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God projektledelse, forandringsledelse 
og organisationernes evne til at lykkes 
med at implementere forandringer i nye 
hverdagspraksisser er vigtigere end 
nogensinde.

Alle organisationer, der ønsker at eksistere om 10 år, 
står over for enorme udviklingsmæssige udfordringer, 
når de skal omstille sig til fremtidens krav om bære-
dygtige og frisættende organisationer.

Min påstand er, at organisationernes overlevelse er 
afhængig af en vellykket omstilling - og således også 
afhængig af dygtige projektledere til at drive og imple-
mentere forandringerne.

I Promentum har vi arbejdet med uddannelse af pro-
jektledere og hjulpet organisationer med at etablere 
hensigtsmæssige projektkulturer i de seneste 15 år.
Vi er eksperter i projektledelse, og det er vores forvent-
ning, at mange vil opleve seriøse udfordringer i deres 
forsøg på at gennemføre den nødvendige omstilling af 
deres organisationer.
Ganske simpelt fordi de ikke har fået udviklet deres 
projektledere og skabt en projektkultur, der rent faktisk 
evner at drive store forandringer i organisationernes 
aktuelle/fremtidige kontekst.

Vores oplevelse er, at rigtig mange organisationer har 
grebet projektorganisationen helt forkert an og brugt 
et hav af ressourcer og fokus på at implementere 
projektstruktur og projektstyringsmodeller som PRINCE2 
eller lignende “Prince light”-modeller - og har brugt 

efteruddannelsesmidlerne til at uddanne projektleder-
ne i disse modeller.

Resultatet er utroligt mange projektledere, der ikke er 
uddannet til projektLEDELSE, men derimod til projektSTY-
RING. Samtidig med at de implementerede projektsty-
ringsmodeller, herunder PRINCE2, er gået hen og blevet 
forældede - og rent faktisk modarbejder/blokerer 
for etableringen en fremtidssikret organisation, der 
tilgodeser behovet for faglig frisættelse af medarbej-
derne, agilitet og adhoc-etablerede vidensnetværk og 
udviklingsprojekter.

I erkendelse af denne helt akutte udfordring for rigtig 
mange organisationer og af respekt for projektlederne 
og deres helt afgørende rolle i den kommende omstil-
ling, sætter vi i dag fokus på i “Projektledelse” og senere 
på efteråret “Forandringsledelse og implementering”.

I Promentum håber vi, at denne og de kommende 
Praksizudgivelser kan inspirere til bedre projektledelse 
og fungere som støtte i organisationernes arbejde med 
den bæredygtige omstilling.

Rigtig god læselyst.

Mikkel Flod Storgaard
CEO/Adm. dir. og partner
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Af Ann Graugaard Pedersen

7 vigtige pointer om stærkt 
samarbejde, som vi kan lære fra

I 1986, hvor den første Top 
Gun-film kom ud, gik jeg i 6. 
klasse, og Tom Cruise var 
ret så sej. Her 36 år efter 
er opfølgeren Top Gun: 
Maverick i biograferne. 

Han er stadig sej, uden et eneste gråt hår, 
og har det svært med regler og manualer. 
Spørgsmålet er, om han har lært noget 
med alderen ham Tom C AKA Maverick – 
og om vi andre kan lære noget af at se på 

specialtrænede piloter, der nok engang skal 
løse en opgave ud over det sædvanlige. 

Det vil jeg forsøge at give et svar på i denne 
blog, hvor jeg har fået en udfordring: Skriv en 
faglig blog med udgangspunkt i den nye Top 
Gun: Maverick. Så her – med lidt god vilje – 
syv (vigtige) pointer om forudsætningerne 
for stærkt samarbejde, og hvordan det er 
med til at bane vejen for resultater ud over 
det sædvanlige. 

TOP GUN
MAVERICK
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For dem, der drømmer om 
pixie-udgaven, er her, 
hvad jeg mener, filmen 
siger om det stærke team: 

Med udfordring af status quo kommer 
stærke resultater 

Relationer styrkes gennem konflikter – hvis vi 
håndterer dem konstruktivt 

Med udfordring af 
status quo kommer 
stærke resultater – 
konflikterne hjælper
Okay. Med lidt flere ord og tilsat 
et teoretisk krydderi: Ethvert 
samarbejde går gennem en 
række faser. Gode gamle 
Tuckman kalder det gruppens 
udviklingsfaser.

Jeg vil her fokusere på de to første faser: 
Forming og storming.
Under forming er alt nyt, og vi er 
optagede af at gøre et godt indtryk 
og finde vores plads i gruppen. Vi ser 
hinanden an og er som udgangspunkt 
venlige og nysgerrige – det er her, 
de udvalgte piloter kigger rundt på 
hinanden, når de præsenteres for en 
ny opgave i det nye team. De særligt 
udvalgte.
Ret hurtigt er de ovre i storming, hvor 
de udfordrer hinanden, tester positioner 
af og finder deres plads i gruppen. 
Storming er fasen, hvor vi udfordrer den 
ramme, vi er blevet givet. Tester status 
quo og får tegnet de usynlige rammer 
for vores forskellige positioner i gruppen. 

Oplever jeg at blive hørt og 
anerkendt? Det er her, konflikterne 
opstår på godt og ondt. Her kimen til 
kulturen i gruppen bliver lagt.
I denne fase følger tvivl, uenigheder, 
masser af kampe og en evig udfordring 
af, hvordan ”man” gør ”her”. Modet til at 
blive i det stormvejr, der kan følge med 
kan hjælpe andre fortællinger på vej, og 
det er væsentligt.
Det gælder også når vi bliver farvet 
af vores fortællinger om andre: 
Fortællingen om Maverick hos den 
øverste leder i Top Gun er, at han er sig 
selv nærmest, besværlig og uregerlig 
– Iceman udfordrer den fortælling og 
holder hånden under Maverick, fordi han 
fuldt og fast tror på, at det Maverick kan, 
er præcis det, de har brug for.
Vi har vores historie med, uanset hvor 
vi går og står. Den er en del af, hvordan 
vi forstår de kontekster og relationelle 
sammenhænge, vi træder ind i – og 
andres forståelse af os.
Maverick er en pilot, der bryder regler 
og rammer. Som flyver på intuition. 
Manualer dur ikke til de komplekse 
problemstillinger og ud-over-det-
sædvanlige-opgaver. Så han bryder 
normen, allerede inden han træder 
ind i rummet med de øverstbefalende. 
Historikken følger med.

Vi har altid vores erfaringer – på godt og ondt – 
med ind i de kontekster, vi er en del af 

Tillid før alt andet – kan jeg stole på dig – og 
stoler du på mig? 

Selv tak!

Jeg har brug for en wingman – en, der har min 
ryg og kæmper med mig 

Løbende feedback og evaluering skærper dine 
kompetencer 

Timing og planlægning hjælper den fælles 
indsats på vej 

01

02

03

04

05

06

07

De syv pointer om 
samarbejde – direkte fra 
Hollywood 
For ja, vi kan lære noget, hvis vi lige fjerner lidt af 
Hollywood-glimmeret og ser på de store linjer.

7  V I G T I G E  P O I N T E R
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7  V I G T I G E  P O I N T E R

Som projektleder 
og leder 
er det væsentligt, at 
du lærer at omfavne 
stormingfasen og hjælpe 
teamet godt igennem... 
At du inviterer andre perspektiver ind, 
hjælper gruppen til at lytte til hinanden for 
at forstå frem for at kunne forsvare eget 
udgangspunkt. Og at du selv evner at 
gøre det samme.

Fasen er ikke nødvendigvis rar at være 
i, men den styrker relationerne og gør 
gruppen stærkere. Vi lærer hinandens 
grænser at kende. Vi opnår en større 
forståelse for dem, vi samarbejder med 
og ikke mindst: Vi træner at kunne være 
uenige, når tingene spidser til. Som når 
man står over for en på papiret umulig 
opgave, der kan koste liv. Jeg har brug for 
at vide, hvor jeg har dem, jeg samarbejder 
med. Og storming er et led i at blive 
klogere på det. Og hvis du som leder 
guider gruppen godt igennem at styrke 

den psykologiske tryghed, så står I stærkt. 

Som den amerikanske psykolog og 
forsker Amy Edmundson siger:
…psykologisk tryghed er overbevisningen 
om, at man ikke bliver straffet eller 
ydmyget for at komme med idéer, 
spørgsmål, tanker og fejl.

Der er masser af eksempler på det i filmen. 
Som da Maverick (to gange) går stik mod 
reglerne og snupper et fly for at bevise, 
at det han siger kan lade sig gøre. Ikke 
for hans egen skyld, men ud fra en stærk 
drivkraft for at passe på sit hold –han vil 
gå gennem ild og vand for dem. Han går 
som leder forrest. Stærke relationer kan 
netop det.

Som landsholdstræner Kasper Hjulmand 
engang har sagt det:

”UDEN MIT HOLD 
ER JEG INTET”.

Gode resultater opnås i samspil 
på et fundament af tillid.
Og samspillet fordrer, at vi investerer i relationerne, 
prøver grænser af og mærker, at vi bliver grebet. At vi 
ser hinanden.

Derfor giver det god mening, at Maverick under stærkt 
tidspres prioriterer en gang rugby på stranden, hvor 
piloterne kæmper med og mod hinanden, griner og 
får mulighed for at se hinanden fra nogle andre vinkler.

I virksomheder er det sommerfesten, teambuilding-
arrangementer, fredagsbaren, løbeklubben, de små 
dialoger ved kaffemaskinen, og hvad vi ellers har.
Dér hvor vi slipper hverdagens krav og 
forventningspres, kan slappe af og bare er.
Har du set den første Top Gun, ved du, at Maverick er 
udfordret på tilliden fra blandt andet Iceman. I den nye 
film er det fra hans overordnede (her er Iceman hans 
skytsengel). Kan jeg regne med en, der bryder alle 
regler, som er helt anderledes end det manualen, og 
kulturen foreskriver. Ikke altid. Men nogle gange er det, 
hvad der skal til – så længe du kan bevise, at der er en 
mening med galskaben -

show it, don’t tell it.

Det fede med tillid er, at har du den, bliver hverdagens 
opgaveløsning så meget nemmere. Usikkerheden 
forsvinder. Der skal til gengæld kun et fejltrin til for at 
tabe den helt på jorden.
Tillid, siger David Meister, Charles H. Green og Robert 
M. Galford i ”The trusted advisor” er balancen mellem 
på den ene side den oplevede troværdighed (er du 
kompetent til det, du skal), pålidelighed (gør du det, du 
siger) og nærhed (er du interesseret i mig og mit syn 
på sagen – SER du mig) holdt op i mod egne interesser 
(hvor optaget er jeg af egne behov og ønsker). Sat på 
formel ser det sådan ud:

Tillid før alt andet 

TILLID
= troværdighed 

+ pålidelighed 

+ nærvær

Egen interesse
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Så når jeg handler og vil 
have andre til at gøre 
noget, er det så primært 
med eget formål i 
sigte, eller er jeg også 
nysgerrig på, hvordan 
det opleves af dem, jeg 
skal samarbejde med?

FEEDBACK 
OG EVALUERING 
SKÆRPER VORES 
KOMPETENCER

Lad mig bare 
helt kort sige... 
Ledelsen i Top Gun synes at være mere 
interesserede i at passe på deres fly og de 
mange millioner, de repræsenterer, end på de 
mennesker, de har ansat (egen interesse). For 
Maverick er det lige omvendt.
Som pilot i luften eller soldat på jorden bliver 
billedet på, hvorfor tillid er alfa og omega 
i et stærkt samarbejde særligt tydeligt. 
Her handler det om liv og død. De er dybt 
afhængige af deres wingman. Af at nogen har 
deres ryg, når tingene spidser til, eller de er 
under beskydning.
Bevares, de fleste af os er ikke helt så udsatte. 
Men har du tillid til dine kolleger – og de til dig 
– er modet til at udfordre grænser, prøve ting 
af, hvor du kan fejle og sige din ærlige mening 
(på en konstruktiv måde) alt andet lige en hel 
del større.

Din wingman eller dine wingmen er dem, der 
har din ryg. Det er dem, der griber dig, når du 
falder – som hvis du er under beskydning, 
presset eller måske har lidt for meget på din 
to-do-liste kan hjælpe dig med at løfte i flok. 
Med tillid og stærke relationer kommer hen ad 
vejen modet til at stille spørgsmål til det, vi gør, 
hvorfor vi gør det og nogle gange udfordrer 
status quo.

Og når det sker øger vi sandsynligheden 
for at få øje på de mulige veje til løsninger, 
som ikke ligger lige for, men som opstår i 
plussumsspillet mellem vores faglige og 
relationelle kompetencer. 

Vi ser på det hele billede frem for 
kun brudstykker...

Det gælder også, når vi åbner øjnene 
for, hvor vi individuelt og som team kan 
skærpe vores kompetencer og indsats. 
I filmen bliver alle øvelser evalueret 
og piloterne får (konkret) feedback. 
Hvad er den adfærd, der fremmer 
opgaveløsningen, og hvor skal der 
skæres til og trænes yderligere?
På mange måder er det integreret i agile 
projektmetoder som for eksempel SCRUM. 
Der evalueres med faste intervaller for 
hele tiden at skærpe udbyttet af det, vi 
laver og prioriteringen af vores ressourcer 
(sådan helt kort fortalt).

På den måde hæver 
vi kontinuerligt vores 
vidensniveau og skærper vores 
opgaveløsning. Jo mere det 
er sat i system, desto større er 
sandsynligheden for, vi får det 
gjort.

Første skridt er at have redskaberne til 
det. En blandt mange mulige modeller til 
feedback er denne:

Vær tydelig om, hvad du har iagttaget: 
Du forlod din wingman, her var du over 
missilgrænsen. Eller i en organisatorisk 
kontekst: De seneste tre deadlines har 
du ikke overholdt, pointerne i din seneste 
præsentation fremgår tydeligt af de 
første to sider. De er alle iagttagelser. 
Noget du har set eller registreret.
Sansningen hjælper modtagere af 
feedbacken til at forså virkningen af den 
iagttagelse: Når du forlader din wingman, 
sætter du pilotens liv i fare og udgør 
en unødig risiko for materiellet. Når du 
overstiger missilgrænsen, risikerer du at 
dø og sætte missionen i fare. På samme 
måde kan man blive bekymret for, om 
man kan overholde tidsplanen, når 
deadlines ikke opnås.

Kom gerne med et råd, 
ønske eller måske en idé 
til en skærpelse. 
Men hold dig fra fortolkninger, som 
bliver rene gætværk. Jo mere konkret 
du er, og jo bedre du er til at blive på 
egen banehalvdel desto skarpere står 
feedbacken.
Det samme gælder for evaluering. Vær 
så konkret, at modtageren er i stand 
til at luge ud i det, der ikke fungerer og 
fastholde det, der gør.

7  V I G T I G E  P O I N T E R
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Timing og 
planlægning 
hjælper den 
fælles indsats 
på vej
Dwight Eisenhower sagde 
i sin tid: “In preparing for 
battle I have always found 
that plans are useless, but 
planning is indispensable” 
– eller, som det samme 
citat ofte bliver citeret: 
Plans er nothing. Plannning 
is everything.

Planen forstået som en 
art blueprint. 
Dokumentationen af din 
planlægning. En skabelon for, 
hvad vi gør, hvornår og hvorfor for 
at opnå vores mål. Planlægning 
er den proces, hvor vi finder frem 
til vores mål, hvorfor vi skal gøre, 
som vi tænker, og hvordan vi løser 
behovet.

Det er her vi får forskellige synspunkter på 
bordet og kvalificerer vores plan – og her, 
vi re-planlægger, justerer efter konteksten 
og lægger en ny plan baseret på vores nye 
erfaringer identificeret i vores planlægning. 

Det er her, vi identificerer den rette 
timing. Om det er, hvordan vi fremmer 
bæredygtighed, styrker skole-hjem-
samarbejdet eller løser en på papiret umulig 
opgave fra luften.

Uden at afsløre for meget kan man roligt 
sige, at skal de unge piloter i Top Gun: 
Maverick opnå deres mål, er planlægning 
og timingen i den planlægning alt. De har 
bogstaveligt talt ingen tid at spilde – og i 
øvrigt ingen plads til fejl, når slaget skal stå. 
Så de træner, forfiner og re-planlægger 
mod det fastdefinerede mål til slaget skal 
stå.
En umulig opgave, der bliver gjort mulig 
i samspillet og modet til at sprænge 
grænserne for, hvad manualer siger er 
muligt. Trial and error, trial and error, trial 
and…

Hvordan det ender, vil jeg ikke afsløre; det 
må du selv erfare, hvis ikke du allerede selv 
har set filmen. Jeg så den selv i sommer 
sammen med hele familien – en på 13, en 
på 17, en på 19 og to halvgamle forældre. Alle 
var vi begejstrede. Mest af alt den yngste, 
som på vej hjem konstaterede: ”Det er den 
bedste film, jeg nogensinde har set”.

        Så hvad venter du på?

7  V I G T I G E  P O I N T E R
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Af og til opstår 
der et fantastisk 
samarbejde, når vi 
arbejder i grupper. 

Det sker, når projektgruppens deltagere 
sammen tager ansvar, og alle løfter i flok. 
Det bliver et samarbejde, hvor alle føler 
ejerskab, og hvor alles kompetencer og 
fagligheder kommer i spil.

Det er den 
tilstand, vi nu 
om dage kalder 
samskabelse.

Umiddelbart kan det godt virke som om, 
tilstanden af samskabelse kommer ud af 
den blå luft. Men det er min påstand, at 
projektlederen er nøglen til samskabelse 
i projektgruppen. Jeg vil i denne tekst 
give mit bud på, hvilken lille ændring 
projektlederen konkret kan gøre for at 
sikre en samskabende kultur.

En lille detalje
er den vigtigste faktor for 
dit projekts succes
af Mikkel Flod Storgaard
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Metode 1
I opstartsfasen kan projektlederen gå 
i studerekammeret og selv forsøge at 
folde projektet ud. 

Og når projektet er mere eller mindre planlagt, kan 

projektlederen så indkalde projektgruppen til møde, 

præsentere projektet og planen – og fordele de 

forskellige leverancer mellem projektdeltagerne.

Metode 2
Projektlederen kan i opstartsfasen 
skaffe alle nødvendige informationer. 

og herefter hurtigst muligt indkalde projektgruppen 

til en workshop, hvor projektgruppen i fællesskab skal 

diskutere, udvikle og planlægge projektet.

Uden at nørde for 
meget i detaljer kan 
man helt overordnet 
sige, at der er to 
måder at starte et 
projekt op på:

To måder at starte projekter 
– den ene sikrer samskabelse

En lille detalje
er den vigtigste faktor 
for dit projekts succes
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En lille detalje med 
enorm betydning

Starten er afgørende for 
samarbejdskulturen

Jeg har tidligere, i et 

forskningsprojekt* (se kilde i bunde 

af blogindlægget), undersøgt 

projektgruppers samarbejdskulturer. 

Jeg så på, hvordan de to forskellige 

metoder til at opstarte et projekt 

på påvirker projektgruppens måde 

at arbejde sammen på i resten af 

projektet. Og der er kæmpe forskel 

på, om projektlederen bruger den 

ene eller den anden metode.

Umiddelbart kan forskellen i 

opstarten virke som en mindre 

detalje. Som projektledere kan vi 

godt tænke, at metode 1 er lidt mere 

effektiv og nemmere at sælge ind 

i organisationen – for vi ved, at 

alle har travlt, og vi skal jo nødig 

spilde projektdeltagernes tid. I nogle 

kulturer er det også forventningen, at 

projektlederen udvikler projektet selv. 

Det er deres job.

Men den metode man vælger at bruge, når 

et projekt skal startes op, er en helt afgørende 

faktor ift. projektgruppens efterfølgende 

måde at organisere sig og arbejde sammen 

på. Jeg har i det følgende skitseret de 

samarbejdskulturer og organiseringer, der 

typisk opstår som produkt af metode 1 og 2.

En lille detalje
er den vigtigste faktor 
for dit projekts succes
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Typisk samarbejdskultur 
i projekter, der er startet 
med metode 1:

Projekt-Lederen
som epicenter

Metode 1 er kendetegnet ved, at 

projektdeltagerne ikke er direkte involverede 

i udviklingen af projektet. De er hverken med 

til at definere målene eller de leverancer, 

de skal deltage i undervejs. Den del 

står projektlederen for, og leverancerne 

bliver efterfølgende uddelegeret til 

projektdeltagerne.

Figur 01

PL

Snitfladen i 
leverancen mellem 
projektdeltagere.

Når disse projekter går ind i 

gennemførelsesfasen, opstår der typisk 

en organisering, som skitseret på figur 1. 

Projektlederen fungerer som projektgruppens 

naturlige epicenter, og projektdeltagerne er 

fokuserede på at levere deres leverancer. 

Når den enkelte projektdeltager bliver usikker 

ift. sin egen leverance, eller der opstår 

udfordringer i snitfladerne mellem to af 

projektets leverancer, så er projektdeltagernes 

naturlige reaktion at søge afklaring hos 

projektlederen.

En lille detalje
er den vigtigste faktor 
for dit projekts succes
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Det betyder i praksis, at projektlederen bliver ansvarlig 

for en masse faglige udfordringer, som opstår 

ved snitfladerne – hvilket i sidste ende betyder, at 

projektlederrollen bliver meget fagligt fokuseret. Kort sagt 

står projektlederne typisk i fagligt lort til halsen og har 

derfor ikke fokus eller overskud til ledelse og facilitering af 

projektgruppens arbejde.

En anden udfordring, der typisk opstår i kølvandet på 

metode 1, er en begrænset evne til at udvikle og tænke 

nyt. Organiseringen i projektgruppen understøtter, at 

projektdeltagerne kun leverer det, de allerede kan i 

forvejen. Nye metoder, idéer og udvikling bliver derimod 

typisk skabt i samarbejdet mellem projektdeltagerne. 

Netop i den situation, hvor en projektdeltager ikke bare 

skal levere en færdig del til projektet, men derimod skal 

tænke kreativt for at få sin leverance til at spille sammen 

med de andre projektdeltageres. Men i organisering i 

metode 1 ender udfordringerne ved snitfladerne mellem 

projektdeltagerne alt for ofte på projektlederens bord - 

og projektgruppens reelle udviklingsevne begrænses til 

projektlederens faglige kreativitet og udviklingsevne.

Samarbejdet 
mellem projekt-
deltagerne 
bliver udfordret

Kreativitet og 
nytænkning bliver 
begrænset

Faglige 
byrder

Ledelse & 
facilitering

En lille detalje
er den vigtigste faktor 
for dit projekts succes
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Metode 2 er kendetegnet ved,
at projektgruppen (projektlederen + 

projektgruppen) i fællesskab udvikler projektet 

og fastlægger projektets målformulering og 

plan. I mit forskningsprojekt * viste det sig, 

at produktet af denne opstartsproces er en 

organisering, som vist på figur 2.

Her opstår der typisk en samarbejdskultur, hvor projektdeltagerne 

i betydeligt højere grad selv – og i samarbejde med de andre 

projektdeltagere – løser de udfordringer, der opstår i snitfladerne.

Det kan lyde som en lille forskel, men det er det ikke – der er en verden 

til forskel.“

I denne organisering står 

projektlederen pludselig ikke alene 

med ejerskabet af projektet. 

Her ønsker projektdeltagerne også 

at tage ansvar for projektet. Og 

organiseringen er langt bedre til at 

bringe de enkelte projektdeltageres 

forskellige kompetencer i spil. 

Projektlederen bliver med denne 

metode frigjort fra en masse 

faglige byrder. Den frigjorte tid 

kan bruges til, at projektlederen 

får mere fokus på ledelsesdelen 

på en klog facilitering af 

projektgruppens samarbejde og 

en bedre håndtering af projektets 

interessenter.

Typisk samarbejds-
kultur i projekter, 
der er startet med 
metode 2:

PL

Samarbejde munder 
ud i samskabelse

Projektets succes bliver hele 
projektgruppens ansvar

Faglige 
byrder

Ledelse & 
facilitering

Figur 02

En lille detalje
er den vigtigste faktor 
for dit projekts succes
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Samarbejde 
skaber grobund 
for innovation

Involvering 
skaber 
engagement – 
så enkelt er det

På grund af projektgruppens fælles håndtering 

af udfordringerne ved snitfladerne mellem 

projektdeltagerne er denne organisering betydeligt 

mere gearet til udvikling.

Ved at skabe en samarbejdskultur hvor 

projektdeltagerne – pga. deres ejerskab – naturligt 

samarbejder omkring de udfordringer, der opstår 

mellem snitfladerne, er projektlederen rent faktisk 

lykkedes med at få projektgruppen til at samskabe.

Det er i virkeligheden ganske logisk. Når vi 

som projektdeltagere har været en del af 

udviklingsprocessen – og derfor har været med til at 

diskutere og argumentere for en bestemt leverance, 

løsning eller andet – så er vi også mere tilbøjelige til at 

give den en skalle for at vise, at det kan realiseres.

Og hvis vi allerede har diskuteret og udviklet 

løsningerne sammen, så har vi også allerede dannet 

det faglige fundament for at løse de udfordringer, der 

opstår undervejs i snitfladerne mellem os.

En lille detalje
er den vigtigste faktor 
for dit projekts succes

14



Teambuilding er 
ikke nødvendigt
Det er min erfaring, at 

projektgrupper ikke behøver 

at bruge en masse tid på at 

etablere sig som gruppe

– og være navlebeskuende. 

De skal derimod have tid til at 

udvikle projektet i fællesskab. 

De skal have de nødvendige 

faglige løsningsdiskussioner og 

processer, der gør at de får et 

reelt ejerskab af projektet.

Den tid, der skal investeres 

er typisk 1-2 dage, som skal 

bruges på fælles projektdage 

i projektets opstartsperiode. 

Gevinsten er enorm ved på 

den måde at etablere en 

samskabelseskultur.

Og hvis det ikke er muligt at 

samle projektgruppen i 1-2 

dage i opstartsfasen på din 

arbejdsplads, fordi alle har for 

travlt, så er det tid til at ændre 

jeres projektkultur – og gøre 

det hele mere effektivt.

*”Konflikthåndtering i projektgruppen – 
projektlederens ansvar og muligheder” 

af Mikkel Storgaard, Børsens ledelseshåndbøger.

udfordringen med at skabe 
fællesskab og samskabelse 
i dine projekter? Hvordan 
håndterer I det i din 
organisation?

Kender du til

En lille detalje
er den vigtigste faktor 
for dit projekts succes
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Lad os starte 
med en lille 
anekdote 
For nogle år siden var jeg på 
skiferie i Østrig med nogle venner 
og deres børn. Et af parrene, Jan 
og Pia, havde ikke selv nogle børn. 
Derfor ”lånte” de deres nevø John, 
så de kunne komme med på 
forældre-børn skituren med os 
andre. 

Opholdet i Østrig gik fint for John, 
Jan og Pia – også selvom Jan 
og Pia tydeligvis ikke var vant 
til forældrerollen. På hjemvejen 
standsede vi alle på en rasteplads 
i Tyskland tidligt om morgenen, da 
vi trængte til lidt forfriskninger. 

Tjeneren havde været på arbejde 
hele natten, så vi skulle være på 
dupperne for at få bestilt det 
rigtige. Jeg så ud af øjenkrogen, at 
John kiggede søgende rundt. Jeg 
var selv optaget af at få bestilt 
pommes frites til mine to døtre og 
en kop kaffe, så jeg fik ikke taget 
mig af hans søgende blik. 

Lidt efter kom tjeneren så med 
maden. Pommes frites til mine 
piger, kaffe til mig og foran John 
stillede han: Sauerkräut! 

John så igen op efter nogen, 
der kunne hjælpe ham. Han var 
tydeligvis ikke glad for indholdet 
på sin tallerken. Jan og Pia så 
ingenting, før der trillede en tåre 
ned ad Johns kind. Jeg prikkede 
til Pia. Hun opdagede, hvad der 
foregik og sagde til Jan: ”Jeg tror 

ikke, John har fået det, han godt 
kunne tænke sig”, hvortil Jan 
svarede ”John - han har fået det, 
han har bestilt!”.

John havde bestilt noget og fået 
det – men det var ikke det, han 
ønskede sig.

Agile projektledere 
vender organisationen 
på hovedet
af Ole Jepsen
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HOVEDET

Denne lille historie kan ses 
som et billede på, hvad der 
ofte foregår i traditionelle 
udviklingsprojekter med 
traditionelle projektledere 
ved roret. 

Nogen bestiller noget, og så får de som 
udgangspunkt leveret, det de har bestilt. 
Ofte med mere fokus på, hvad der er 
bestilt end på, hvad kunderne godt kunne 
tænke sig, eller hvad der giver den størst 
mulige forretningsmæssige værdi.

Er dette eksempel sat på spidsen? Ja!
Men er der noget om snakken? Ja!

For selvfølgelig kan man ændre kurs 
undervejs i et projekt, der er ledet af en 
traditionel projektleder. Sagen er bare 
den, at den traditionelle ændringsstyring 
ganske vist tillader ændringer, men 
alligevel ofte resulterer i færre ændringer. 
Dette påvirker projektet til at holde sig til 
de oprindelige specifikationer, snarere 
end at være åben og søgende i forhold 
til, hvordan forretningsværdien kan 
optimeres af de løsninger, der udvikles.

Agile projektledere er inspireret af 
principperne i det Agile Manifest 
(se box). Eksempelvis det 4. princip: 
Reacting to change over following a 
plan

Princippet handler om at lave planerne 
om i takt med at vi bliver klogere 
undervejs i projekterne. Og bemærk 
formuleringen ”… vi bliver klogere…”. 
Det fungerer nemlig langt bedre, når 
projektlederen (og/eller Scrum Masteren 
og/eller Product Owneren) i høj grad 
involverer og engagerer alle. På den 
måde kan alle være med til at vurdere, 
om projektet er på rette kurs frem for, 
at projektlederen er den eneste, der 
beslutter retningen. Således vender Agile 
projektledere organisationen på hovedet 
– netop fordi, de Agile projektledere 
arbejder for deres teams frem for, at 
deres teams arbejder for dem.

Og hvad indebærer det så, at de Agile 
projektledere arbejder for deres teams?

Det betyder, at de faciliterer, at alle involverede 
(teams og interessenter) forstår sammen, planlægger 
sammen, validerer sammen og reflekterer sammen. 
Og hvad det betyder, fortæller jeg dig nu.

Manifesto for Agile 
Software Development

1. Individuals and interactions over 
processes and tools

2. Working software over 
comprehensive documentation

3. Customer collaboration over 
contract negotiations

4. Reacting to change over following 
a plan
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HOVEDET

Forstå sammen
Specifikationer kan komme til kort, hvis vi 
bruger dem som primær kilde til at opnå 
en fælles forståelse for det, vi skal udvikle. 
Derfor vender vi også disse på hovedet, så 
vi – ud fra nogle overordnede rammer og 
ønsker – starter med at dele og diskutere 
viden med hinanden i faciliterede møder og 
på den måde ender med at skabe en fælles 
forståelse.

Når vi har fået skabt en fælles forståelse, kan 
vi beskrive det efter ”just enough”-princippet. 
For når alle har forstået, hvad der skal laves én 
gang, så mindskes behovet for omfangsrige 
specifikationer. For vi har jo allerede forstået 
det sammen. Nu skal vi bare huske på det.

Der findes en række udmærkede 
faciliteringsteknikker til at forstå sammen. 
Eksempelvis Brainstorming, Story mapping, Use 
case camps, Brainwriting etc. Det der driver 
de Agile projektledere er, at folkene på deres 
teams sammen med relevante interessenter 
opnår den fælles forståelse sammen.

Planlæg sammen
”HVILKEN PLAN???” Det var reaktionen fra en 
knalddygtig, erfaren og altid fortravlet udvikler, 
jeg havde på et team engang. Jeg gik rundt 
og spurgte folk til, hvordan det gik i forhold 
til planerne og mindede dem om, at det 
var fredag, vi skulle levere den første del af 
projektet.

Det med planerne var tydeligvis ikke noget, 
han syntes vedkom ham. Jeg så mig omkring 
og tænkte: ”Hvis der ikke er andre end mig på 
teamet, der har noget som helst forhold til de 
her planer, hvad skal vi med dem…?”. 

Løsningen er selvfølgelig ikke at droppe planer 
og planlægning, men blot at understrege, 
hvor vigtigt det er for den Agile projektleder at 
involvere sit team, når planerne laves. Det giver 
mere realistiske planer for de mennesker, der 
skal udføre arbejdet, samtidig med, at det jo 
også er de mennesker, der ved en masse om, 
hvor lang tid de forskellige ting tager. Det giver 

ligeledes et større ejerskab over planerne, når 
alle har haft indflydelse på dem.

Derudover sætter den Agile projektleder 
genbesøg af planerne i system. På den måde 
ved alle, hvornår planerne opdateres.

Jeg ynder at sammenfatte ovenstående i 
denne sætning: ”The do’ers are the planners”.

Validér sammen
På trods af en stor indsats med sammen 
at forstå, hvilke behov teamet ønsker at 
dække med løsninger, så er og bliver disse 
specifikationer dybest set hypoteser.

For vi ved ikke om vi rammer plet, før vi giver 
brugerne vores løsning i hænderne og lader 
dem afprøve, hvordan den virker for dem. 
Først på det tidspunkt kan vi være sikre. Først 
her ved vi, om vores hypoteser holder. Når vi 
sammen validerer vores løsning, giver det de 
forretningsmæssige fordele, som vi jagter.

Og dette kræver, at den Agile projektleder går 
forrest og orkestrerer to ting:

1. Dels skal vi have skabt og 
institutionaliseret en rytme for 
fællesdemoer og feedbacksessioner. 
Mange ender med at have to niveauer af 
demoer: Én hver 14. dag med teamet samt 
de nærmeste kolleger og interessenter, og én 
hver 2. eller 3. måned med flere interessenter 
samt nogle mere sammenhængende 
demonstrationer af kunde-flows etc.

2. Dels skal vi have åbnet vores sind i 
forhold til at være åbne og nysgerrige, når 
vores kunder og brugere begynder at stille 
spørgsmål og foreslår ændringer til det, vi 
har udviklet. 
Selv har jeg nærmest måtte gå i terapi for 
at holde op med at råbe ”Scope creep” eller 
”Vi har lavet det, I har bestilt!” – husk på John 
og hans sauerkräut – lige så snart nogen så 
meget som åbnede munden under demoerne. 
For det er jo lige meget, om vi har lavet det, 
der er bestilt, hvis det ikke kan bruges til noget. 
Så det handler om at invitere brugerne til 
feedback. I min bog ”TOGETHER, how leaders 
involve and engage people to get great things 
done” taler vi ligefrem om “beg for feedback” 
i erkendelsen af, at mange har vænnet sig af 
med at være åbne og ærlige om, hvad de 
mener om et produkt.

Reflektér sammen
”Hvis du havde sejlet mod kajen i en lidt 
spidsere vinkel, så havde det været lettere for 
mig at hoppe i land”.

Vi ynder at sejle i vores familie, og 
ovenstående er en typisk kommentar fra en 
lille de-brief på en havnemanøvre, som min 
lille familie har gjort det til en vane at have, når 
vi er kommet i havn og har fået skænket et 
glas rosé. Jeg synes, det er imponerende, så 
langt vi er kommet og så godt samspillet på 
båden efterhånden fungerer – selv i pressede 
situationer. Råben og skrigen er afløst af 
håndtegn og samspil. Herligt!

På samme måde oplever, jeg som Agile 
projektleder, at vi kan blive meget bedre i 
vores samarbejde, hvis vi blot tager os tid til at 
reflektere over, hvordan vi arbejder sammen, 
hvordan vi kommunikerer og behandler 
hinanden, samt hvordan vi taler om og 
overleverer opgaver og viden til hinanden.

Jeg medgiver, at der godt kan gå lidt langspyt 
i disse retrospektive betragtninger, men det 
skyldes som regel, at vi er for ambitiøse og 
opstiller en masse forskellige ting, som vi gerne 
vil forbedre – eller at vi gerne vil forbedre 
nogle ting, som vi ikke har indflydelse på. Hvis 
vi blot vælger en enkelt ting for hvert sprint, 
og vælger noget, som vi selv kan ændre, så er 
der langt bedre chancer for, at vi får ændret 
på status quo, så vi ikke ender med flere som 
John, der får, hvad de har bestilt, men ikke det, 
de ønsker.

Om Ole Jepsen
Førende inden for strategisk agil 
planlægning og stifter af goAgile, der 
er et Danmarks førende konsulenthuse 
med speciale i agil projektledelse
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Selvom det er de færreste af os, der 
stadig indstiller radiofrekvensen, så kan 
det i projektarbejde være en stor fordel 
at være opmærksom på forskellige 
projektinteressenters frekvenser.

Denne artikel vil give dig en strategi til at kortlægge dit projekts 
interessenter, udvide dit blik for, hvordan du kan motivere 
dine projektinteressenter og (forhåbentligt) give dig bedre 
forudsætninger for at lykkes med din projektledelse.

Før vi ser på, hvordan vi kan arbejde med interessenterne, vil jeg 
kort præcisere, hvad jeg egentlig mener med interessenter: 

INTERESSENTER ER ALLE DEM, DER ENTEN BLIVER PÅVIRKET AF 
ELLER KAN PÅVIRKE PROJEKTET ELLER PROJEKTETS RESULTATER. 

Der er flere, end du måske lige tror.

G O D T ,  S Å  E R 
D E F I N I T I O N E N  P Å  P L A D S . 

N U  T I L  A N A L Y S E N .

Forstå dine interessenter bedre ved 
hjælp af denne frekvens
af Sebastian Rasmusson
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Interessentanalyse
For bedre at kunne arbejde med dine 
interessenter, så er det en fordel, 
hvis du ved noget om dem. For at 
blive klogere på, hvem de er, kan det 
være nødvendigt at starte med en 

interessentanalyse. 

I en klassisk interessentanalyse 
er der fire grundtrin:

Husk: En interessentanalyse behøver 
ikke tage lang tid...

15 minutters tanker på interessenterne er meget 
bedre end ingen – og en time er selvfølgelig bedre 

end 15 minutter.

3 .  L A V  E N  P L A N 
F O R  H Å N D T E R I N G

1 .  I D E N T I F I C É R 2 .  S O R T E R 
&  P R I O T É R

4 . J U S T É R  O M 
N Ø D V E N D I G T
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Identificér dine 
interessenter – 
gerne med navn Sortér og prioritér 

interessenterne, 
så du ved, hvem 
du skal have 
fokus på

Første skridt mod god 
interessenthåndtering er at 
identificere interessenterne.

En klassisk fejl er, at vi får lavet alt for store grupperinger. 
Det kan for eksempel være medarbejderne, 
kommunerne, borgerne, brugerne, lederne, politikerne 
eller kunderne. Har vi så store grupperinger og laver 
samme tiltag for alle, er der en overhængende fare for, 
at vi rammer skævt – eller kun rammer dem, der allerede 
er overbevist. 
Hvis du ikke kan sætte navn på din interessent, 
så tænk gerne i undergrupperinger. Alene det at 
dele medarbejderne op i ’medarbejdere for’ og 
’medarbejdere imod’ vil hjælpe.

Skridt nummer to er at sortere 
interessenterne ud fra, hvor aktive, 
du har brug for, de er i projektet, 
og ud fra hvor stor indflydelse, de 
har eller potentielt set kan få på 
projektet. 

På den måde kan du efterfølgende prioritere, hvem du 
med fordel skal rette din opmærksomhed mod.
Hvis du eksempelvis skal implementere en ny 
arbejdsgang for sagsbehandlere på et jobcenter, og 
det er et vigtigt succeskriterie, at sagsbehandlerne 
begynder at bruge det nye system. Så er deres aktive 
medvirken nødvendig. Hvis de ikke får mulighed for at 
påvirke beslutningerne i projektet – så som om den 
nye arbejdsgang skal implementeres – så er deres 
indflydelse lav. Hvis de derimod selv kan være med til at 
bestemme den nye arbejdsgang, vil deres indflydelse 
være høj.

Det er i denne sortering, at det nogle gange bliver 
tydeligt, om vores grupperingerne er for store. Er de det, 
så del dem op. Det er her prioriteringen kommer ind: 
Jo mere aktive du har brug for at dine interessenter 
er – eller jo mere indflydelse de potentielt kan få – des 
vigtigere er det, at du gør dig nogle tanker om, hvordan 
du vil håndtere dem. Hvis du har begrænset tid eller 
ressourcer, så koncentrer dig for eksempel om de fem 
væsentligste interessenter - og særligt dem, som du vil 
til at starte med.
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Lav en plan for 
hvordan du vil 
håndtere dine 
interessenter

Justér projektet 
til efter den 
viden du får 
i interessent-
analysen

Trin nummer tre er at sætte dig 
i interessentens sted. Forestil dig, 
hvad de tænker om det at skulle 
ændre arbejdsgang, flytte kontor, 
dokumentere i nye skabeloner, 
skifte team eller gøre noget, som 
de ikke har gjort før. 

Hvilke fordele kan de se? Og hvilke ulemper? Det er her 
nemt at falde i fælden: ”Den nye arbejdsgang gør det 
nemmere for sagsbehandlerne, så fordelen er, at deres 
opgaveløsning bliver nemmere”. Men er det også det, 
interessenterne ser? Eller er det, hvad du gerne vil have, 
at de ser? Hvis der er tale om sidstnævnte, kan du ikke 
nævne det som en fordel i deres øjne.

Er du i tvivl om, hvad de synes, så spørg. Hvem bedre 
til at forstå udgangspunktet end interessenterne selv 
eller nogen, der kender dem godt. Det handler om 
at prøve at forstå deres udgangspunkt for bedre at 
kunne kommunikere og tilrettelægge handlinger. Som 
ledelsesguruen Stephen Covey formulerede det: Søg 
først at forstå, dernæst at blive forstået.

Sørg for, at de handlinger, I 
identificerer, bliver implementeret i 
projektets plan og målformulering.

Måske giver det anledning til at snævre målgruppen 
ind, justere på jeres succeskriterier eller leverancer.
Når du først har dannet dig et overblik over 
interessenterne, kan det være en fordel for dig at 
prioritere dine interessenter. Dette gør det lettere at 
blive klogere på, hvordan du kan inddrage projektets 
interessenter på bedst mulig vis. Og det er her, du får 
brug for den tidligere omtalte radiofrekvens.

Frekvensen hedder 
Radio WII FM; 

WII, ligesom den konsol Nintendo 
udviklede, som du sandsynligvis 

har set blive brugt, når venner, børn, 
ægtefæller m.m. danser, spiller 
tennis/bowling eller øver deres 

golfslag foran fjernsynet med en 
(eller flere) controllers i hænderne. WII 

FM står for What’s In It For Me.

WII FM står for 
What’s In It For Me.
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At forstå dine 
interessenters perspektiv 
giver dig mulighed for at 
involvere, inddrage og 
i sidste ende motivere 
dem.

Motivation er noget af det, som oftest 
bliver nævnt, når jeg superviserer 
projektledere og projektejere. Her 
kommer der spørgsmål som: Hvordan 
motiverer jeg mine projektdeltagere? Og 
hvorfor gør de ikke bare, som jeg siger? 
Okay, måske er de ikke helt så direkte, 
men du forstår pointen.

Som vi ved fra Deci og Ryans teori om 
Self-Determination Theory (på dansk 
selvbestemmelsesteori), så er det 
medbestemmelse og involvering, der 
motiverer mennesker. Ydre faktorer som 
belønning kan fungere i kortere perioder, 
men over tid er det noget andet, der 
driver os.

Når vi arbejder med interessenter, synes 
det rammende at bruge citatet
“man kan trække hesten til truget, men 
man kan ikke tvinge den til at drikke”. 
Sådan kan det somme tider føles i 
projektledelse. Derfor kan det være 
relevant for dig, når du ser på dine 
interessentanalyser. Hvem kan? Og 
hvem vil?

Her vil jeg anbefale dig...
 at arbejde med dem, som 
vil, fordi det bliver nemmere 

at klæde dem på med 
kompetencer, end det er at 
finde motivationen frem hos 

de allerede kompetente.

Start med... 
at fokusere på de interessenter, der gerne vil,
men ikke kan, frem for de, der ikke vil, men 
godt kan. Det er nemmere at tillære folk 
kompetencer, end det er at motivere dem.

Kan (kompetence)

Vil (Motivation)
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Så I dine projekter 
kan det være en 
fordel at...
kortlægge dine interessenter og finde deres WII FM. Det 
vigtigste er ikke altid at fokusere på, om de besidder evner. 
Det væsentligste kan nogle gange være, at finde ud af om 
de er motiverede for at det, du vil have dem til (eller kan 
blive det).

Jeg havde for nylig en projektleder, som fortalte, hvordan 
han havde arbejdet med at motivere sine interessenter:

“Jeg sad med en gruppe af deltagere, som ikke havde den 
store interesse i at hjælpe projektet på vej, fordi de ikke 
syntes, det omhandlede dem. Men da jeg så begyndte at 
snakke med den ene og rose afdelingen for en løsning, de 
havde lavet, fordi jeg ved de var enormt fagligt stolte, så 
åbnede han lidt op. Og så fik jeg samtidig lige spurgt, om 
han ikke lige kunne hjælpe mig med en lille del af projektet. 
Og vupti, så kom de også med på banen”.

ikke alt interessentarbejde er 
lige nemt, og modstand imod 
noget nyt har sine årsager. 

Derfor ligger en stor del af arbejdet 
med interessenter også i at forstå dem. 
Udgangspunktet er ikke at svare igen (eller have 
en bedre forklaring), men helt grundlæggende 
af forstå.

Så for lige at bringe Covey på 
banen en sidste gang:

Søg først at forstå, dernæst at blive forstået – i høj 
grad også når du arbejder med interessenter.
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Introduktion 
Tidens store spørgsmål indenfor 
projektledelse er, om man er med på 
noderne og arbejder agilt, eller om man 
mere er til vandfalds-modellen? Men det er 
måske et af de dårligste spørgsmål, der kan 
stilles. Mit korte svar er: Ingen af delene. Jeg 
er til projektledelse!

Vi har brug for
mange forskellige projektledelsesmetoder, 
og vi har brug for at metoderne arbejder 
sammen

Ideologi er 
noget bras 
Da daværende statsminister Poul 
Schlüter på Det Konservative Folkepartis 
repræsentantskabsmøde i december 
1984 erklærede, at ideologi er noget 
bras, talte han ikke om projektledelse, 
men pointen er den samme. Når 
folk bliver dogmatiske omkring 
projektledelse, så forstummer samtalen 
ofte, og i stedet for at se efter gensidig 
befrugtning af hinandens perspektiver, 
bliver det til en ”enten eller”-diskussion. 
De mest inkarnerede fortalere for agile 
modeller har en tendens til at betegne 
enhver ”ikke-agil”-tilgang som et udtryk 
for vandfaldsmodellen.  

Vandfaldsmodellen er en 
model for softwareudvikling, 
hvor processen betragtes som 
konstant flydende nedad, som 
i et vandfald, gennem faserne: 
kravspecifikation, design, 
udvikling, test, integration 
og vedligeholdelse. Som 
argument for modellen blev 
det bl.a. fremhævet, at den 
tidlige præcise specifikation af 
leverancerne mindsker risikoen 
for “scope creep”. 

Modellen blev introduceret i 1970 af 
Winston W. Royce, der dog samtidig 
selv påpegede vandfaldmodellen 
som en model, der var 

”risikabel og dømt til at fejle”. Royce 
var selv fortaler for en anden model, 
nemlig iterativ 

softwareudvikling eller integreret 
produktudvikling. I starten af 
90’erne blev modellen for integreret 
produktudvikling konceptualiseret og 
brugt på mange danske universiteter 
fx ved Institut for Produktudvikling 
ved DTU. 

Vandfaldsmodellen 
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Af Søren Stuhr
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Agile 
Agile derimod er et sæt værdier og principper omkring 
softwareudvikling. Agile rummer mange fine elementer, men det 
er ikke en generel projektstyringsmetode.  Det agile manifest blev 
lavet i 2001 og hedder oprindeligt ”manifest for agil software-
udvikling”. Mange af de praksisser, som præsenteres som Agile 
elementer, er praksisser og teknikker, som er blevet anvendt i 
mange veldrevne ”ikke-agile” projekter lang tid før manifestet 
blev skrevet. Faktisk er flere af elementerne grundpiller i integreret 
produktudvikling. Lad os give nogle eksempler:  

BRUGEN AF ENKLE og regelmæssigt opdaterede visuals (Visuel 
planlægning)  

BRUG AF ITERATIONER, mock-ups, prototyping m.m.  

TIDLIG OG HYPPIG slutbrugergennemgang af leverancer  

DAGLIG KOMMUNKATION OMKRING spørgsmål og aktuelle 
arbejdsopgaver  

ETABLERING AF TVÆRFUNKTIONELLE teams med beslutningstagere 
indlejret i teamet

ANSIGT TIL ANSIGT kommunikation (samlokation af 
projektgruppen)

Ovenstående elementer hjælper med at minimere misforståelser, 
og omarbejder og fremskynder dermed leveringsprocessen. 
Samtidig øger det tilliden til, at projektets leverancer opfylder 
brugernes reelle behov.  

Tilsvarende gælder det, at nogle af de agile ”værktøjer” (fx burn-
down charts) er udviklet specifikt til at understøtte de agile tanker, 
mens andre metoder blot er ”lånt” fra projektledelseslitteraturen. 
Fx ”Planning poker” - der ofte præsenteres som et agilt 
estimeringsværktøj, men reelt blot er en version af 
estimeringsmetoden kaldet Delphi (opkaldt efter oraklet i Delphi). 
Metoden blev udviklet i 1944 i den amerikanske hær!  

Som det ofte er med ideologier (eller nye management buzz-
words), så bliver de agile værdier og principper konceptualiseret 
og pakketeret på en måde, så de fremstår som noget, man ikke 
kan sige nej til. Hele projekttrekanten vendes på hovedet, og vi 
loves meget hurtigere, billigere og bedre projekter. Og som en 
ekstra bonus kan du blive certificeret i den agile metode på 
næsten ingen tid. Men som de siger hos Forbrugerrådet ”hvis 
nogen prøver at give dig et tilbud, som lyder for godt til at være 
sandt, så er det som regel lige præcist det!”  

Så virkeligheden er, at selvom agile rummer mange fine 
elementer, tanker og værdier, så er det ingen mirakelkur. Det 
egner sig glimrende til simpel softwareudvikling, hvor inkrementel, 
sekventiel udvikling passer rigtig godt. Men Agile passer ikke til 
alle projekter. Så snart leverancerne begynder at involvere mere 
end blot software, eller når kompleksiteten er høj, så viser Agile 
sine begrænsninger. Når dette så kombineres med, at de mest 
radikale Agile fortalere har bandlyst projektledere fra projekterne 
(og indført agile coaches i stedet), så står problemerne i kø. 
Behovet for langsigtet planlægning, koordinering og håndtering af 
afhængigheder samt ledelse af projektets interessenter forsvinder 
ikke, selv hvis vi kalder os agile. Der er stadig brug for ledelse af 
projekterne.  

Buzzwords 
kommer og går  
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Det agile motto om ikke at arbejde med deadlines 
og slutprodukter, men kun at frigive produkter, når 
de er klar og godkendt, passer meget dårligt med 
virkeligheden i mange danske virksomheder. På 
samme måde gælder det, at i Agile er omfang 
(scope) den eneste reelle variable, hvilket 
simpelthen ikke passer i mange af de virksomheder, 
jeg kommer i. Der er masser af projekter, hvor 
sekventiel inkrementel levering aldrig vil være mulig 
eller anvendelig. Lad mig give et par eksempler fra 
nogle af de projekter, vores kunder arbejder med for 
tiden:   

ET ENERGISELSKAB HAR et projekt omkring 
etablering af havvindmøllepark i Taiwan  

EN HØREAPPARATSVIRKSOMHED HAR et projekt 
omkring at skifte navn  

EN NON-PROFIT ORGANISATION HAR et projekt 
omkring afholdelse af verdens tredje største 
musikfestival  

Fælles for alle de 3 kunder er faktisk, at de alle lader 
sig inspirere af agile og bruger de elementer, som 
de mener skaber værdi for dem. Men agil sekventiel 
inkrementel levering bruger de altså ikke.  

Så lad mig afslutningsvis lige opsummere min 
pointe: Agile er glimrende. Det kan medføre 
nogle klare fordele i produktudviklingen i 
nogle projekter og giver nogle gode input til 
projekteksekvering, men det dækker ikke alt, 
hvad der er brug for i projektledelse, og det kan 
ikke bruges i alle tilfælde. Det er ikke et enten/
eller valg, når man skal beslutte, hvordan man 
bedst leverer projekter. Vi har brug for mange 
forskellige projektledelsesmetoder, og vi har 
brug for at metoderne arbejder sammen. 
Løsningen er ikke at ”afskaffe projekter”, 
som jeg har hørt nogle fundamentalister 
formulere det. Projekter er kommet for at 
blive, og der er forskel på projektstyring og 
produktudviklingsmetoder.

Virkelighedstjekket 

Ikke enten/eller 

SØREN STUHR ER PARTNER OG MEDEJER 

AF KONSULENTFIRMAET FACTOR3, DER 

ARBEJDER MED STRATEGIREALISERING OG 

PROJEKTLEDELSE. SØREN ER OGSÅ EKSTERN 

LEKTOR I PROJEKTLEDELSE VED DTU. 
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