
1 // PROJEKTLEDELSE #1/2019

FORSKNING  // LARS KRISTIAN HANSEN & ANNE-SOFIE HANSEN 

Projekt-porteføljeledelse har gennem de sidste 
to årtier fået en nøglerolle i langt de fleste 
organisationer. De grundliggende principperne 
som porteføljeledelse bygger på har været kendt 
mange hundrede år, men bliver nu udfordret af 
organisationers øgede krav om fleksibilitet og 
hurtig omstilling. Med et historisk perspektiv viser 
denne korte introduktion, hvordan organisatio-
ners krav til projekt-porteføljeledelse ændrer sig 
over tid, og giver afslutningsvist nogle bud på, 
hvad fremtidens organisationer har i sigte. 
Mange af principperne i porteføljeledelse har helt 
tilbage til det sekstende århundrede været kendt 
på et intuitivt niveau. Eksempelvis i Shakespeares 
Købmanden fra Venedig, her fortæller købman-
den Antonio om, hvordan han spreder risikoen for 
sin portefølje af investeringer over forskellige år, 
geografiske beliggenheder og forretningsområ-
der. Antonio forstår, at dette porteføljestyrings-
princip gør ham mere robust over for midlertidige 
udsving. Det er dog først i efterkrigstiden, at 
forskningen begynder at anvende matematikken 
til at præcisere, hvordan porteføljer kan sammen-
sættes for at gøre dem mere effektive. En meget 
kendt figur i den forbindelse er Markowitz (1952),1 
som efterfølgende fik Nobelprisen for sit arbejde.

Det konkrete behov for projekt-portefølje- 
ledelse opstod i efterkrigstidens ekspanderende 
økonomi i den vestlige verden. Virksomhederne 
efterspurgte principper og metoder til hurtigere 
at kunne omsætte nye idéer til produkter, da 
de havde svært ved at følge med efterspørgs-
len. Dette ender dog brat, da halvfjerdsernes 
økonomiske krise rammer, og fokus bliver nu 
rettet imod, hvordan organisationer udnytter de 
eksisterende ressourcer bedst muligt. 

I kølvandet af dette kommer forskningen med 
en strøm af modeller, der viser hvordan organisa-
tioner kan håndtere det tilsyneladende kroniske 
problem med, at organisationer har for mange 
projekter i gang i forhold til mængden af ressour-
cer. En af disse er den såkaldte Stage-Gate mo-
del af Robert Cooper og hans kollegaer.2 Idéen 

er at organisationen har en række gates, hvor der 
afkræves en række oplysninger før projektet må 
gå videre til næste gate. 

Da vi krydser årtusindeskiftet opstår der stor 
interesse for porteføljestyring af it-projekter, da 
stort set alle organisationer oplever, at mængden 
og vigtigheden af it-projekter stiger.3 I denne æra 
opstår interessen for modenhedsmodeller, hvor 
antagelsen er, at organisationer ved at adoptere 
en række definerede retningslinjer, som oftest 
indebærer mere centralisering, vil forbedre deres 
evne til at styre deres portefølje.4 Disse moden-
hedsmodeller er unægtelig populære – stadig-
væk – men vi mangler endnu at se overbevi-
sende forskningsmæssige resultater på, at de 
medfører den ønskede effekt i praksis. 

Efterhånden som vi kommer ind i 2010’erne 
skifter den forskningsmæssige agenda til organi-
sationers evne til at kunne omstille sig, da kravet 
til forandringshastighed er stigende grundet 
globalisering og øget frekvens i fremkomsten 
af teknologiske landvindinger. Begrebet agilitet 
bliver det store buzzword, men kun de færreste 
har en helt klar idé om, hvordan dette skaleres 
fra projektniveauet til porteføljestyringsniveauet. 
I den forbindelse syntes modeller, som eksem-
pelvis SAFe, at give nogle svar. I hvert fald kan 
vi observerer at en lang række organisationer, 
her som vi går ud af 2010’erne, helt eller delvist 
adopterer principper fra sådanne modeller for at 
øge agiliteten uden for det enkelte projekt eller 
team.5 

Spørgsmålet er nu, hvad vi kan lære ved at 
tage et historisk blik på porteføljeledelse. Vi ser 
en udviklingslinje, hvor organisationer tidligere 
kunne betragtes som havende centraliserede og 
statiske strukturer. Her giver det mening at diver-
sificere porteføljen, da organisationen derved kan 
nedsætte risikoen for udefrakommende påvirk-
ninger. Dette billede er ved at vende for mange 
organisationer, da det eneste der er sikkert i dag 
er, at der vil være konstant forandring, og de 
traditionelle hierarkiske og centraliserede orga-
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nisatoriske strukturer er ved at forsvinde. Inden 
for nyere forskning taler man i den forbindelse 
om at organisationer med fordel kan oparbej-
de dynamiske kapabiliteter,6 hvilket omhandler 
organisationers evne til hurtigt at kunne omstille 
sine ressourcer til at udføre nye typer af opgaver, 
samt indgå i et netværk med andre organisatio-
ner. 

Nutidens og fremtidens ledelse af porteføljer 
er unægtelig blevet mere kompleks end hvad 
der var tilfældet for købmanden fra Venedig. Ikke 
desto mindre ønsker vi stadig at lede projekt 
porteføljer ud fra en holistisk betragtning – dette 
kræver at vi gennemtænker, eller måske endda 
gentænker de eksisterende principper hvormed 
vi leder vore projekter.7 //

ANNE-SOFIE HANSEN 

Stud.merc.it i Information 

Management, Aarhus 

Universitet

Studentermedhjælper på 

Aarhus Universitet 

Rethinking Project Portfolio 

Management 

Project Half Double 

AU541105@uni.au.dk

mailto:AU541105%40uni.au.dk?subject=

