.  En 
given styringsmodel understøtter mange forskellige – og samtidige – projektmodeller.
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2.3 Projektarbejdsformen
Arbejdsformen i projekter er ens fra gang til gang, inden for de enkelte projekter og mellem pro-
jekter.  Arbejdsformen er således generel for den enkelte medarbejder uanset opgave og sikrer en 
stadig fokusering på effektivisering og løbende forbedring af kvalitet.

Ovenstående figur viser hvordan arbejdsformen indarbejdes i forhold til faserne i projektet.
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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-
nisationen er både fagligt og beslutningsmæssigt 
kompetent, således at det ikke er nødvendigt at gå 
uden for projektet for at løse opgaver eller træffe be-
slutninger.  

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.

Projektadministrator
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.

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 vidensperson
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 de faglige rådgivere fra projekt til projekt, men det er altid projektlederen, der er 
overordnet ansvarlig og træffer afgørende beslutninger.  Arkitekter vil typisk få ansvaret for de til-
delte områder, da beslutninger netop bygger på kompetence, som projektlederen ikke har.  Den 
faglige rådgiver kan fungere som intern projektleder, der håndterer arbejdsledelse og opfølgning på 
leverancerne i projektet.

Kvalitetsansvarlig
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.
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5. Effektskabende projektplanlægning
Dækker faserne Initiering, Forberedelse og Start og sikrer at projektlederen forstår opgaven, skaber 
et løsningsforslag og skaber en fornuftig plan.

5.1 Initieringsfasen
Initieringsfasen skal sikre, at vi på fornuftig måde forstår idéen og udarbejder et første overordnet 
forsøg på en løsning af idéen.  Dette dokumenteres i projektoplægget.

Det gør det enklere at kunne beslutte omkring anvendelse af ressourcer, at vi har idéen og løsnings-
forslaget samlet overfor hinanden.  Projektoplægget indeholder således forventet effekt, forventet 
tid og forventede omkostninger.

5.2 Forberedelses- og Startfasen
Forberedelses- og Startfasen skal sikre, at vi på en hensigtsmæssig måde skaber et fundament bag 
løsningsforslaget, således at projektet gennemføres med succes.  Forberedelsesarbejdet resulterer i 
en plan, som kan kaldes en teoretisk fremstilling af fremtiden (eller et søkort at navigere efter).  Pla-
nen og alle de valg, projektlederen træffer for at gennemføre projektet, dokumenteres i projektdefi-
nitionen.

Projektdefinitionen er det dokument, som projektlederen holdes oppe på af omverdenen.  Alle kor-
rektioner senere hen er relateret til projektdefinitionen.

5.3 Forståelse af formålet
For at forstå formålet med et projekt skal projektlederen have en “udefra - og - ind” tankegang. 
Det er altid i projektets omgivelser, at succes skal skabes.  Projektet kan aldrig i sig selv blive en 
succes.

Effekt- og resultatmål
Baggrunden for denne betragtning er, at projekter kun er hjælpemidler til opnåelse af en ønsket ef-
fekt i organisationen.  Effektmål kan f.eks. være besparelse gennem rationalisering af en organisa-
tion, indførelse af en IT-løsning eller lancering af et produkt.  Forud for et projekt vil der således 
være en strategiproces, et problem der skal løses eller en idé til forandring.  Efter projektet vil stra-
tegien være gennemført, problemet være løst eller forandringen gennemført.  Forholdet kan illu-
streres således:

Projekter vil ofte have et konkret resultatmål.  Det kan være et organisationsdiagram, et IT-sy-
stem, en reklamekampagne eller installation af et kraftværk.  Hvorvidt projektet har været en succes 
kan imidlertid ikke måles på resultatet.  Først når resultatet tages i anvendelse, vil man kunne se el-
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ler måle, om det ønskede effektmål er eller bliver nået.  Er dette tilfældet, kan der tales om et suc-
cesfuldt projekt.

Anvendelsen af disse synsvinkler på projekter betyder, at projektlederen må tænke “udefra-og-ind” 
eller baglæns fra ønsket effekt, tilbage til nødvendigt resultat for at opnå effekten og helt tilbage til 
projektets start, dvs. hvad skal der så konkret udføres i projektet? (Hvilken projektmodel skal be-
nyttes?).

Interessentanalyse
Interessenter er personer, der er betalere af systemet, brugere af systemet, påvirkere af systemet, 
påvirkede af systemet, betalere af driften fremover, driftspersonale, undervisere, vedligeholdere etc.

Forudsætningen for en god interessentanalyse er, at man indledningsvis får identificeret alle interes-
senter og skaber en liste over dem.  Hvis projektet har et fornuftigt økonomisk formål, kan alle an-
satte principielt siges at være interessenter, derfor er det vigtigt at begrænse antallet gennem priori-
teringer.

Interessenter kan i stort omfang læses ud af nu-situationsanalysen.  Især ansvarsområderne vil pege 
på mange vigtige interessenter.  

Interessentanalysen vedligeholdes i hele projektforløbet og er med i den afslutningsmæssige over-
dragelse.

Projektets rammer
Ethvert projekt vil i sin natur have et sæt af rammer, inden for hvilke projektet skal gennemføres. 
Rammerne fremgår af “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?

Målnedbrydning i projektet
Tag succeskriterierne fra de vigtigste interessenter og skriv dem op på en tavle.  Bliv ved med at 
stille spørgsmålet Hvorfor ved dem alle, hvorefter der fremkommer en liste med det overordnede 
formål og de succeskriterier, der er fællesnævnere for succeskriterierne.  Disse fællesnævnere kaldes 
ofte for Kritiske Succesfaktorer.  Efterfølgende tages succeskriterierne igen, og der stilles spørgs-
målet Hvad og Hvordan, hvorved måden hvorpå projektet tænkes realiseret fremkommer.
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Krav og råd til formulering af mål
Når arbejdsmål skal defineres, er det nyttigt i målformuleringen at benytte følgende huskeregel: Mål 
skal være SMARTER:

Specifikke.

Målbare.

Ambitiøse/Accepterede.

Realistiske.

Tidsbegrænsede.

Engagerende.

Relevante.

Der er også nogle gode råd i målsætningsarbejdet:

 Medarbejderne bør aldrig arbejde hen imod mål, de ikke tror på.

 Arbejdet med målene bør foregå frivilligt.

 Man bør kunne identificere sig med sine egne mål.

 Hvis ledere sætter målene alene, bliver medarbejderne mindre engagerede.

 At sætte mål tager ofte tid - brug den tid der er nødvendig.

Løsningsforslag og struktur
Et projekt er grundlæggende en samling af arbejdsopgaver, der, udført inden for projektets rammer 
i form af tid, økonomi og ressourcer, resulterer i en given leverance af en given kvalitet til bestille-
ren.  Dette fremkommer, efter at projektlederen har tænkt: “Hvordan skal det realiseres?”.  Der er 
altid mere end et løsningsforslag til en opgave.  Derfor er det vigtigt, at projektlederen bruger tid i 
denne fase og finder to - tre ægte alternativer (med ægte forstås, at det ikke bare er forslag, der er 
opfundet til lejligheden).  Baseret på løsningsforslaget kommer strukturen (opgavernes rækkefølge). 
Arbejdsopgaver skal forstås bredt som omfattende både tekniske og styringsmæssige opgaver såvel 
som arbejdsopgaver af praktisk art, f.eks. tilretning af projektmiljøet.

På projektstarttidspunktet er strukturering den arbejdsopgave, der fører til at gennemskue og forstå 
projektet, således at alle projektets opgaver og disses sammenhænge fremstår klart.  Struktureringen 
skal samtidig sikre styrings- og kontrolmulighederne i projektet.

Et projekts struktur er således projektets arbejdsopgaver og sammenhængen mellem disse.  Korrekt 
gennemført vil struktureringen have identificeret alle arbejdsopgaver og alle sammenhænge, men 
ikke nødvendigvis den optimale struktur i første forsøg.  Den optimale struktur fremkommer først, 
når en række optimeringsmuligheder er anvendt iterativt på den oprindelige struktur for at tilgodese 
alle krav til nedbrydningen fra såvel projekt- som styringsmodellerne.

5.4 Forberedelse af projektet
Baseret på løsningsforslaget og strukturen kan projektlederen tage fat på forberedelsen af projektet 
på følgende områder: 

 Taktik.

 Nedbrydning.

 Estimering.

 Bemanding.
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 Planlægning.

 Organisering.

 Økonomi.

 Kvalitet.

 Risiko.

Alle disse områder har indfly-
delse på hinanden, hvorfor 
det fungerer som en proces. 
Alle valgene her dokumente-
res i projektdefinitionen.

Taktik
Taktik er valget af frem-
gangsmåde.  Der skal træffes 
beslutning om, hvordan pro-
jektet skal arbejde, hvordan 
beslutningsprocessen er, og 
hvordan informationen skal 
flyde i projektet.  Alt, hvad 
der kan spørges hvordan til, er 
taktik i projektet.  Det er vig-
tigt, at projektlederen har for-
holdt sig til dette inden start 
og kommunikerer dette på ki-
ckoff.

Nedbrydning
Nedbrydningen starter med 
at identificere leverancer.  Le-
verancer kan være uddannelse, kompetencebeskrivelser, systemløsninger, en bygning etc.  En leve-
rance kan være så omfattende, at den udgør et helt delprojekt med egen delprojektleder.

For hver leverance skal der nu ske en nedbrydning, idet der til nedbrydningen anvendes en passen-
de projektmodel, der viser de nødvendige opgaver/fase for fremstilling/udvikling af leverancen. 
De i projektmodellen viste opgaver/faser vil herefter være hovedopgaverne i nedbrydningen.

For hver hovedopgave fortsættes nedbrydningen nu i mindre delopgaver.  Som hjælp til opdelingen 
i delopgaver tages der udgangspunkt i leverancens funktionalitet. Hver delopgave nedbrydes yderli-
gere i aktiviteter, idet målet er at nå frem til arbejdsopgaver af den krævede maksimale størrelse. 
Ethvert kriterium for opdelingen af delopgaver i aktiviteter kan anvendes, så længe det giver me-
ning for opgaveløserne.

I meget store projekter kan der være behov for yderligere nedbrydning af aktiviteterne i delaktivite-
ter, før den krævede maksimale størrelse af opgaver er opfyldt.  Anvendelse af post-it sedler og en 
væg er en god arbejdsproces samtidig med, at deltagerne i projektet involveres.  Denne fremgangs-
måde er især velegnet, når vi arbejder med delopgaver og aktiviteter.  

Estimering
For at kunne kvantificere projektet hensigtsmæssigt er det vigtigt, at det er brudt ned i nogle 
håndtérbare aktiviteter.  Maksimalt 25 timer (en uge) er passende.  Sammenlign projektet med an-
dre projekter der tidligere er gennemført.  Brug gerne tre personer til at gætte på, hvor lang tid de 
forskellige aktiviteter tager.  Brug uenigheden til at bryde længere ned (uenighed er lig med uviden-
hed i projektet).  Beskriv altid forudsætningerne for estimatet.  Det er altid forudsætningerne der 
skrider, det er aldrig estimatet.
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Bemanding
Beskriv de krav som arbejdsopgaverne stiller til personen (jobkrav).  Beskriv de krav som projektet, 
teamet og projektlederen stiller til deltagerne (personkrav).  Jobkrav og personkrav bruges til rek-
rutteringssamtalen med deltagerne.  Det er vigtigt altid at tage en samtale med projektdeltagerne, 
selvom man kender dem godt.  Eventuelle mangler i jobkrav eller personkrav skal fyldes ud med 
støtte, ledelse eller organisering.

Planlægning
Når estimatet og bemandingen er klar, kan vi udarbejde en plan.  Planen baserer sig på bindinger 
mellem opgaverne, ydelser ude fra, og hvornår projektdeltagerne kan.  Desuden kan der være be-
stemte tidspunkter, hvor projektet skal levere nogle resultater.  Det er vigtigt at prøve at justere pla-
nen flere gange, indtil der er et hensigtsmæssigt arbejdsgrundlag.  Projektplanen skal kommunikeres 
ud af projektet, hvorefter der er andre, der begynder at forholde sig til den og handle ud fra den.

Byg robusthed ind i planen.

Organisering
Der skal organiseres i et projekt.  Projektorganisationen bygges op nede fra, og deltagerne skal støt-
tes bedst muligt.  Hvilket behov har de for tilgang til teknisk viden, opfølgning, kvalitetssikring, for-
retningsmæssig viden, beslutninger, informationer etc.?  Alt efter disse behov bygges organisatio-
nen op.  Styregruppens funktion er at træffe beslutninger, som projektlederen ikke kan træffe.

Økonomi
Projektlederen skal udarbejde kalkulationer for investeringen (personer og andre ressourcer der 
indgår i projektet) og for driften, der ligger efterfølgende.  Dette sammenholdes med investerings-
analysen (der beskriver nytten af projektet).  Kalkulationerne og investeringsanalysen holdes op 
mod hinanden, og det kan vurderes, hvor hensigtsmæssig projektets økonomi er.  Der kan være 
mange grunde til stadig at gennemføre projektet uanset økonomi.  Projektlederen skal derefter ud-
arbejde regnskab for projektet.

Kvalitet
For at styre kvaliteten i projektet skal projektlederen kende forventningerne til projektet og dets re-
sultat.  Forventningerne fås fra interessenternes succeskriterier og deres krav.  Succeskriterier og 
krav beskriver forventningerne til produktet og dets reelle egenskaber.  Ud fra dette planlægger 
projektlederen hvor mange kvalitetscheck, der skal ske undervejs, og hvordan disse skal foregå.  Der 
kan vurderes ud fra:

 Tilstrækkeligt.

 Betryggende vis.

Hvis det er tilstrækkeligt, er der ikke grund til at kontrollere mere.  Kvalitetscheck skal foregå på 
betryggende vis (de, der gennemfører dem, gør det rigtige og rigtigt).

Sæt alle kvalitetscheck ind i planen og få en kollega til at vurdere om det er Godt nok.

Risiko
Inden projektet starter, skal der foretages en risikovurdering.  Ud fra denne sker der en del tiltag, 
som skal med i projektplanen.  Efterfølgende skal der med jævne mellemrum foretages en risiko-
analyse (identifikation og vurdering).  Gør det på alle projektmøder.  Spørg projektdeltagerne.

Risikobehandlingen, hvor projektlederen imødegår alle risici, sker enten i projektplanen eller gen-
nem handlinger der måske afklares med styregruppen. Den regelmæssige risikoanalyse sikrer, at risi-
ciene overvåges hele tiden.
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Kickoff
Når al forberedelse er færdig, skal dette kommunikeres til projektdeltagerne.  Sammenkald projekt-
deltagerne og eventuelt de nærmeste interessenter til et  kickoff.

Kickoff kan gennemføres i kaskader og skal gennemføres med jævne mellemrum i projektet for at 
sikre engagement og fokus hele tiden.

Herefter kan arbejdet i projektet begynde.
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6. Resultatgivende projektgennemførelse
Dækker gennemførelsesfasen og sikrer at projektlederen kan overvåge og følge op på projektet.

6.1 Gennemførelsesfasen
Formålet med projektgennemførelse er at overtage grundlaget fra forberedelse- og startfasen og 
føre det ud i livet.  Det er altså den implementerende del af projektet.

Her anvendes planen som grundlag for styring og som korrektionshåndtag, når virkeligheden ikke 
helt ser ud som det teoretiske grundlag.  Dette dokumenteres i rapporteringen.

Erfaringer gjort i gennemførelsesfasen er vigtige at registrere, da de ofte kan hjælpe med til at skabe 
et bedre grundlag (forbedre initierings-, forberedelses- og startfasen) for efterfølgende projekter.

Projektgennemførelsen løber helt frem til, at den sidste leverance er leveret, på fastsat tid eller øko-
nomi eller indtil projektet stoppes, hvis styregruppen beslutter dette.

Kun fremtiden kan styres - fortiden har kun interesse, fordi den, baseret på erfaringen, kan vise en 
tendens.  Opfølgningen på projektarbejdet må derfor omfatte både konstatering af, hvad der er 
sket, og hvad der forventes at ville ske.  Den fremadrettede opfølgning er en central teknik i pro-
jektstyring.  Noget andet er, at en registrering af projektforløbet giver erfaringsoplysninger til brug 
ved planlægning af kommende projekter.

Projektopfølgning omfatter fire forhold:

 Leverancen, dvs. det udførte/afsluttede arbejde eller rettere de præsterede resultater såvel 
mængde som kvalitet.

 Ydre forudsætninger, dvs. om de ydre forudsætninger for projektet, dets mål og dets planer 
fortsat er til stede.  Udtrykkes ofte som ændringer, problemer eller risici.

 Fremdriften, dvs. hvordan arbejdet følger tidsplanen.

 Udgifter, dvs. hvorledes den kronemæssige værdi af forbrugte manddage/-timer og materialer 
svarer til budgettet.

Overvågning og opfølgning af et projekt kan anskueliggøres således:

Overvågning holder øje med tendenserne inden for de områder, hvor interessenterne har defineret 
forudsætninger.

F.eks. er projektdeltagerne interessenter, og forudsætningerne er defineret ved bl.a. estimering af 
ressourceforbrug til gennemførelse af opgaverne.

Opfølgningen beskriver på et givet tidspunkt forbruget og præstationen indtil opfølgningstidspunk-
tet.  Samtidig prøver vi på opfølgningstidspunktet at beskrive, hvad der skal til for at fuldføre pro-
jektet.
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Selve opfølgningen giver et konkret resultat, som kan relateres til den aktuelle plan.  

6.2 Projektlederens arbejde
Det er vigtigt, at projektlederen ikke kun ser sit arbejde som rettet mod projektopgaven.  Som det 
er vist i efterfølgende figur, har projektlederen en række opgaver, som alle skal styres for at sikre, at 
projektet gennemføres inden for de besluttede rammer.

Fremgangsmåde

Håndtering af projektaftalen
Planlæg forløb og organisation

Styring af aktiviteter
Ledelse

RESSOURCER YDRE
FORUDSÆTNINGER

Ledelse og styring af
ressourcer

Håndtering af grænseflader
Reaktioner på ydre ændringer

PROJEKTOPGAVE INTERESSENTER

Målopfyldelse indenfor rammerne Kontakt og kommunikation

 

For at kunne styre de viste opgaver skal projektlederen være bevidst om sine ledelsesopgaver.

Ledelsesopgaver
Projektlederen har følgende fire ledelsesopgaver:

1. Skabe projektresultater.
Lede opgavegennemførelsen inden for projektets rammer.

2. Indadvendt ledelse.
Skabe tillid og fungere som anfører for teamet.
Sikre korrekt og rettidig fordeling af informationer.

3. Udadvendt ledelse.
Være topfigur og PR-chef for projektet.
Være forbindelsesled mellem projektet og omverdenen.
Overvåge fremdriften af projektet.
Være talsmand for projektgruppens meninger.
Forhandle projektets vilkår.

4. Ledelse i projektet.
Være synlig arbejdsleder i hverdagen - coache projektdeltagerne.
Som ressourcefordeler sikre at projektdeltagerne matcher opgaverne.
Være krise- og konfliktløser.
Følge op på fremdriften i projektet.

For at kunne klare disse ledelsesopgaver skal projektlederen i høj grad have blæksprutteevner.  In-
gen af opgaverne kan på længere sigt nedprioriteres til fordel for de øvrige, hvorfor projektlederen 
fra sit helikopterniveau hele tiden skal lade opmærksomheden feje hen over de fire ledelsesopgaver. 
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Hver gang der i overvågningen konstateres problemer eller afvigelser, skal projektlederen ned på 
jorden og sikre, at problemerne løses.

Ledelse og styring
Ledelse og styring er i modstrid med den almindelige opfattelse to forskellige ting.  Den ledelses-
mæssige opgave er at skabe forståelse for Hvad, der skal udføres.  Den styringsmæssige opgaver er 
at vise Hvordan det skal gøres.

God ledelse skaber således høj effektivitet, medens god styring sikrer høj produktivitet.

Forskellen mellem ledelse og styring er antydet efterfølgende:

Ledelse Styring
Gøre de rigtige ting. Gøre tingene rigtigt.

Vide hvorfor. Vide hvordan.

Lede andre. Styre aktiviteter.

Skabe visioner. Sætte mål.

Finde muligheder. Løse problemer.

Give magt. Have magt.

Skabe fodslaw. Tilpasse grænseflader.

Kontakter. Struktur.

Samvirke. Fordele opgaver.

6.3 Revidering af projektet
Hvis analysen viser, at projektet ikke kan rummes i rammerne, skal projektlederen til at revidere 
projektet.

Projektlederen kan med fordel arbejde med en fremskrivning af den plan, som der arbejdes på, ind-
til projektlederen er færdig med at analysere og revidere.

Forecast sammenholdes med den aktuelle plan (indeholdende tidligere accepterede ændringer) og 
den oprindelige plan (fra start af projekt).  Hvis det er lykkedes projektlederen at revidere projektet 
uden at ændre på rammerne og hovedleverancerne, er det kun den aktuelle plan, der udskiftes.  Det 
sker gennem en præsentation af ændringerne over for projektgruppen.  Hvis der ændres på ram-
merne eller hovedleverancen, skal der udarbejdes beslutningsoplæg til styregruppen.

Revideringen tager udgangspunkt i analysen, som giver projektlederen mulighed for at finde år-
sagen til de afvigelser, der er i projektet.  Årsagerne er vigtige for at kunne revidere hensigtsmæs-
sigt.

Revideringen foregår med følgende områder:

 Restrukturering.

 Ny taktik.

 Reorganisering.

 Ændret bemanding.

som udgangspunkt eller med ændring af rammerne:

 Forlænge tiden.

 Forøge økonomien.
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 Sænke kvaliteten.

Ofte er projektlederens valg en kombination af disse områder.

Struktur
Projektlederen kan vælge en anden løsningsmodel (Hvad der skal gøres) for projektet.  Afhængig-
hederne i projektet kan ændres, opsplitning af opgaverne, parallelisering etc.

Projektlederen skal ikke være bange for at restrukturere projektet.  Husk at i projektstarten var der 
flere løsningsforslag, hvoraf ét blev valgt som grundlag for projektet.

Taktik
Projektlederen kan vælge en anden taktik (Hvordan det gøres) for projektet.  Arbejdsmetoder, be-
slutningsmetoder og informationer er de primære områder, hvor projektlederen skal ind og vælge 
nye taktikker.

Organisering
Projektlederen kan vælge en anden organiseringsform for projektet.  Dette sker typisk for at knytte 
viden, informationer eller beslutninger tættere på det producerende led.

Bemanding
Projektlederen kan vælge en anden bemanding for visse aktiviteter bl.a. baseret på produktiviteten 
eller udnyttelsesgraden.

Ændre rammerne
Hvis intet af ovenstående kan lade sig gøre, er det nødvendigt at ændre rammerne.  Det betyder 
forlængelse af tiden, forøgelsen af økonomien og/eller sænkning af ambitionsniveauet.

Alt efter hvad interessentanalysen prioriterer, vælger projektlederen.  Husk at ændring af rammerne 
skal argumenteres, og derfor er det en god idé at udarbejde mindst to forslag.  Ændring af rammer-
ne skal godkendes af styregruppen.

Alt dette indgår i rapporteringen.

6.4 Rapportering
I rapporteringen indgår:

 Overvågning/opfølgning.

 Analyser.

 Revidering.

Fra overvågningen bruges billedet af tendenser inden for de områder, hvor interessenterne har de-
fineret forudsætninger, og fra opfølgningen hentes fakta omkring forbrug og præstation til dato.

Projektlederen beskriver også i rapporteringen de ændringer, problemer og risici, der er valgt med 
ind i analysen.  De ændringer, problemer og risici, der ikke er med i analysen, og revideringen af 
projektet skal særskilt beskrives for beslutningstagerne.

De forskellige analyser anvendes for at dokumentere projektlederens bevægelser og revideringsfor-
slag.

Rapporteringen kan være periodisk eller milepælsbaseret, men kan også være hændelsesorienteret, 
hvis projektlederen har behov for beslutninger.

Baseret på rapportering træffes der beslutninger, hvorefter det er projektlederens opgave at ekse-
kvere handlinger, ajourføre planer og budgetter.

Herefter starter opfølgningen på et nyt grundlag.

Version 2.2 17



Guide for projektledere

7. Samarbejde og teambygning
Dækker faserne initiering, forberedelse, start og gennemførelse og sikrer at projektlederen har fo-
kus på de menneskelige ressourcer.  I forberedelses- og startfasen er det indslusning, rekruttering 
og teambygning, der er afgørende, mens det i gennemførelsesfasen er samarbejde, konflikter, le-
delse, coaching etc., der er fokus på.

7.1 Forventninger kommer ude fra til et effektivt samarbejde
Ambitionerne om at udvikle en arbejdsgruppe må aldrig betragtes isoleret fra samspillet med den 
større sammenhæng. Kravene til en gruppe kommer ude fra.

Effektivitet og arbejdslivskvalitet - samtidigt!
En tommelfingerregel er, at:

Hvis man kan tale om sin egen gruppe i sin egen gruppe, er der sjældent større problemer.

Ved udvikling af arbejdsgruppen forsøger vi at nå to mål:

Hvornår udvikle en gruppe?
De mest almindelige situationer, hvor en gruppe ønskes udviklet i retning af et effektivt team, er:

 Nyetablering af en gruppe.

 Omorganisering.

 Aktuelle konflikter og samarbejdsproblemer.

 Resignation og stilstand (sygefravær, lavt engagement, stor eller lille personaleudskiftning).
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Samarbejde - en kunst som kan læres
Egenskaber, der kendetegner et effektivt team, kan trænes og udvikles.  Hvad er forskellen på pro-
cesser, der skaber kollektive mentale programmeringer - fælles kultur?  Hvornår bliver resultatet tilfældige 
grupper, hvor individer kun arbejder det samme sted?  Hvornår opstår et effektivt team, hvor del-
tagerne er både effektive og udviser synlig glæde i dagligdagen? 

Det, vi har fokus på her, er at danne et effektivt team - ved skabelse og bevidsthed om fælles værdi-
er og kultur.  Projektlederen skal være meget bevidst om de menneskelige faktorer, som er så vigti-
ge for at få teamet til at fungere.

Et team er mere end en gruppe.  Forskellen på grupper og teams:

En gruppes kendetegn
Et antal personer, der sætter sig sammen for at løse en eller anden opgave eller fungerer permanent 
som gruppe, eksempelvis en ledergruppe.

I modsætning til teamets medlemmer har gruppens medlemmer ikke nødvendigvis et fælles mål, 
men den enkelte forfølger måske af den ene eller anden grund individuelle mål.  Det er kendeteg-
nende, at gruppelederen dirigerer og styrer gruppen og dermed behersker den, og at han/hun 
bruger gruppens medlemmer til at udføre sine mål.

En gruppe kan, hvis den fungerer godt, komme til at ligne et team, men er det ikke, før den har alle 
teamets karakteristika.  Det er derfor, man kan tale om at udvikle grupper til teams.

Et teams kendetegn
Ordet team svarer nærmest til det danske ord “hold”.  Et team er et antal personer fra to til ca. 12, 
som er “sammenspillet”, dvs. hjælper, støtter og inspirerer hinanden for at nå et fælles mål.

Udprægede teams finder vi inden for sporten i fodbold, håndbold, volleyball, basketball, roning 
osv.  Her er det teamets samlede vilje, teknik, samspil osv., der giver resultaterne.  Det er karakteri-
stisk, at teamet har og må have et fælles mål.

Team-dannelse arbejder og fungerer i kraft af “samspillet”, og disse teams er indlysende meget dyg-
tigere, mere kapable, meget stærkere og mere kreative end enkeltpersoner, fordi det er summen af 
enkeltpersonernes evner, talenter og færdigheder, der kommer til udfoldelse.  

I teamet er medlemmerne principielt ligestillede.  Der er ingen i teamets problem- og opgave-
løsning, der er mere end andre.  Lederen “behersker” ikke teamet, men må træffe den eller de be-
slutninger, som medlemmerne af teamet arbejder sig frem til i fællesskab.

Når der tales om, at et team maksimalt er på ca. 12 personer, skyldes det følgende:

Størrelse Hastighed
i problemløsningen

Kvalitet
i beslutningstagen

2 - 3
5
7

9 - 11
12 -

Høj
Moderat
Langsom

Langsommere
Langsomst

Lav
Bedre
Bedst

Bedst til bedre
Bedre til lav
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7.2 Teamets udviklingsfaser
Alle teams har deres helt egen dynamik i udviklingen.  De udvikler sig og gennemløber forskellige 
stadier.  Og ethvert af disse med sine unikke egenskaber.

En måde at beskrive udviklingsforløbet på er følgende1, der på engelsk lyder så flot:

Stadie I: Etablerende
I dette stadie (som er det vigtigste) skal projektlederen have overskud af energi og være velforbe-
redt omkring taktik, struktur, organisering og bemanding.  Projektdeltagerne er usikre både over for 
opgaven og det menneskelige plan.

Rollerne er vigtige og både over- og underdækning kan være roden til konflikter senere i projektet.

Reelle konflikter og rollekonflikter skyldes ofte dårligt forarbejde fra projektlederens side i det etab-
lerende stadie.

Egenskaber:
 Teamet har generelt set positive forventninger.

 Teamet er kun moderat interesseret i at få opgaven.

 Teamets produktivitet er dårlig på grund af stor usikkerhed over for opgaven og usikkerhed på 
det menneskelige plan.

Usikkerhed over for opgaven:
 Hvad er formålet med teamets arbejde (missionen)?

 Hvilken vision har teamet?

 Hvilke mål har teamet?

 Hvad er højest prioriteret?

 Hvilken taktik har teamet?

 Hvordan bør vi strukturere os?

Usikkerhed på det menneskelige plan:
 Hvem er de andre medlemmer?

 Hvordan er de?

 Hvordan passer jeg ind?

1 Tuckmans model
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 Hvor meget skal jeg engagere mig selv og andre?

 Bliver mine behov tilgodeset i teamets målsætning?

Hvordan bør projektlederen agere? Fortæl!!! (Kickoff)
 Teamet er afhængigt af lederskab og har behov for én, som kan give teamet retning.

 Definér formålet med teamets arbejde, vision, taktik, mål og prioriteringer.

 Udvikle strukturen og vær sikre på, at arbejdet skrider fremad.

 Få deltagerne til at engagere sig og medvirke.

 Gennemfør intensive, engagerede her-og-nu teambygningsaktiviteter.

 Vær konfliktsøgende i ledelsesstilen (ikke bange for at tage ømtålelige punkter op).

 Vær opmærksom på personkonflikter.

 Brug ind- og udslusninger i projektet.

 Vær åben overfor struktur, organisering, bemanding og taktik, således at medlemmerne får mu-
lighed for at blive testet og flyttet rundt.

Stadie II: Stormfuldt
Stadiet her kræver også overskud af projektlederen.  Situationsbestemt Ledelse er meget vigtig her, 
da gruppens og deltagernes modenhed udvikler sig forskelligt. Nærværende ledelse er hensigtsmæs-
sig i dette stadie.  Eventuelt suppleret med eskaleringsprocedurer for at sikre at intet falder til jor-
den i teamet uden at blive behandlet.  Coachingsamtaler skal anvendes situationsbestemt.

Egenskaber:
 Mål og struktur er klar.

 Teamets færdigheder øges gradvist.

 Motivationen falder:

− Forskel på medlemmernes indledende forventninger og virkeligheden.

− Utilfredshed med afhængighed af ....

− Teamets medlemmer er frustrerede og vrede.

− Negative reaktioner på teamets ledelse.

Usikkerhed over for opgaven:
 Hvilken rolle har jeg?

 Hvad er mit ansvar?

 Hvilken policy, hvilke metoder skal vi bruge?

 Hvilke systemer behøver vi?

 Hvilke belønninger ønsker vi?

Usikkerhed på det menneskelige plan: 
 Hvor meget skal jeg kontrollere?

 Hvor meget skal jeg lade andre kontrollere?

 Har vi tillid til projektlederen?
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Hvordan bør projektlederen agere? Sælg!!! (Coache)
 Gør det muligt for teamet at sætte kursen.

 Gør det muligt for teamet at definere roller, ansvar, policy, procedurer.

 Gør det muligt for teamet at omdefinere opgaverne, der skal gennemføres.

 Acceptér og udvis tolerance over for utilfredshed uden at tage det personligt.

 En defensiv reaktion kan betyde, at utilfredsheden fejes ind under gulvtæppet.

 Begynd at udvikle teamets kompetence til at tage del i lederskabet.

 Del din filosofi med teamets medlemmer.

 Støt deltagerne.

 Stil belønning i udsigt for den rigtige teamadfærd.

 Gennemfør periodiske teambygningsaktiviteter.

 Vær meget synlig.

Stadie III: Normdannende
Kanterne er slebet af deltagerne.  Rollerne er ved at blive effektueret.  Sammenholdet som team 
fungerer.  Nu er det vigtigt, at projektlederen ikke læner sig tilbage og slapper af.  Hvis dette sker, 
vil teamet gå tilbage til stadie II.  Projektlederen skal således fortsætte med nærværende ledelse, co-
aching og konflikthåndtering.

Korte kickoff med vision, effektmål og KSF er vigtige for at fastholde det eksterne fokus.

Teamet kan blive så velkørende, at det glemmer omverdenen.

Egenskaber:
 Produktiviteten stiger fortsat.

 Forventningerne er på linie med virkeligheden.

 Sammenholdet øges.

 Accepteret adfærd er klarlagt: Man ved, hvad der er rigtigt og forkert.

 Grænserne for den enkeltes rolle er testet.

Hvordan bør projektlederen agere? Deltag/involvér!!! (Vær nærværende)
 Fortsæt med at støtte teamet i dets udviklingsambitioner.

 Vis anerkendelse af teamets fremskridt.

 Vær sikker på at teamets medlemmer har såvel beføjelser/bemyndigelse som vilje til at tage et 
ansvar.

 Gennemfør periodevise teambygningsaktiviteter.

 Vær sikker på at teamets medlemmer er tilfredse, og at de synes, de er placeret i de rette roller.

 Gå tilbage til visionen og justér det, der ikke er i overensstemmelse med den.

 Pres på for at finde teamets ydre grænser.

 Udvikle positive relationer til andre teams.
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Stadie IV: Udførende
Det nemmeste stadie at være projektleder i, fordi teamet har en høj grad af modenhed.  Når pro-
jekters livscyklus samtidig tages i betragtning, er det vigtigt, at projektlederen i dette stadie bruger 
den overskydende energi til at forberede næste fase i projektet, for der starter teamet igen ved sta-
die I.

Egenskaber:
 Teamet har en positiv indstilling og er entusiastisk.

 Teamets produktivitet, stolthed og tillid er høj.

 Medlemmerne kan arbejde selvstændigt.

 Lederens specielle status er elimineret: Alle har et ledelsesansvar!

 Medlemmerne anstrenger sig gerne for at hjælpe hinanden.

Hvordan bør lederen agere? Delegér!!!
 Kommunikér åbent og frit.

 Sæt fokus på resultater.

 Sæt pris på og støt udvikling af medlemmernes kompetence og opnåede resultater.

 Opmuntre medlemmernes evne til at arbejde selvstændigt.

 Hjælp teamet med at udføre, gennemføre og følge op på arbejdet.

 Gennemfør en gang imellem teambygningsaktiviteter med henblik på at opretholde en høj 
moral.

 Fortsæt med at udvikle positive relationer til andre teams.
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7.3 Beskrivelse af det effektive/udførende team
Hvordan ser det effektive/udførende team ud (stadie IV)?  De karaktertræk, som kendetegner sam-
arbejdet i dagligdagen, er følgende:

 Atmosfære:
Atmosfæren, som kan fornemmes på få minutter, er som regel uformel, afslappet og behagelig. 
Der er ingen synlig anspændthed, men en aktiv atmosfære med interesserede og involverede 
personer.  Ingen tegn på kedsomhed.

 Diskussionens indhold:
Der diskuteres meget og ivrigt.  Alle deltager.  Man holder fast i teamets opgave.  Hvis diskus-
sionen bevæger sig ud på et sidespor, vil en af deltagerne hurtigt bringe den på rette spor igen.

 Teamets målsætning:
Teamets målsætning og opgave er fuldt accepteret og forstået af medlemmerne.  Der har været 
en åben dialog om målet, indtil alle har forpligtet sig hertil.  

 Kommunikation:
Teamets medlemmer lytter til hinanden.  Diskussionerne vedrører ikke løsrevne emner, der 
ikke har noget med hinanden at gøre.  Alle idéer drøftes.  Ingen af deltagerne er bange for at 
“dumme sig” ved at foreslå kreative tanker, selvom disse kan forekomme temmelig ekstreme.

 Konflikthåndtering:
Meningsforskelle findes, og teamet håndterer disse i stedet for at prøve at undgå dem.  Uenig-
hed bliver ikke undertrykt eller tilsidesat.  Årsagerne til konflikten undersøges omhyggeligt, og 
teamet forsøger at løse den i stedet for at undertrykke dem.

“Mindretallets tyranni” findes ikke.  Individualister, som er uenige, prøver ikke at dominere tea-
met eller være fjendtligt indstillede.  Deres uenighed er udtryk for en meningsforskel, og de 
forventer at nå til enighed gennem en høring.  

Undertiden kan der være grundlæggende meningsforskelle, som ikke kan løses.  For teamet er 
det umuligt at leve med dem.  I visse tilfælde er det nødvendigt at udsætte en egentlig indgriben 
for at kunne studere årsagen til uenigheden nærmere.  

 Beslutningsproces:
De fleste beslutninger træffes på baggrund af en drøftelse, hvorved det er klart, at alle generelt 
set er enige og villige til at slutte op om forslaget.  Der er en lille tendens til at enkeltpersoner, 
som er uenige, holder deres uenighed for sig selv og således lader som om de er enige.  En 
afstemning er minimum, teamet accepterer ikke et simpelt flertal som et tilstrækkeligt beslut-
ningsgrundlag.

 Kritik:
Kritik fremsættes hyppigt, åbent og uden fordomme, og der er sjældent personlige angreb - 
hverken skjult eller åbent.  Kritikken er konstruktiv og har det klare formål at afklare proble-
mer, som hindrer teamet i at udføre sit job.

 Personlige følelser udtrykkes:
Team-medlemmerne udtrykker frit både deres følelser og deres idéer, når det drejer sig om 
problemer og teamets drift.  Man går ikke uden om som katten om den varme grød, og der er 
sjældent nogen skjult dagsorden.  Det virker som om alle helt præcist ved, hvordan de andre 
føler og tænker om de emner, der drøftes.

 Opgavens gennemførelse:
Når opgaven skal gennemføres, udpeges de involverede personer, de accepterer forudsætnin-
gerne og går i gang.

 Lederrollen:
Projektlederen dominerer ikke teamet, tværtimod.  Medlemmerne opfører sig heller ikke utidigt 
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over for lederen.  Når man iagttager teamets aktiviteter, viser det sig, at lederrollen går på skift, 
alt efter omstændighederne.
Forskellige medlemmer kan, på grund af deres specielle ekspertise, fungere som ekstra ressour-
cepersoner for teamet.  Medlemmerne benytter sig af deres viden, samtidig med at de udfylder 
lederrollen.  Der foregår sjældent magtkampe.  Det er ikke vigtigt, hvem der er leder, men 
hvordan jobbet bliver udført.

 Teamets følsomhed og opfølgning:
Teamet er selv ansvarlig for sine egne handlinger.  Med jævne mellemrum stopper man op for 
at checke, hvordan det går, eller om der er behov for at gribe ind i processen.  Problemer, der 
opstår, kan være et spørgsmål om procedurer eller at et medlems adfærd forhindrer teamet i at 
nå de fastsatte mål.  Ligegyldigt hvilket problem det drejer sig om, findes der en løsning efter 
en åben diskussion.

Det effektive/udførende team - i modsætning til den ineffektive gruppe.
Ved sammenligning ser den ineffektive gruppes samarbejdssituation således ud:

Det effektive team Gruppen
1. Uformel stemning

Atmosfæren er uformel, afslappet og behagelig, og de in-
volverede personer er interesserede og aktivt engagerede.

1. Kedsomhed

Ligegyldighed hos nogle.  Hvisken og enkelte “sover”. 
Der kan være spænding i luften. Man ser på klokken, 
“trommer” med fingrene i bordet.

2. Megen diskussion

Alle deltager i diskussionen og holder sig til  emnet.  Går 
diskussionen af sporet, vil én hurtigt bringe den på rette 
spor.

2. Dominans

Et par stykker dominerer diskussionen.  Deres bidrag er 
ofte på et sidespor.  De andre gør intet ved sagen.

3. Accepteret målsætning

Opgaven har været diskuteret frit, til alle har accepteret 
den og føler sig forpligtet.

3. Målet er uklart

Målet er forelagt, men det er ikke accepteret.  Der er man-
ge “skjulte dagsordener”.

4. Mere lytten end talen

Teamets medlemmer lytter til hinanden.  Ingen er bange 
for at dumme sig ved at fremsætte en idé, som de øvrige 
søger at forstå uden at hænge sig i udtryksformen.

4. Mere talen end lytten

Mange afbrydelser.  Mens andre taler, planlægger man 
egne indlæg.  Man holder gerne andre fast ved de ord og 
udtryk, de anvender: “Jamen du sagde udtrykkeligt ....”

5. Uenighed findes

Teamets medlemmer føler sig ikke tvunget til at lade som 
om alt er i orden.  Uenighed bliver udtrykt og drøftet, lige-
som konflikter bliver håndteret.

5. Enighed på overfladen

Uenighed bliver ikke behandlet.  Ofte er der murren i 
krogene, som kan føre til åben krigsførelse.  Afstemning 
bruges som et taktisk middel, før sagen er drøftet til 
bunds.

6. Enighed om beslutninger

De fleste beslutninger træffes ved enighed.  I tilfælde af 
uenighed accepteres en beslutning, fordi man accepterer 
“det mindst onde”.

6. Bagklogskab

Handlinger bliver ofte foretaget, før følgerne er undersøgt. 
Der snakkes i krogene bagefter: “I skulle have hørt efter 
mig”.

7. Kritik føles saglig og  konstruktiv

Ingen er bange for at komme frem med en idé, idet kritik 
ikke er personlig.

7. Kritik føles personlig og ubehagelig

Mange holder sig tilbage for ikke at dumme sig.  Man føler 
sig “vurderet”, når man udtaler sig.

8. Følelser drøftes frit

Team-medlemmerne udtrykker sig frit både om problemer 
og om arbejdsmåden.  Man accepterer, at meninger og fø-
lelser også er “kendsgerninger”.

8. Ingen udtryk for følelser 

Alt skal være “sagligt” og dokumenteres.  Personlige 
indstillinger og fornemmelser forbliver skjult.  Man må 
ikke være “personlig”.
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Det effektive team Gruppen
9. Klar opgavefordeling

Når opgaven skal gennemføres, føler den enkelte ansvar 
for sine opgaver.

9. Uklar opgavefordeling

Ingen ved rigtigt, hvem der skal gøre hvad, og man føler 
sig ikke forpligtet på gruppens vegne.

10. Skiftende initiativ og lederrolle

Lederen dominerer ikke teamet.  Enkelte påtager sig na-
turligt lederrollen i visse situationer, som de behersker. 
Alle føler et medansvar for, at alle ressourcer udnyttes.

10. Enmandsstyret

Ledelsen forbliver klart hos ordstyreren eller formanden. 
Ansvaret skydes over på ham.  Han forventes at klare alt, 
og kan han ikke, bliver det hans sag.

11. Teamet er sig selv bevidst

Man checker ofte og åbent, hvordan det går; om der er 
behov for at gribe ind.  Det kan både være procedurer el-
ler et medlem, hvis adfærd ikke er hensigtsmæssig.  Pro-
blemerne drøftes, og den involverede person deltager selv.

11. Ingen diskussion om gruppen i gruppen

Åben diskussion om gruppen, dens sammenhold og dens 
arbejdsmåde tages som et svaghedstegn.  Den slags disku-
teres derfor efter møderne, på tomandshånd, i kliker og 
med udenforstående.
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8. Læring og effektmåling
Dækker afslutningsfasen og sikrer at projektlederen forstår, hvad der er sket i gennemførelsesfasen 
af projektet, og hvilket resultat der er kommet ud af det.  Forståelsen opnås gennem evaluering og 
effektmåling.  Samtidig skal denne fase sikre overdragelse af resultatet til dem, der skal anvende, 
vedligeholde og drive resultatet bagefter.

8.1 Afslutningsfasen
Formålet med projektslut er at afslutte og nedlukke projektet; men først og fremmest at forankre 
projektets resultater, således at den ønskede effekt, som oprindelig var grundlaget for projektet, kan 
opnås.

Projektlederen har således tre overordnede formål med projektslut.

1. Sikre, at projektets resultater bliver forankret hos interessenterne, således at:

− den ønskede effekt kan opnås.

− den nødvendige kompetence er til stede.

− den nødvendige struktur er til stede hos interessenterne i form af organisation, ansvar, 
beslutningskompetence, teknik etc.

2. Afslutte projektet inden for projektets rammer, dvs. påvise at:

− projektets mål er nået i form af det eller de aftalte resultater.

− projektets resultat(er) er af den aftalte kvalitet.

− projektet er gennemført inden for den aftalte tid.

− projektet er gennemført inden for den aftalte økonomi.

3. Nedlukke projektet med værdiskabelse, dvs. sikre, at:

− projektet er nedlukket, og alle aktiviteter er stoppet.

− projektet er evalueret, således at erfaringer opbygges.

− projektdeltagere er evalueret, for karriere opbygning.

− projektet er arkiveret med henblik på eventuel fremtidig benyttelse.

Hvorvidt projektlederen og dermed projektet er ansvarlig for, at ibrugtagning af projektets resulta-
ter fører til den forventede effekt afhænger af projektets opgaver.  Normalt vil der være flere pro-
jekter, der tilsammen sikrer effekten.  F.eks. kan et edb-projekt omfatte både tilvejebringelse af 
edb-systemet og undervisning i anvendelse.  Et andet projekt sørger for teknikken og et tredje for 
efterfølgende organisationsændringer og måske personalereduktioner, således at rationaliseringsge-
vinsten opnås, hvilket var den ønskede effekt.

Det skal understreges, at projektlederens opgaver under projektslut kun er kulminationen på opga-
verne.  Hver enkelt opgave bør være planlagt og beskrevet allerede i projektstarten, fordi den kloge 
altid sikrer sig, at kriterierne for at komme ud af et projekt er definerede, inden han/hun går ind i 
projektet.

Hovedopgaverne for projektlederen er herefter følgende:

1. At sikre forankring af projektets resultater og dermed sikre effekten af projektet.

2. At berettige projektets afslutning ved indhentning af accept af projektets resultater hos interes-
senterne.

3. At overdrage projektets resultater til interessenterne.

4. At sikre eventuel support til projektets resultater efter projektslut.
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5. At stoppe samtlige aktiviteter i projektet.  Dvs. at stoppe de syv projektdiscipliner, idet den ot-
tende, målstyringen, fortsætter.

6. At indhente så mange erfaringer fra projektet som muligt.  Dvs. at evaluere de otte projektdi-
scipliner.

7. At sikre udslusning af projektdeltagere ved gennemførelse af deltagerevaluering.

8. At arkivere projektets materialer og dermed også stoppe projektstyringen.

8.2 Implementering og effekt
Det er vigtigt i alt projektarbejde at være vidsynet, dvs. have fokus på projektets omgivelser.  Det er 
her, behovet for projektet og dets resultater er opstået.  Det er her det efterfølgende vil vise sig, om 
den ønskede effekt bliver opnået, og dermed om projektet var en succes.

For at sikre effekten skal projektlederen skabe de rette betingelser for at projektets resultater bliver 
taget i anvendelse på den mest optimale måde.

Med udgangspunkt i efterfølgende figur ses det, at der i den modtagende organisation skal skabes 
betingelser for, at projektets resultater kan tages i anvendelse.  Skabes disse betingelser og holder de 
oprindelige antagelser og forudsætninger i den modtagende organisation, vil den ønskede effekt 
kunne opnås.

Udfordringen for projektlederen er herefter at klarlægge betingelserne for at skabe effekt og sørge 
for, at denne skabes.  Betingelserne afdækkes ved at se på projektets resultater og på den ønskede 
effekt.

Anvendelse af projektets resultater
Hvert af projektets resultater gennemgås, idet følgende spørgsmål besvares:

 Nødvendig organisation for at modtage resultaterne, dvs.

− organisationsstruktur?

− ansvarsplacering?

− nødvendig kompetence?
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− planer og logistik?

− eventuelle metoder, teknikker og værktøjer?

 Nødvendig organisation for at anvende resultaterne, dvs.

− organisationsstruktur?

− ansvarsplacering?

− nødvendig kompetence?

− planer og logistik?

− eventuelle metoder, teknikker og værktøjer?

Når disse spørgsmål er besvaret, er der afdækket et Gap mellem nu-situationen og den nødvendige 
situation.  Dette Gap lukkes ved at gennemføre de relevante aktiviteter i form af f.eks. uddannelse, 
omorganisering, teknologianskaffelse etc.  Hvorvidt disse aktiviteter ligger inden for eller uden for 
projektlederens projekt skal være afgjort ved projektets start.

8.3 Evaluering
Ønsker projektdeltagerne, projektlederen, afdelingen eller virksomheden i det hele taget at blive 
bedre til at gennemføre projekter, skal der altid gennemføres en projektevaluering efter hvert eneste 
projekt.

Erfaringerne fra projektet ligger hos de involverede, men desværre ofte i form af brudstykker hos 
den enkelte.

Ved at gennemføre en formaliseret erfaringsudveksling sikrer man, at alle deltagerne får alle erfarin-
gerne.  En sådan proces kaldes en projektevaluering.  Projektevalueringen dokumenteres enten i en 
særskilt evalueringsrapport eller som en del af projektafslutningsrapporten.

Projektlederen bør foretage projektevalueringen kort tid efter, at projektet er afsluttet, eller efter at 
systemet er sat i drift.  For systemer i drift bør der foretages evaluering halvårligt eller årligt.  Erfa-
ringerne fra evalueringerne skal anvendes inden start af tilsvarende projekter.

Det er vigtigt at, at projektevalueringen også omfatter  feedback på den individuelle indsats til så 
mange af de involverede som muligt.  Projektlederen bør sikre dette for projektdeltagerne og styre-
gruppen for projektlederen; men også andre kombinationer er nyttige. Feedback er input til den 
personlige udvikling og kommer nye projekter til gode.

Organisering af projektevalueringen
En projektevaluering kan udføres på flere måder.

 Evaluering ved at en eller flere personer (vurderingsteam), der ikke har været involveret i pro-
jektet, interviewer alle involverede personer inkl. brugere og driftfolk.  Efterfølgende deltager 
alle i et møde, hvor eventuelle uoverensstemmelser diskuteres.

 Evaluering ved at hele eller dele af projektgruppen (brugerne inkluderet) deltager i et møde, 
hvor man diskuterer de indhøstede erfaringer - positive som negative.

 Projektlederen dokumenterer erfaringerne.  Dette er den metode, som giver de færreste resulta-
ter og måske også det mindst korrekte billede af projektet, da projektlederen sådan set evalue-
rer sit eget arbejde, og projektdeltagerne både kan have gjort andre erfaringer og set projektet i 
et andet lys end projektlederen.

 Projektgruppen præsenterer sine erfaringer for andre, som derefter deltager i diskussionen.

 Høringsrunde med linieledelsen.  Denne metode har betydning for evaluering af de kommerci-
elle aspekter ved projektet.
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 Høringsrunde med interessenterne.  I relation til at øge virksomhedens konkurrenceevne er 
denne metode særdeles vigtig.

Omfanget kan være fra et til flere halvdagsmøder, afhængigt af projektets størrelse.

Organisering af evalueringen af de involverede
En sådan evaluering kan kun gennemføres af de involverede selv.  Det er vigtigt, at evalueringer er 
konstruktive.  Der gives forslag til forbedringsområder, men fokus er især på stærke sider hos per-
sonen.

 Evaluering af hinanden på tomands hånd.

 Evaluering via evalueringsskemaer, der sendes til de involverede.  Disse skemaer kan have 
forud definerede og kendte evalueringspunkter, der så evalueres på en skala.  Denne metode 
giver mulighed for at summere til en samlet vurdering af projektet som helhed.  Det er vigtigt 
at personerne kender til betydningen af evalueringspunkterne.  Det kan derfor være en fordel at 
anvende f.eks. virksomhedens værdier som målepunkter.  I projekter med mange deltagere bør 
evaluering opdeles i grupper af nærmeste samarbejdsparter (f.eks. 5).  Projektleder skal dog 
evalueres af alle.

  Evalueringsskemaer kan i stedet være opbygget som blanke formularer, hvor der ikke er bin-
dinger til evalueringspunkter.  Dette kan give en mere fri evaluering, men vil ofte resultere i 
manglende stillingtagen.  En kombination af faste målepunkter og fri evaluering er at foretræk-
ke.

 Evaluering af projektdeltagere kan foretages i plenum.  Dette kræver dog en kultur i virksom-
heden hvor denne metode er accepteret og indarbejdet.  

Gennemførelse af evalueringen

Projektevaluering
Det er vigtigt først og fremmest at præsentere evalueringen, så ingen frygter, at den er tegn på, at 
projektet ikke var tilfredsstillende.

Mødelederen på evalueringsmødet skal være meget opmærksom på, at deltagerne kun må “gå efter 
bolden og ikke manden”.  Overholdes denne spilleregel ikke, vil deltagerne være tilbageholdende, 
og man når ikke frem til det vigtigste - nemlig forbedringsforslagene.

Det er vigtigt at fokusere på, hvad der kunne have været gjort i projektet og ikke blot fremhæve, 
hvad man ikke skulle have gjort.  Pas også på at den bagkloge altid er den klogeste.  Det gælder om 
at pege på ting, som kunne være gjort på forhånd ved planlægningen.

Projektevaluering er et værdifuldt middel til at øge ekspertisen i projektledelsen.  Den kræver imid-
lertid en ressourceanvendelse.  Derfor skal der som regel viljestyrke til at få den godkendt.

Evaluering af involverede
Ved skriftlige evalueringer returneres disse til et centralt sted, der sammenfatter evalueringer på de 
enkelte deltagere.  Projektlederen formidler resultaterne til sine projektdeltagere og linieledelsen, 
projektchef, -ejer eller styregruppeformand til projektlederen o.s.v.

Såfremt der anvendes evaluering i plenum aftales det hvorledes input samles op.

Ved mundtlige evalueringer kan konklusioner nedfældes på papir og indgå som grundlaget for årli-
ge udviklingssamtaler med linieledelsen.
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9. Projektfase - Initiering
Formålet er at sikre, at vi forstår idéen så korrekt som muligt.  Det er vigtigt, at grundlaget bliver 
beskrevet, således at det er nemt at kommunikere og eventuelt overdrage til en anden kollega for 
gennemførelse.  Det er også vigtigt, at der hurtigt kommer en forretningsmæssig vurdering af idéen, 
så der ikke bruges unødvendige ressourcer og at man får et “lade sig gøre check”. 

Typiske aktiviteter
 Gennemfør workshop med interessenterne.

 Udarbejd interessentanalyse med fokus på 
succeskriterier, krav og bidrag.

 Udarbejde påvirkningsanalyse for interes-
senterne og vurdér den projektmæssige risi-
ko..

 Beskriv nu-situation og forventet ny-situa-
tion (er/bør være).

 Beskriv sammenhæng til strategi.

 Vurdér opgavens konsekvenser på langt og 
kort sigt, herunder kalendertid, økonomi og 
tidsforbrug.

 Forslag til projektejer og -leder.

Input Resultat
 Idé.
 Strategigrundlag.
 Problemformulering.
 Historisk udvikling.

 Projektoplæg, interne og eksterne forud-
sætninger.

 Overordnede rammer for kalendertid, 
ressourceindsats og økonomi.

 Anbefalinger til nødvendige ledelsesakti-
viteter.

Værktøjer Gode råd
 Brainstorming.
 SWOT analyse, (styrker, svaghe-

der, muligheder og trusler)
 Affinitet.
 Målformulering.
 Interessentanalyse.
 Påvirkningsanalyse.
 Force to fit.
 Situationsbeskrivelse.
 Projekthæftet til projektoplæg.

 Tænk bredt.
 Diskuter med flere personer end du 

umiddelbart tror, du skal bruge.  Flere 
øjne ser flere ting.  Tag udgangspunkt i 
forventet effekt.

 Fastlæg som minimum de fem mest be-
tydningsfulde succeskriterier.  Brug ger-
ne analyser, undersøgelser med videre.

 Fremkom med flere løsningsforslag.

Der skal foreligge et godkendt projektoplæg for at gå til næste fase Forberedelse.
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10. Projektfase - Forberedelse
I denne fase beskrives, hvilket arbejde der forventes at blive gennemført, og hvordan projektle-
deren har tænkt sig at gennemføre projektet.  Deltagerens opgave består i at sikre at der er grundlag 
for accept af opgaven ved at gennemføre et “lade sig gøre check”.  Hvis “lade sig gøre checket” vi-
ser sig at indeholde risikoelementer, der ikke er indarbejdet i planen, skal projektdeltageren også 
tage initiativ.  Forberedelsen kan også med fordel gennemføres som workshop.

Typiske aktiviteter
 Beskrive “Hvad skal gøres” i store træk.

 Tag hver enkelt af “Hvad skal gøres” og detail-
planlæg med Hvad, Hvordan, Hvor og Hvor-
når.

 Valg af synsvinkel og strategi for projektet

 Nedbrydning af projektet i leverancer, opgaver 
aktiviteter og arbejdspakker

 Forestå organisering og bemanding. 

 Forestå metoder, procedurer og taktik i pro-
jektet.

 Vurdér projektmæssig risiko.

 Beskriv de informationer, vi har, og dem, vi 
umiddelbart mangler.

 Planlægge møder for den kommende periode.

Input Resultat
 Projektoplæg, interne og eksterne 

forudsætninger.
 Overordnede rammer for kalen-

dertid, ressourceindsats og øko-
nomi.

 Anbefalinger til nødvendige le-
delsesaktiviteter.

 Projektdefinition.
 Ressourceoversigt.
 Tids- og aktivitetsplan.

Værktøjer Gode råd
 Interessentanalyse.
 Kapabilitetsanalyse.
 Godkendelses-/ansvarsmatricer.
 Rolleanalyse.
 Risikoanalyse.
 Teamdeltagelse.
 Projekthæftet til projektdefini-

tion.

 Vær sikker på, at du kender projektets mål, 
især effektmål.

 Drag omsorg for, at der er den nødvendige 
faglige ekspertise, personlige kvalifikationer 
og ”kemi” i projektgruppen for løsning af 
projektets opgaver.

 Udarbejd altid flere forslag, så forbedres 
kvaliteten af beslutninger.
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11. Projektfase - Start
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 projektle-
deren har tænkt sig at gennemføre projektet.  En plan udtrykker det arbejde, den opgaveansvarlige 
har tænkt sig at gennemføre, og en projektdefinition indeholder alle de valg, som er truffet for at 
sikre planens gennemførelse.

Typiske aktiviteter
 Sikre aftaler om ressourcerne fra involverede par-

ter.

 Opret arkiv og logs.

 Forestå spilleregler for teamet.

 Udarbejd interessentanalyse med beskrivelse af 
påvirkning, information, roller etc.

 Udarbejd kommunikationsplan.

 Check at alle informationer er udnyttet.

 Afhold projektintroduktion og indslusningssamta-
le (forventningsstyring).

 Overvej evaluering og udarbejd effektmålings-
grundlag.

 Afhold kickoff for accept fra projektdeltagere.

Input Resultat
 Projektdefinition, interne og ek-

sterne forudsætninger.
 Overordnede rammer for kalen-

dertid, ressourceindsats og øko-
nomi.

 Anbefalinger til nødvendige le-
delsesaktiviteter.

 Projektdefinition.
 Arkiv.
 Ressourceoversigt.
 Budget.
 Effektmålsplan

Værktøjer Gode råd
 Interessentanalyse.
 Den Psykologiske kontrakt.
 Godkendelses-/ansvarsmatricer.
 Kompetenceprofil.
 Motivationsanalyse.
 Teamdeltagelse.
 Rolleanalyse.

 Vær sikker på, at du kender forventnin-
gerne til effekt.  Vær realistisk i din vur-
dering af projektets rammer og revurdér 
dem, indtil du tror på projektet.

 Afhold kickoff med indhold: Hvad ved 
vi? (Enighed), Hvad kan vi? (Accept), 
Hvad vil vi? (Fokus) og Hvad gør vi?

Der skal foreligge en godkendt projektdefinition for at gå til næste fase Gennemførelse.
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12. Projektfase - Gennemførelse
Formålet med fasen er at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse inden for de beskrevne rammer. 
Der følges kontinuerligt op på kalendertid, forbrugt tid og økonomi under hele projektudførelses-
forløbet, og eventuelle afvigelser diskuteres med projektejer/styregruppe.

Formålet er også at sikre, at projektets forudsætninger holder, således at den forventede effekt sta-
dig kan forventes at nås.

Typiske aktiviteter
 Vurdér om forudsætningerne stadig holder.

 Foretag løbende risiko- og interessentanalyse.

 Vurdér konsekvenserne af ændringer, problemer 
og risici med hensyn til tidsplaner og økonomi, 
herunder nyt restestimat i forhold til forventet.

 Informér om forhold af interesse for projektet.

 Foretag daglige samtaler med alle i projektet.

 Kontrollere opgavernes start og sluttidspunkter i 
forhold til planlagt.

 Indhent accept af alle leverancer og synliggør re-
sultatet.

 Vurdér løbende kvaliteten i de færdige opgaver, 
og hold øje med om igangværende arbejde foregår 
på betryggende vis.

Input Resultat
 Interessentanalyse.
 Projektdefinition.
 Ændringer, problemer og risici.

 Færdiggjort arbejde.
 Opfølgning og rapportering til 

styregruppe/projektejer.
 Korrektioner til tidsplaner, ressourcebehov 

og budget.

Værktøjer Gode råd
 Interessentanalyse.
 Review.
 Motivationsanalyse.
 De Bonos seks tænke hatte.
 Konflikthåndtering.
 Problemhåndtering.
 Projekthæftet til opfølgning.

 Se bagud - men især fremad - når status op-
gøres.  Stil spørgsmålet: “Hvad skal der til 
for at holde projektet inden for 
rammerne”?

 Vær sikker på at projektdeltagerne bevarer 
deres kommitment på opgaver og mål.

 Tilstedeværelse og motivation er vigtig.
 Udform rapport til styregruppen med fokus 

på de beslutninger, der skal tages for at sik-
re projektets fremdrift.  Medtag altid alter-
native løsninger, men understreg din egen 
anbefaling.

Der skal foreligge accept af alle leverancer for at gå til næste fase Afslutning. 
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13. Projektfase – Afslutning
Løsningen er nu færdigmeldt og klar til overlevering og formel forankring i organisationen.  For-
målet med denne fase er at sikre, at projektet overdrages, evalueres og nedlukkes. At evaluere resul-
tatet 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.

Typiske aktiviteter
 Planlæg overdragelsesforretningen.

 Tilret eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder.

 Udsend færdigmeldingsbrev således at omverdenen ved, at 
projektet er slut.

 Indsaml og registrér løbende erfaringer.

 Arkivér projektmateriale.

 Indkald til og afhold projektevaluering.

 Evaluering af projektdeltagere.

 Nedluk konti og sagsnummer.

Input Resultat
 Arkiv.
 Beslutningsgrundlag.
 Projektdefinition.
 Færdig produktbeskrivelse.

 Formel overdragelse til ansvarlig.
 Evalueringsrapport.
 Opsamling af erfaringer i erfaringsbank.
 PR-aktiviteter for projektet.
 Nedlukning af konto- og sagsnumre.
 Arkivering af projektmateriale.
 Resultatet er forankret i organisationen.

Værktøjer Gode råd
 Mødeledelse.
 Post Mortem.
 Projekthæftet til evaluering af 

projektet.

 Gør overleveringen formel, således at du 
som projektleder kommer ud af pro-
jektet, og de ansvarlige fremover får det 
bedste afsæt og føler ansvar for det.

 Afsæt tiden til evalueringen i projektets 
start.  Foretag altid løbende evaluering 
og opfølgning, mens det er aktuelt og 
nærværende for projektet.

 Involver alle fra projektet.

Der skal foreligge en godkendt evalueringsrapport for at projektet er slut.
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14. Projektarbejdsform
Projektarbejdsformen anvendes i alle arbejdssituationer i projektet.  Her er den vist i sammenhæng 
med projektets fem faser, leverancer fra faserne og det fokus som skabes i projektet.

Arbejdsformen anvendes, hvor arbejdet udføres i projektet, og repeteres mange gange i forløbet.

Projektfaser Leverancer Arbejdsform Fokus
Initiering Projektoplæg At Forstå

Forberedelse Projektdefinition At Planlægge

Start Projektdefinition Kickoff At Acceptere

Gennemførelse Rapportering Projektmøder (Plan)
Formidle/udføre (Do)
Sikre kvalitet (Check)
Afvigelseshåndtering (Act)

At Udføre

Afslutning Evaluering Overdrage
Evaluere

At Lære
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15. Starte projektarbejde
15.1Kickoff

Kickoff har til formål at sikre en effektiv start på projektet.  Indholdet er en gennemgang af de akti-
viteter, der under alle omstændigheder er nødvendige at gennemføre i projektet.

Typiske aktiviteter
 Formidl vision og forbedring/effekt.

 Beskriv primære og sekundære mål for opgaven.

 Gennemgå interessentanalyse og informationsanalyse.

 Gennemgå projektets struktur.

 Gennemgå projektorganisation.

 Gennemgå roller, ansvar og kompetence.

 Gennemgå taktik.

 Gennemgå metoder og procedurer.

 Gennemgå normer for gruppearbejde og leveregler i teamet.

 Gennemgå kvalitetssikringsplan.

 Planlæg hvor tit du vil have en kollega til at sparre med dig.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Interessentanalyse.

 Projektorganisation med accept.
 Tids- og aktivitetsplan med accept.
 Spilleregler for samarbejde.

Værktøjer Gode råd
 Ansvars-/ og godkendelsesmatri-

ce
 Rolleanalyse.
 Teamdeltagelse.
 Den Psykologiske kontrakt.

 Det er vigtigt at alle deltagerne er med, 
således at der opnås accept fra starten 
og eventuelle misforståelser elimineres.

 Vær realistisk i din vurdering af pro-
jektets rammer og revurdér dem, indtil 
du tror på projektet.  Forhandl forskelle 
med linieorganisationen.

Der skal være accept fra deltagerne/interessenterne for at gå til Gennemføre projekterbejde.
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16. Gennemføre projektarbejde
16.1Projektmøder

Formålet med projektmøder er at opgøre status for hele projektet, at vurdere konsekvenserne af 
status for fremdriften og at gennemføre de nødvendige ændringer af planer og økonomi til sikring 
af gennemførelsen af projektet.

Typiske aktiviteter
 Følg op på status på aktiviteter.

 Følg op på status og analysér konsekvenser.

 Vurdér kvalitetsaktiviteterne i projektet.

 Validér og revidér planen.

 Gennemgå færdige resultater.

 Følg op på forventningerne.

 Inddrag beslutninger fra andre møder (kunde, projektejer etc.).

 Rapportér til ledelse/projektejer/projekt.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Ressourceaftaler.
 Årsagsbeskrivelser på afvigel-

ser.
 Referater af reviews, arbejds- 

og projektejermøder.

 Opdaterede planer, budget og ressourceaf-
taler.

 Beslutningsoplæg for afvigelseshåndtering.
 Referat af opfølgningsmøde.

Værktøjer Gode råd
 Interessentanalyse.
 Mødeledelse.
 Konflikthåndtering.
 Problemhåndtering.
 Teamdeltagelse.

 Det er vigtigt, at projektlederen og deltager-
ne er bevidste om valget af værktøjer til op-
følgning, og at alle forstår værktøjets anven-
delse og betydning.

 Opfølgningen skal omfatte resultatet, ydre 
forudsætninger, fremdrift og udgifter.  Det 
er vigtigt, at opfølgningen både omfatter 
konstatering af, hvad der er sket, og hvad 
der forventes at ville ske.

 Det er vigtigt at foretage løbende opfølg-
ning og registrering til brug for erfaringsop-
samling til brug ved planlægning af kom-
mende projekter.
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16.2Formidle/udføre
Formålet er at udføre opgaverne!

Der udarbejdes en status for projektet i såvel kalendertid, tidsforbrug og økonomi til projektejer.  

Typiske aktiviteter
 Udføre det arbejde der er aftalt på projektmødet.

 Udarbejd en kort beskrivelse af den forgangne periode inklusiv færdiggjorte og afleverede re-
sultater.

 Udarbejd oversigt over fremdrift i tid, økonomi og ressourcer.

 Udarbejd oversigt over ændringer.

 Informér interessenter ud fra informationsanalysen.

 Rapportér til ledelse/styregruppe/projektejer.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Afvigelsesanmodninger.
 Interne/eksterne estimater og 

forudsætninger.

 Udført arbejde.
 Rapport til ledelse/styregruppe/pro-

jektejer.
 Information til omverdenen .
 Eventuelt PR materiale.

Værktøjer Gode råd
 Interessentanalyse.
 Mødeledelse.

 Læg vægten på at rapporteringen foku-
serer på de beslutninger, som styregrup-
pen skal tage stilling til for at sikre pro-
jektets fremdrift.

 Medtag altid alternative løsninger, men 
understreg din anbefaling.

 Fremskriv tendenser i tids- og omkost-
ningsforbrug og vurder konsekvenserne 
af disse trends for projektets færdiggø-
relsestidspunkt og samlede ressource- 
og omkostningsforbrug.
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16.3Sikre kvalitet
Formålet er at sikre at projektet opnår det rigtige resultat til den rigtige tid og med det rigtige 
ressourceforbrug.

Typiske aktiviteter
 Gennemfør kvalitetsaktiviteter.

 Kontrollér om resultaterne stemmer overens med forventningerne.

 Justér planer, budgetter, ledelsesstil, ambitionsniveau osv. i forhold til virkeligheden.

Input Resultat
 Udført arbejde.
 Projektdefinition.
 Kvalitetsplan.

 Kvalitetsregistreringer.
 Reviewreferater.

Værktøjer Gode råd
 Årsag-/virkningsdiagram.
 Pareto-analyse.
 Review.
 De Bonos seks tænke hatte.
 Problemhåndtering.

 Vurdér løbende om efterprøvningerne er 
tilstrækkelige, og at alt foregår i henhold til 
de foreliggende aftaler, og at både aftaler og 
gennemførelse sker på betryggende vis.
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16.4Afvigelseshåndtering
Formålet er dels at kunne styre forventninger og dermed målet for projektet og dels at fjerne for-
hindringer for at nå målet.

Typiske aktiviteter
 Modtag og registrér problem-/ændringsanmodninger.

 Check med afsender at afvigelsen er korrekt forstået.

 Registrér om afvigelsen er intern eller ekstern.

 Find en løsningsansvarlig.

 Vurdér konsekvens i forhold til tidsplan, økonomi og ressourcer.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Ændringsanmodninger.
 Problemrapporter.

 Forslag til håndtering af problem eller 
ændring.

 Opdatering af problem-/ændringslog.

Værktøjer Gode råd
 Årsags-/virkningsdiagram.
 Pareto-analyse.
 Problemhåndtering.
 Konflikthåndtering.

 Styr afvigelser stramt.

Der skal være accept af færdiggørelse for at gå til Afslutte projektarbejdet.
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17. Afslutte projektarbejdet
17.1Overdragelse

Løsningen er nu færdigmeldt og klar til overlevering og formel forankring i organisationen.  Det 
skal sikres, at der i forlængelse af implementering og forankring foretages en opfølgning og evt. ef-
terfølgende tilpasning af produktet.

Formålet er at sikre, at projektet lukkes, så forpligtelsen overgår til modtageorganisation.  Der sker 
således et skift i ansvarsdefinitionen.  De involverede parter skal sikre, at resultaterne er:

 Komplette.

 Tilgængelige.

 Acceptable.

Typiske aktiviteter
 Planlæg overdragelsesforretningen.

 Afstem implementeringshastighed.

 Fastlæg uddannelsesplan.

 Overdrag kopi af de dokumenter, der er vigtige for resultatets videre liv såsom: 
Interessentanalyse, projektdefinitionen, rapporter og forudsætninger interne/eksterne.

 Gennemgå ansvarsbeskrivelse for resultatet fremover.

 Få accept af overdragelsen.

 Hvis der er mangler, skal disse beskrives, og der skal være en plan for dem.

 Forbered effektmåling.

 Offentliggør for projektgruppen/projektejeren at projektet er trådt ind i afslutningsfasen.

Input Resultat
 Projektdefinition.
 Interessentanalyse.

 Modtageorganisation med accept.
 Godkendelser/mangler med accept.
 Spilleregler for samarbejde.

Værktøjer Gode råd
 Ansvars-/og godkendelsesma-

trice.
 Review.
 Mødeledelse.
 Projekthæfte til udarbejdelse 

af effektmåling 

 Det er vigtigt at alle relevante personer fra 
modtageorganisationen er med, således at 
der opnås accept fra starten og eventuelle 
misforståelser elimineres.

 Gør overdragelsen formel således at pro-
jektlederen kommer ud af projektet, og at 
de ansvarlige fremover får bedre afsæt og 
føler ansvar for det.
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17.2Evaluere
Formålet er at evaluere resultatet af slutproduktet og identificere alle de erfaringer, der er opar-
bejdet 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 overvindes næste gang?

Typiske aktiviteter
 Indsaml og registrér løbende erfaringer.

 Indkald og afhold evalueringsmøder.

 Giv deltagerne tilbagemelding om deres indsats.

Input Resultat
 Projektdokumenter.
 Færdig produktbeskrivelse.
 Interessentanalyse.
 Informationsanalyse.

 Evaluering af projektets resultat
 Evaluering af projektforløb (processer/

metode/ledelse/styring).
 Evaluering af projektdeltagere.

Værktøjer Gode råd
 Mødeledelse.
 Post Mortem.

 Vær altid kritisk og åben omkring det 
der gik galt eller mindre godt.
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Noter
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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 
projektstyringen.

 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 
team.

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

Version 2.2

Løsning

46


	Forord
	1.	Projektledelse 
	1.1	Projektfaser og -discipliner
		Projektniveau - Faser
		Projektniveau - Discipliner


	2.	Sammenhænge
	2.1	Projektstyringsmodel og Organisation
	2.2	Projektmodel
	2.3	Projektarbejdsformen

	3.	Projektorganisation
	3.1 Typisk projektorganisation

	4.	Roller
	4.1	Projektorganisationen
	4.2	Beslutte
		Styregruppen
		Sponsor 

	4.3	Lede og Styre
		Projektledelsen
	Delprojektleder

	4.4	Forankre
		Projektejer
		Projektadministrator
		Referencegruppe
		Teknisk vidensperson
		Kvalitetsansvarlig

	4.5	Udføre
		Projektdeltagere


	5.	Effektskabende projektplanlægning
	5.1	Initieringsfasen
	5.2	Forberedelses- og Startfasen
	5.3	Forståelse af formålet
		Effekt- og resultatmål
		Interessentanalyse
		Projektets rammer
		Målnedbrydning i projektet
		
	Krav og råd til formulering af mål
		Løsningsforslag og struktur

	5.4	Forberedelse af projektet
		Taktik
		Nedbrydning
		Estimering
		Bemanding
		Planlægning
		Organisering
		Økonomi
		Kvalitet
		Risiko
		Kickoff


	6.	Resultatgivende projektgennemførelse
	6.1	Gennemførelsesfasen
	6.2	Projektlederens arbejde
		Ledelsesopgaver
		Ledelse og styring

	6.3	Revidering af projektet
		Struktur
		Taktik
		Organisering
		Bemanding
		Ændre rammerne

	6.4	Rapportering

	7.	Samarbejde og teambygning
	7.1	Forventninger kommer ude fra til et effektivt samarbejde
		Effektivitet og arbejdslivskvalitet - samtidigt!
		Hvornår udvikle en gruppe?
		Samarbejde - en kunst som kan læres
		En gruppes kendetegn
		Et teams kendetegn

	7.2	Teamets udviklingsfaser
		Stadie I: Etablerende
	Egenskaber:
	Usikkerhed over for opgaven:
	Usikkerhed på det menneskelige plan:
	Hvordan bør projektlederen agere? Fortæl!!! (Kickoff)

		Stadie II: Stormfuldt
	Egenskaber:
	Usikkerhed over for opgaven:
	Usikkerhed på det menneskelige plan: 
	Hvordan bør projektlederen agere? Sælg!!! (Coache)

		Stadie III: Normdannende
	Egenskaber:
	Hvordan bør projektlederen agere? Deltag/involvér!!! (Vær nærværende)

		Stadie IV: Udførende
	Egenskaber:
	Hvordan bør lederen agere? Delegér!!!


	7.3	Beskrivelse af det effektive/udførende team
	Det effektive/udførende team - i modsætning til den ineffektive gruppe.


	8.	Læring og effektmåling
	8.1	Afslutningsfasen
	8.2	Implementering og effekt
		Anvendelse af projektets resultater

	8.3	Evaluering
		Organisering af projektevalueringen
		Organisering af evalueringen af de involverede
		Gennemførelse af evalueringen
	Projektevaluering
	Evaluering af involverede



	9.	Projektfase - Initiering
		Typiske aktiviteter

	10.	Projektfase - Forberedelse
		Typiske aktiviteter

	11.	Projektfase - Start
		Typiske aktiviteter

	12.	Projektfase - Gennemførelse
		Typiske aktiviteter

	13.	Projektfase – Afslutning
		Typiske aktiviteter

	14.	Projektarbejdsform
	15.	Starte projektarbejde
	15.1	Kickoff
		Typiske aktiviteter


	16.	Gennemføre projektarbejde
	16.1	Projektmøder
		Typiske aktiviteter

	16.2	Formidle/udføre
		Typiske aktiviteter

	16.3	Sikre kvalitet
		Typiske aktiviteter

	16.4	Afvigelseshåndtering
		Typiske aktiviteter


	17.	Afslutte projektarbejdet
	17.1	Overdragelse
		Typiske aktiviteter

	 
	17.2	Evaluere
		Typiske aktiviteter


	Noter
	Projekthjælp - Et erfaringstilskud når det kniber!

