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NÅR ET PROJEKT 
BLIVER TIL EN 
INSTITUTION

Tredje bølge af Half Double
Half Double-projektledelsesmetodologien er udviklet 
i et samarbejde mellem Industriens Fond, Aarhus Uni-
versitet, DTU og Implement Consulting Group med det 
formål at øge konkurrencedygtigheden og succesraten 
for projekter i dansk erhvervsliv.

De første fire år af projektets levetid har fokus været 
på at udvikle og teste Half Double-metodologien med 
afsæt i forskningsresultater og best practice-tilgange 
til projektledelse i offentlige og private organisationer. 

Resultaterne har været overbevisende, og med opbak-
ning fra Industriens Fond igangsættes nu projektets 
tredje bølge, der især er koncentreret om at udbrede 
Half Double til små og mellemstore virksomheder, så de 
står endnu stærkere i kampen om fremtidens arbejds-
pladser og -velfærd.

Samarbejdspartnerne bag Half Double-metodologien har 
taget initiativ til at etablere et uafhængigt Half Double- 
institut, der skal udbrede kendskabet til Half Double og 
være faglig garant for en Half Double-certificering, som 
bliver udbudt af Dansk Projektledelse fra efteråret 2020.

Half Double
Metodologien har sine rødder i agil projektledelse og har 
fået navnet Half Double af den simple årsag, at 70 pct. 
af de projekter, der gennemføres med afsæt i metodolo-
giens elementer, effektueres på den halve tid med den 
dobbelte effekt jf. forskningsevidente resultater. 

Nøgleelementerne i metodologien er centreret om at øge 
træfsikkerheden, tempoet og effekten af udviklings- og 
innovationsaktiviteter i det givne projekt bl.a. ved at 
fokusere på effekt frem for leverancer, ved at have et fast 
allokeret projektteam med delt co-lokation, fast takt for 
møder og nøgleevents samt et tydeligt, samarbejdende 
og aktivt ejerskab fra ledelsen.

Bliv en del af Half Double-netværket 
Besøg projecthalfdouble.dk, hvis du vil vide mere om Half 
Double og gratis blive en del af Half Double-netværket, 
hvor du kan deltage i konferencer samt dele idéer, viden 
og erfaring med ligesindede virksomheder og organisa-
tioner.
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En certificering for dig, 
der arbejder agilt

Agile 
Leadership 

Du kan blive en af de første i verden, der opnår en  
IPMA Agile Leadership Certificering
Vil du blive skarpere på din egen agile rolle og profil, og vil du have 
inspiration til ledelse af udviklingsaktiviteter? Så kan du nu få en international 
certificering i IPMA Agile Leadership, der tager udgangspunkt i dine agile 
kompetencer.

6 gode grunde til at få en IPMA Agile Leadership Certificering
• Du får grundigt vurderet dine udviste kompetencer af 
 to stærke profiler, der selv arbejder agilt
• Du bliver skarpere på din agile profil og rolle
• Du får dybere inspiration til jeres agile udviklingsledelse
• Du får styrket dit agile netværk
• Du får et internationalt anerkendt certifikat på dine udviste kompetencer
• Du er med til at styrke det agile Danmark

Læs mere og tilmeld dig her www.ipma.dk/ipma-agile-leadership/



Agile principper og arbejdsmetoder 
er over de seneste 15 år blevet 
udbredt og implementeret, og 
er nu blevet dagligdag i mange 
organisationer. Det kræver delvis 
nye og justerede kompetencer at 
lede projekter, programmer og 
porteføljer, og ikke mindst at færdes 
og kunne fungere i organisationer 
helt eller delvis designet efter agile 
principper og arbejdsmetoder.

JESPER SCHREINER

Direktør i Dansk Projekt- 

ledelse og tidsskrifts- 

redaktør 

jgs@danskprojektledelse.

dk

Kompetencer 
i agile 
organisationer

DELTAG I DEBATTEN?

Har du lyst til at deltage i 

debatten og kommentere 

på artiklen? – så klik ind på 

danskprojektledelse.dk/

community
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Med denne udgave af tidsskriftet forsøger vi at 
stille skarpt på, hvilke konkrete kompetencer, der 
er særlig vigtige for at få succes med de mange 
omfattende agile transformationer, og for at kun-
ne håndtere de udfordringer, som helt naturligt 
følger med herunder at kunne adoptere det agile 
mindset.

Der er langt fra et scrumteam til en hel 
agil organisation
Med al respekt for de udfordringer, der er forbun-
det med at få et selvorganiseret scrumteam til at 
fungere effektivt, er det indlysende, at afstanden, 
størrelsen og kompleksiteten forbundet med at 
få en hel organisation til at fungere effektivt som 
en samlet agil ”organisme” er en helt anderledes 
kompleks udfordring.

Når hele organisationen skal blive agil, handler 
den grundlæggende (komplekse) udfordring om, 
at hele organisationen skal skifte mindset, for den 
agile organisation sætter mindset over metoder 
og processer.

Det handler om mindset og kultur
Det agile mindset handler om at forskyde fokus 
fra en kultur overvejende kendetegnet ved 

styring, kontrol og rapportering mod en ny kultur, 
som har værdiskabelse i fokus.

Det agile mindset hviler også på en erken- 
delse af, at projekters omverden er alt andet end 
statisk og forudsigelig, men snarere kendetegnet 
ved begrebet VUCA – Volatile, Uncertain, Com-
plex, Ambigous. 

Organisationer har derfor brug for nye agile 
ledere, der evner at adoptere det agile mindset, 
som kræves for at kunne tilpasse sig vilkårene i 
en VUCA-verden: uforudsigelighed og konstante 
forandringer. Men de nye agile ledere skal også 
kunne bygge bro mellem to verdener: den  
”gamle” plandrevne og den nye VUCA-verden 
med værdiskabelsen i fokus.

Som et naturligt respons på trenden i 
markedet har vi i Dansk Projektledelse valgt at 
udvide – eller snarere komplementere – IPMA 
Certificeringen med et nyt spor ”IPMA Agile 
Leadership” udviklet til de ledere som arbejder 
agilt.

Start med ledelsen
Jeg deler til fulde den holdning – her formuleret 
som et råd i en af artiklerne:

”De første, som skal uddannes og skoles som 
led i en større agil transformation, er ledelsen. 
Fokuser først og allermest på at transformere 
lederskabet på alle niveauer. At lede en agil 
organisation (eller en agil transformation) med 
et ikke-agilt lederskab, er på forhånd dømt til at 
mislykkes”.

Hvad med projekter og projektledere?
Sætter vi luppen på organisationen efter den 
agile transformation, er mange kendetegnet ved 
flade organisationer, uden eller kun med meget 
få mellemledere, Der etableres selvstyrende/
selvledende teams og de klassiske styringsprin-
cipper og aktiviteter baseret på planlægning, 
risikostyring, kontrol og rapportering er reduceret 
betydeligt.

Det handler også om at flere organisationer, 
hinsides den agile transformation, ikke længere 

mailto:jgs%40danskprojektledelse.dk?subject=
mailto:jgs%40danskprojektledelse.dk?subject=
http://www.danskprojektledelse.dk/community
http://www.danskprojektledelse.dk/community


har projekter og projektledere. Men hvad har de 
så og hvor bliver projektlederne af?

Er det gået for vidt?
Man kan godt få det indtryk, at snart alle organi-
sationer med respekt for sig selv skal igennem 
en mere eller mindre omfattende agil transfor-
mation. Få det indtryk at det agile snart er løsnin-
gen og det rigtige svar på de fleste problemer 
og udfordringer, som virksomhederne anno 
2019 står overfor – og her tænker jeg ikke kun på 
IT-virksomheder. 

Sandheden er nok en smule mere nuanceret. 
Ikke mindst fordi læren synes at være, at det, vi 
lidt uheldigt refererer til som klassiske eller tradi-
tionelle tilgange, faktisk stadig har sin berettigel-
se i organisationer og virksomheder. Vi ser derfor 

også flere organisationer, som efter succesfulde 
agile transformationer, stadig anvender projekter 
og projektledere til visse typer opgaver.

Den agile organisation fra forskellige 
perspektiver
Dette nummer af tidsskriftet indeholder seks 
temaartikler, som samlet belyser den agile or-
ganisation fra forskellige perspektiver, herunder 
udvalgte kompetencer, som er særlig vigtige før, 
under og efter en agil transformation.

God fornøjelse med dette nummer af tidsskriftet

Jesper Schreiner

VAR IGHED

1 dag

PR IS

Workshop med to 

undervisere plus  

e-learning for op til 

14 deltagere: 

kr. 20.000,- ekskl. moms

UNDERV ISERE

Charlotte Cederstrøm

IT Univers

info@it-univers.dk

Anna Falcon, annafalcon 

mail@annafalcon.dk

Har I brug for at 
optimere budskaberne 
i jeres præsentationer?
Workshop med fokus på hvordan du formidler tydeligt med PowerPoint som 
redskab. I får inspiration og træning i, hvordan I ’tænker ud af boksen’ og med 
grafiske virkemidler og teknikker understreger pointerne. 

På workshoppen gennemgår vi enkle og direkte anvendelige principper for 
komposition, tilpasning af billeder og valg af farver og grafik.

Læs mere og bestil  
på it-univers.dk

Tast koden dpl2019  
og få 10% rabat 
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Udviklingen af teknologi og serviceydelser går 
hurtigere end vi kan forudsige. Stabile forretnings-
modeller nedsmelter, og etablerede organisa-
tioner har svært ved at tilpasse sig den rasende 
hurtigt foranderlige verden, der omgiver den.

Den agile organisation – til forskel fra den tra-
ditionelle topstyrede – har evnen til at agere på 
kundernes behov og hurtigt skiftende konkurren-
cevilkår på rekordtid.

Alm. Brand er i dag en finansiel koncern, der 
driver bank-, forsikrings-, og pensionsforretning. 
Imens banksektoren har undergået en omfatten-
de digital udvikling imod deres kunder de sidste 
20 år, forventes det, at turen nu er kommet til 
forsikringsbranchen.

Set i det lys, og med ønsket om en hurtigere 
strategieksekvering, har vi igangsat en agil om-
stilling, der helt grundlæggende omformer den 
måde, vi arbejder på. Se figur 1.

Vi har omlagt vores strategiske udviklingspro-
jekter til agile programmer (tribes) med opgave-
ansvar. De består af stabile agile teams (squads) 
med kolleger fra forskellige dele af virksom-
heden – fx forretningsudviklingsafdelinger og 
it-organisationen.

På tværs af disse agile teams – som en slags 
matrix-organisation – er faggrupper (chapters 
og guilds) etableret for at sikre faglighed. Se 
figur 2.

De agile teams fungerer uden den klassiske 
linjeleder og har team-autonomi. Det vil sige, at vi 
lægger så meget kunnen og mandat ud i teams 
som muligt og sætter linjeledere til at fjerne 
forhindringer for de agile teams. Hensigten er at 
kunne udvikle nye løsninger og teste ud mod 
kunder hurtigt – fremfor at navigere efter beslut-
ninger i tunge beslutningshierarkier.

Vi har nedlagt styregrupper, projektgrupper, 
referencegrupper og topledelsesrapportering for 
de højest prioriterede strategudviklingsaktiviteter 
i koncernen.

Hvad den 
agile omstilling 
 betyder for
 projektledelse

Figur 1. Ledelse går fra 

hierarkisk kontrollerende 

til netværk af teams, der 

interagerer med kunder og 

på tværs.

Den 226-årige virksomhed Alm. Brand er under 
transformation. For enden af regnbuen er den smidige 
organisation, der tilpasser sig de hurtigt omskiftelige 
krav fra omverdenen på rekordtid. Skal det blive en 
realitet, må agilitet ses som andet og mere end blot et 
rammeværk eller arbejdsmetode – og hvad betyder 
det egentlig for projektlederne? 
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I stedet skal topledelsen besøge de agile teams 
for at blive opdateret om, hvad der udvikles. 

Det betyder også, at den klassiske projektle-
derrolle og styregruppemedlemmer har mærket 
den agile omstilling på helt nært hold.

Det er topledelsen, der har igangsat den agile 
omstilling, og for at understøtte den har de sat 
sig i spidsen som tydelige sponsorer for at sætte 
mål og rammer. Ikke for at tage den løbende 
beslutning om, hvordan de agile teams løser 
opgaven.

Bruger agile principper til at forandre
Til at hjælpe med forandringen er et agilt team 
etableret med agile instruktører sammen med 
forandrings- og kommunikationskonsulenter. 
Vi bruger agile principper til at skabe et skifte i 
arbejdskulturen for at kunne drive virksomheden 
imod mere digitale forretningsmodeller. 

Ingen af teammedlemmerne har rollen som 
klassisk projektleder – også fordi gængse lange 
planer, der er beskrevet og styret af fx Gant 
Charts, Excel-ark og PowerPoints, er der ingen af. 

Vi har dog sat noget i stedet.
Ligesom værdibaseret og situationsbestemt 

ledelse, arbejder vi efter værdier og principper, 
som vi trækker på, når vi driver forandringerne. 
De er blandt andet baseret på det agile manifest:
• Individer og samarbejde frem for processer og 

værktøjer
• Velfungerende software frem for omfattende 

dokumentation

• Samarbejde med kunden frem for kontraktfor-
handling

• Håndtering af forandringer frem for fastholdel-
se af plan

Det betyder, at vi ikke arbejder med at styre 
forandringen med planer, der skal godkendes, 
eller bruger tid på omfattende dokumentation af, 
hvad vi gør. Fokus er på mennesket, dialogen og 
relationerne, og vi håndterer forandringerne, når 
det ser ud til, at der er behov.

Fra rammeværk til ’agile by heart’
Vores tilgang er et modtræk til den populære 
måde at implementere ’agile’ på. Mange imple-
menterer et rammeværk – som for eksempel 
SAFe. Det medfører tit et fokus på én version af 
sandheden og ender med strukturer og proces-
ser, der er langt mere omfattende, end hvad der 
egentlig er behov for. 

Vores tilgang er erfaringsbaseret implemente-
ring. Det er inspireret af Alistair Cockburns Heart 
of Agile, der handler om samarbejde og at skabe 
feedbackloops helt ind i ”hjertet på organisatio-
nen”. Og af Spotifys tilgang med deres autonome 
teams, der får hypoteser af- eller bekræftet af 
kunder via korte sprints.

Det betyder, at vi prøver at opnå en agil orga-
nisation uden opskrift eller kogebog, om man vil. 

Kogebøger er fantastiske, når man skal lære at 
lave mad. Men de gør os ikke til mesterkokke – 
det gør andre mesterkokke.

Figur 2. Agile programmer 

og teams flytter løsninger 

og kultur.

LYKKE BAGGER

Leder af Agile Instruktører, 

Projektledere og Back-

end udviklere i Alm. Brand. 

Lykke har arbejdet 25 år i 

spændet mellem forretning 

og it ved brug af klassisk 

projektledelse, forandrings-

ledelse og agile metoder.

Erfaring fra implementering 

af it og anden teknologi hos 

bl.a. DTU, Ambu, Novozy-

mes, Minerva og nu Alm. 

Brand.

ablyba@almbrand.dk
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Derfor har vi ansat erfarne agile instruktører. De 
instruerer os i at arbejde på nye måder, og i, 
hvordan det agile mindset ser ud i vores daglige 
adfærd, når vi arbejder sammen. 

Med denne tilgang udvikler vi flere af vores 
tidligere projektledere til agile instruktører. 

Tilgangen er naturligvis tegnet af, at vores 
koncerndirektør for digitalisering, it og innovati-
on, Kristian Hjort-Madsen, har erfaringer med to 
andre agile transformationer. Se figur 3.

Den smidige organisation  
samarbejder på alle niveauer
Den smidige organisation er agil fra strategiekse-
kveringen over de løbende produktcykler til den 
løbende validering af ideer op mod kunder via 
releases og feedback. Det er meningen, at de, 
der laver strategi i koncernen, samarbejder og får 
feedback fra dem, der arbejder på det taktiske 
niveau og operationelle niveau i de agile teams, 
hvor de indbyrdes influerer hinanden. 

På den måde kan vi sikre, at det, der faktisk 
laves i de agile teams, også fører til de overlig-
gende strategiske mål for virksomheden – og 

at de, der laver strategi, også har en kobling til, 
hvad kunderne vil have. Se figur 4.

Det kræver med andre ord en agil kultur på 
tværs af virksomheden med fokus på værdirea-
lisering mod kunder. Og det er her, projektlede-
rens kompetencer kommer i spil i forhold til at 
samle kollegaer på tværs af organisationen og 
sikre benhårdt fokus på gevinster og formål.

Der er flere måder, projektlederens kompe-
tencer passer ind i det kulturelle skift, en agil 
organisation bærer med sig. 

Hvordan projektlederens kompetencer  
kan løfte det kulturelle skift 
I min optik (og i skiftet til det agile) bliver projekt-
ledelse ikke et job, men et sæt kompetencer, der 
er helt centrale i agile organisationer: 

Fra beslutningssøgende til beslutningstagende
I en klassisk organisation, hvor det er ledelsen, 
der træffer beslutninger, vil medarbejdere også 
blive beslutningssøgende. Agile teams kræver 
personer, der bliver mere beslutningstagen-
de. Her vil projektlederen have en styrke. De er 

Figur 3. Alm. Brands agile 

omstilling. Vi startede 

for ca. 10 år siden med 

Scrum og SAFe i en del af 

organisationen. Nu mixer 

vi tilgange og metoder, der 

tilpasses i situationen ud 

fra de agile principper. Det 

gør forandringen ’Agile’ i 

sig selv.

Figur 4. Agile Planning 

Circles – Søren Raaschou 

2019

KRISTIAN THORSTED 

MADSEN

Strategisk rådgiver indenfor 

Digitalisering, Innovation 

og IT i Alm. Brand. Kristian 

har over 10 års erfaring med 

strategisk udvikling af større 

digitale organisationer, og 

har været med til at føde og 

forme de agile rejser hos 

BEC, PFA og Alm. Brand – 

med fokus på agilitet som 

virksomhedstransformation, 

og ikke blot metodediskus-

sion. Kristian er uddannet 

datalog, og tidligere strate-

gikonsulent hos Accenture.

abkrma@almbrand.dk

Strategy Portfolio Product Release

Iteration

Day
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trænet i at se, hvornår en beslutning skal træffes 
og af hvem. 

Fra individ til tværfagligt team
I større organisationer kan individer ikke løfte alt. 
Derfor handler det om at bygge stærke teams 
af stærke individer fremfor blot stærke individer. 
Det er både utroligt hårdt og utroligt opløftende 
for de fleste at komme ind i et stærkt tværfagligt 
team. Opløftende fordi mange af de lidt kunstige 
barrierer i større organisationer forsvinder, når 
man er de rette om bordet. Men også hårdt fordi 
man pludselig skal forholde sig til helt andre fag-
ligheder/kulturer, og fordi teamets mål altid er 
vigtigere end individets. Projektlederen er mester 
i at få teams til at arbejde sammen på tværs af 
faglige skel for at nå et mål, der ligger uden for 
egne interesser. Og i den agile organisation, er 
det sådan agile teams fungerer.

Lederen som en ’servant leader’
Når en række af de traditionelle opgaver hos 
en afdelingsleder nu håndteres i teamet, bliver 
lederens opgave i stigende grad at understøtte 
de stærke teams og at støtte medarbejderne i at 
udvikle faglighed. For ledere inklusive projekt-
ledere kræver det, at man lægger trangen til at 
instruere og beslutte til side, og i stedet arbejder 
med at sætte mere langsigtet retning og ryd-
de blokeringer af banen for teamet (på bedste 
curling-manér). Projektlederen er dygtig til at få 
overblik over, hvad der er forhindringen for frem-
drift, formulere den og gøre den synlig og tydelig 
for dem, den involverer.

Simpel governance  
- transparens frem for rapportering
Meget aktivitet i større organisationer handler om 
at holde hinanden informeret om handling frem 
for reelt at udføre. Der gør vi op med både i form 
af simpel governance (de har fuldt mandat og 
rapporterer direkte til en koncerndirektør), og via 
et princip om gennemsigthed frem for rapporte-
ring. Sidstnævnte betyder, at stakeholders kom-
mer til programmerne og lader sig informere, 
frem for at programmerne producerer en masse 
information og skubber det ud. 

Interessenthåndteringen skal nu ske i fraværet 
af de gængse rapporterings- og beslutningsfora, 
og her vil den klassiske projektleder skulle om-
stille sig. Men selv om der ikke skal produceres 
materiale, er det – ligesom i andre organisationer 
– helt afgørende, at teamet kan gennemskue, 
hvilke interessenter der bliver påvirket i organi-
sationen som følge deres aktiviteter. Og særligt 
projektlederens kompetencer til at tage formelle 
og uformelle dialoger i interessenthåndteringen 
er der i høj grad brug for i de agile teams. 

Så når jeg møder bekymrede projektledere, 
der er usikre på, om der er plads til dem på det 
agile hold, så er svaret rimelig klart: Ja, der er 
plads. Men det bliver ikke i den klassiske projekt-
lederrolle.

Hos os har vi taget en dialog med alle vores 
klassiske projektledere om, hvordan deres kom-
petencer og styrker kan bruges i de forskellige 
roller et agilt team består af, så deres styrker 
bliver sat i spil på bedste vis i nye roller.

En stor del af dine kompetencer som projekt- 
leder bliver guld værd i den agile omstilling. Det er 
kun et spørgsmål om indstilling og omstilling.//

DIRK BREDGAARD 
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TEMA KOMPETENCER I AGILE ORGANISATIONER  // ESBJÖRN HYLTEFORS

Som ledare för en (blivande) agil 
organisation är det lätt att känna 
sig osäker på sin egen roll. Ska 
man fortsätta leda som vanligt, 
sluta leda helt eller kanske överlåta 
ledarskapet till expertkonsulter 
med stor agil erfarenhet? Alla 
dessa tre (vanliga) vägar leder fel. 
Som tur är finns en fjärde väg: att 
uppgradera sitt ledarskap till en ny 
nivå.

Den agila revolutionen har under lång tid främst 
riktat in sig på de agila teamen. Agilt ledarskap är 
däremot något som den agila världen talat tyst 
om och ofta ignorerat helt, antingen för att det 
bedömts som onödigt eller för att man inte haft 
några bra svar på hur det agila ledarskapet ska 
se ut. I brist på bra förhållningssätt har många 
ledare följt en av följande tre vägar:
1. Agilt på nåder. Agila arbetssätt tillåts så länge 

de agila delarna av verksamheten klarar sig 
på samma villkor som de icke-agila delarna 
av verksamheten. Vanligt bland de som varit 
ledare länge och/eller som är skeptiska mot 
agila arbetssätt. 

2. Agil laissez-faire. Motsatsen till Agilt på nåder. 
De agila teamen förväntas vara autonoma 
och klara sig helt på egen hand utan ledning. 
Vanligt i traditionella organisationer hos ledare 
med stor tilltro till agila arbetssätt.

3. Agilt via ombud. Ledarskapsutmaningen löses 
genom att ansvaret läggs ut på konsulter. Van-
ligt bland ledare som känner osäkerhet inför 
det agila och som inser sina begränsningar. 

Oavsett vägval så blir resultatet för det mesta 
mindre lyckat. Ibland har det till och med gjort 
ledare (ännu mer) skeptiska till det agila förhåll-
ningssättet. Att det bara ser bra ut i teorin men 
inte fungerar i verkligheten. Det finns dock en 
fjärde väg; ett ledarskap som passar agila orga-
nisationer. Det handlar inte om att bli ännu bättre 
på den traditionella sortens ledarskap som de 
flesta redan utövar, utan på att uppgradera sitt 
ledarskap till en ny nivå. På så sätt får man både 
tillgång till nya sätt att se och analysera problem, 
och nya ”verktyg” för att adressera dem. Vi kom-
mer strax dit, men låt oss först titta närmre på de 
tre vägarna ovan och se varför de inte leder till 
framgång.

Agilt på nåder
Den här ledarstilen går som sagt ut på att man 
lite styvmoderligt accepterar agila arbetssätt, 
men bara så länge de låter sig styras och utvär-
deras på samma sätt som icke-agila arbetssätt. 
Det kan till exempel innebära att agila team 
förväntas förhålla sig till en långsiktig budget, 
uppskatta tid och kostnad för sitt arbete eller 
inkomma med en projektplan där de anger hur 
och när de behöver tillgång till olika resurser. 
Detta kan verka rimligt ur ett traditionellt synsätt 
men går tvärsemot de agila värderingarna och 
stryper effektivt det som gör agila arbetssätt 
effektiva och dynamiska. Ett agilt ledarskap utgår 
istället från de agila teamens behov och arbetar 

Tre fällor att undvika 
   för den
   agila ledaren
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för att traditionella styrverktyg som budget och 
planering ska kunna omformas eller ersättas så 
att de agila teamen ska kunna bli så effektiva 
som möjligt. 

Agil laissez-faire
Den här lite mer optimistiska – för att inte säga 
överoptimistiska – ledarstilen sätter de agila tea-
men i centrum men utgår från att de ska klara sig 
helt själva utan ledning. Detta är inte en fullstän-
dig omöjlighet, och kan vara mycket kraftfullt om 
det lyckas, men kräver stor mognad och erfa-
renhet från teammedlemmarna vilket tar lång tid 
att bygga upp. Utan rätt ledarskap är risken stor 
att teamet antingen blir förvirrat och vilset, eller 
att de arbetar fokuserat men åt ett håll som inte 
gynnar organisationens övergripande vision. Det 
agila ledarskapet måste stötta och utmana varje 
team så att de kan och vågar ta nästa steg (och 
nästa) på sin agila resa, men utan att förvänta sig 
att de ska kunna hantera problem som är långt 
bortom deras förmåga.

Agilt via ombud
Ledarstilen Agilt via ombud handlar om att helt 
enkelt outsourca ledarskapet över (införandet 
av) det agila arbetssättet till konsulter. För många 
ledare är detta ett naturligt förhållningssätt när 
man stöter på problem som man inte kan lösa 
själv, men när det gäller agilt ledarskap kan det 
av flera skäl vara helt livsfarligt. 

För det första är (införandet av) ett agilt ar-
betssätt inte ett projekt som man kan planera, 
utföra och avsluta, och det är därför svårt att 
definiera ledarskapet som man ofta gör för ett 
konsultuppdrag. Tvärtom är det en agil process 
i sig själv, som genomförs och förfinas över lång 
tid i flera steg, där varje steg bygger på resultatet 
i det förra. 

För det andra kommer konsulter ofta med en 
färdigpaketerad lösning som ser bra ut men som 
fungerar dåligt av nyss nämnda skäl: varje organi-
sation är ett unikt system som behöver prova ut 
sitt eget unika arbetssätt. 

För det tredje behöver ett agilt arbetssätt, 
inklusive ledarskapet, ständigt förbättras och 
förnyas. Om ledarskapet då utförs av konsulter 
så sker ledarskapsförbättringarna endast hos 
konsulterna. När de byts ut eller avslutas så 
försvinner det ledarskap som byggts upp och or-

ganisationen måste genomgå hela processen på 
nytt. Ett agilt ledarskap kan inte delegeras bort 
utan måste byggas upp, utvecklas och utföras av 
organisationens ledare. 

Att uppgradera sitt ledarskap
Så för att sammanfatta våra slutsatser om agilt 
ledarskap:
1. Det agila ledarskapet skiljer sig från traditio-

nellt ledarskap (som lägger stor vikt vid att 
instruera och kontrollera) genom att det istäl-
let fokuserar på att dels peka ut visioner och 
mål, och dels att bygga, utveckla och stödja 
medarbetarnas förmåga att själva definiera 
och lösa sina arbetsuppgifter. Snarare än att 
själv fatta alla viktiga beslut försöker den agila 
ledaren bygga ett system som på egen hand 
hanterar de problem som dyker upp och som 
ständigt förfinar sig självt.

2. Det agila ledarskapet innebär inte total frihet 
eller avsaknad av ledarskap utan tvärtom en 
medveten och gradvis ökning av utmaningar 
och ansvar i en miljö som hålls trygg och som 
inbjuder till experimenterande och lärande. 
Ibland har den agila ledaren ett eller flera tyd-
liga mål i sikte. Lika ofta sker en utforskande 
process där ledaren har kompasskursen klar 
för sig men sedan stegvis släpper fram det 
som ”vill hända” i organisationen.

3. Det agila ledarskapet kan inte delegeras bort 
eller outsourcas till tillfälliga konsulter, utan 
bedrivs av organisationens ledare. Mognadsni-
vån på ledarskapet bestämmer på vilken nivå 
som organisationen kan verka och agera. En 
organisation med fantastiska agila team och 
ett traditionellt, icke-agilt ledarskap kommer 
sannolikt aldrig att nå sin fulla potential.

Konkreta råd
Det står förhoppningsvis redan klart att det inte 
finns någon enda agil metod som alltid fungerar 
i alla lägen. Det som däremot finns är en verk-
tygslåda med kraftfulla verktyg som – om de 
används på rätt sätt vid rätt tillfälle – kan ge fan-
tastisk effekt. De ledare som vill uppgradera sitt 
ledarskap för att kunna leda en agil organisation 
måste lära sig hur och när den verktygslådan kan 
användas. Eller med andra ord; ledningen måste 
lära sig att själva leda införandet och utvecklan-
det av det agila arbetssättet. Detta är ingen enkel 

ESBJÖRN HYLTEFORS 
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uppgift men det finns ett starkt skäl att ändå ta 
sig an den: det är den enda som funkar. På sam-
ma sätt som det kan kännas enklare att leta efter 
sina nycklar under gatlyktan än i mörkret där man 
tappade dem så kan det kännas mer lockande 
att ta någon av de tre vägarna här ovanför, men 
leder inte till framgång. 

Här är några konkreta råd för den som vill 
börja på rätt väg:

Delegera inte bort ansvaret för en agil organisa-
tion eller transformation, vare sig neråt i organi-
sationen eller till en konsult. Ta däremot gärna in 
agila coacher som kan guida ledningen. Dra även 
nytta av befintliga medarbetare som sitter inne 
med agil kompetens och engagemang.

Börja alltid med att utbilda chefer och ledare på 
alla nivåer och fokusera allra mest på att transfor-
mera ledarskapet i ledningsgruppen. Att leda (in-
förandet av) en agil organisation med ett icke-agilt 
ledarskap är, om inte dömt att misslyckas så i alla 
fall oerhört utmanande. Ta gärna hjälp av konsulter 
som utbildar, mentorerar och coachar organisatio-
nens ledare, men ge inte konsulterna ledarroller. 

Var beredd på, och välkomna, nya ledare som 
sannolikt träder fram när behovet av ledaregen-
skaper skiftar från ”command & control” till ”inspect 
& adapt” eller till och med ”sense & respond”.

Analysera organisationen och dess förutsätt-
ningar och välj den strategi som har bäst utsikter 
att lyckas. Använd olika strategier för olika delar 
av organisationen. Experimentera er fram; gör 
mer av det som fungerar och förändra det som 
inte fungerar lika bra.

Förändra inte hela organisationen på en gång 
utan arbeta i små steg och börja med de delar 
som har bäst förutsättningar, så att andra kan 
inspireras och lära sig. Passa på att visa vikti-
ga agila värderingar och principer, som att ni 
efterfrågar experimenterande och inte bestraffar 
misslyckanden utan välkomnar dem som lärotill-
fällen inför nästa experiment.

Lyft speciellt gärna fram och stötta de som 
redan arbetar agilt. De är pionjärer med värdefull 
erfarenhet som kan visa vägen för andra. Men 

kopiera dem inte rakt av. Det agila arbetssätt som 
fungerar perfekt för till exempel en IT-avdelning 
fungerar sannolikt inte lika bra i andra delar av 
företaget.

Låt de som påbörjar eller fortsätter sin agila 
resa få bästa möjlighet att lyckas, exempelvis 
genom att styrning och uppföljning anpassas 
för ett agilt arbetssätt och genom coachning av 
team och medarbetare. Fundera på vad organi-
sationen kan göra för dem, inte vad de kan göra 
för organisationen. Sprid sedan de agila fram-
gångarna och – minst lika viktigt – bakslagen 
till resten av organisationen. På så sätt kan alla, 
inklusive de som inte själva arbetar agilt men 
som behövs för att teamen ska lyckas, ta till sig 
de agila värderingarna.

Fundera på vilka antaganden och gamla 
sanningar som håller er tillbaka. Om det känns 
självklart att man måste planera noggrant innan 
man börjar arbetet, våga tänka tanken ”vad skulle 
krävas om vi inte ville planera länge innan vi bör-
jar?” Svaret kanske förvånar! (Planera och arbeta i 
små steg och utvärdera ofta.)

Hjälp på vägen
Låter det svårt? Liksom allt annat som kan ge 
stor vinst krävs en ordentlig insats men vinsten 
är stor och uppgiften är fullt möjlig att lära sig för 
den som är nyfiken och öppen för nya verktyg 
och perspektiv.

Kommer det ta lång tid? Att bygga upp stor 
kunskap och erfarenhet av agil ledning och 
transformation tar givetvis lång tid, men kom ihåg 
att resan inte behöver avslutas för att börja ge 
värdefulla resultat.//
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’Ledelsesplan’ som 
GPS midt i en  
agil transformation

PFA benytter SAFe-rammeværket og agile ledestjerne 
som ambition for sin agile transformation. Se figur 1.

Målet er mere og løbende værdi til kunderne, gladere 
medarbejdere og en agil forandrings-parathed i hele 
organisationen. 

Rejsen begyndte i 2017 med afsæt i udvikling (ca. 400 
medarbejdere fra it og forretningen arbejder nu agilt 
rundt om fire agile programmer (såkaldte release 
trains, jf. SAFe). 

Ledelse af udviklingsinitiativer er noget, vi er sammen om i en agil verden. 
Hvordan spotter vi bedst, hvilket ledelsesbehov der er brug for? Hvordan 
sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt om et initiativ, så samspil og 
sammenhængskraft mellem nye agile roller bliver optimal (case-by-
case)? Og hvordan gør vi det rent praktisk, midt i en agil transformation, 
hvor alle roller kastes op i luften og lige skal have lov at lande sig igen?  
I PFA begynder vi aktivt at arbejde med begrebet ”ledelsesplaner”. 

PFA er på en ambitiøs agil rejse
I PFA har vi, ligesom andre virksomheder, ønsket 
at høste fordelene ved de nye teknologiske 
muligheder og derfor grundlæggende ændret 
på organisationen, så digitaliseringen er blevet 
en integreret del af forretningen og arbejdet med 
at innovere og effektivisere vores processer og 
kundeløsninger. Målet er mere løbende værdi 
til kunderne, gladere medarbejdere og en agil 
forandringsparathed i hele organisationen.

Vi valgte SAFe som skaleret rammeværk til 
at accelerere vores agile transformation. Det er 
sket gennem en omfattende agil transformation 
siden 2017, som betyder, at en stor del af vores 
medarbejderstyrke nu er placeret i fire, helt nye, 
agile spor. Status er, at it og den øvrige forret-
ning nu er smeltet tæt i disse nye organisatori-
ske rammer, hvor al applikationsudvikling nu er 
organiseret. 

Behov for multispeed, sensemaking og 
sammenhæng
Set i bakspejlet ville jeg ønske, at vi havde været 
mere forberedt på behovet for ”multispeed 
leadership” og erkendelsen af, at skalerede agile 
transformationer reelt vil opleves og foregå i mul-
tispeed tempi. Alt afhængigt af, hvor i organisati-
onen man sidder og med hvilken rolle. 

”Multispeed leadership” indebærer i prak-
sis situationsbestemt ledelse af ikke én, men 
mange, parallelle transformationer, der reelt 
er i gang på samme tid i samme organisation 
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– på alle niveauer og med forskellig hastighed 
og forskellige stadier i deres forståelse af og 
omstilling til de agile metoder. Eksempelvis nye 
relationer, nye ledelsesprincipper, et nyt agilt 
mindset og nye arbejdsprocesser afhængigt af 
rammeværk. 

I et forandringsmiljø, hvor ”vi plejer” ikke læn-
gere findes, og hvor nye arbejdsgange udfordrer 
gængs praksis, måtte vi i PFA prøve os frem, ift. 
hvad der virkede for os, og hvad vi måtte aflære. 
Især spillereglerne for det tværgående samspil 
var ret uklare tidligt i forløbet. 

Når ledelse er noget, vi er sammen om (men 
det sker i et nyt, sårbart, agilt miljø i flere tempi) 
blev det nødvendigt fortsat at have et fælles 
verdensbillede at tale ud fra – et samlende afsæt 
mellem nyt og gammelt, mellem det agile og 
non-agile samt mellem PFA og 3.parter, der ikke 
nødvendigvis forstår SAFe-rammeværket eller 
den agile tankegang. 

Spørgsmålet var, hvordan PFA bedst løste dén 
opgave. Svaret blev et sæt af værktøjer, som vi 
kalder for ”ledelsesplanen” og som skaber et nyt 
fundament for sammenhæng.

Ledelsesplanen kort fortalt 
I PFA består ledelsesplanen derfor af 1) en ind-
ledende screening af selve ledelsesindsatsen 
og kompleksitet, 2) samt en planhalvcirkel, der 
guider alle igennem en række centrale situati-
onsanalyser – forsøgt opsummeret i illustratio-
nerne. 

Figur 1. PFA’s agile ledestjerne

Figur 2. Vores agile rejse
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Ledelsesplanen kan således sikre, at samspil 
og ansvar mellem forskellige agile parter og 
eksterne parter bliver truffet rundt om alle større, 
komplekse initiativer, og at leveranceprocesser-
ne aftales optimalt, ”case by case” hvor ”one size 
doesn’t fit all”, og i respekt for den agile transfor-
mation og teamene.

Verdensbilleder kan nu aktivt deles og for-
ventningsafstemmes proaktivt, så det konkrete 
samarbejde kan aftales og eventuelle kompe-
tencegap adresseres. Det forebygger potentiel-
le konflikter, sikrer den rettidige, faglige støtte 
til teamene og balancerer behov for plads til 
læring med behov for effektive beslutningspro-
cesser.

Sidstnævnte kan være kilde til frustration i ska-
lerede agile transformationer, hvor det kan være 
uklart, hvem der må beslutte hvad – i takt med, 
at gamle beslutningsprocesser og -fora ændres.  

Figur 3. Afdækning af ledelseskompleksitet og overordnede mål og rammer 

indikerer behov for proaktiv ledelsesindsats og samarbejde rundt om komplek-

se udviklingsinitiativer

Kilde til læring og udvikling
Ledelsesplanen kan anvendes både proaktivt, 
fremadskuende, og mere lærende, bagudskuen-
de – for eksempel i forbindelse med ”on the job 
training” og afsluttende feedback. Dvs. til aktivt 
og operationel udvikling af agile ledelseskompe-
tencer på rejsen. 

I PFA bruger vi den eksempelvis målrettet på 
samtlige store og komplekse initiativer i forbin-
delse med afslutning. Her undersøger vi vores 
indledende evne til at forudse den reelle ledel-
seskompleksitet, vores evne til at afdække PFA’s 
behov for værdiskabelse og vores evne til at lede 
agilt sammen samt at lære af vores erfaringer. 

Endelig sikrer feedback-dialogen også fokus 
på, hvad der lykkedes rigtigt godt, og hvad vi skal 
værne om, samt hvor vi med fordel kan justere 
og løfte os kompetencemæssigt. På den måde 
supplerer den fint selve transformationsproces-
sen og det valgte agile rammeværk.//

Figur 4. Ledelsesplan i en 'agile governance model'-kontekst: 

Fra opstartsmøde til afsluttende feedback.
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PFA anvender ”ledelsesplanen” som et værktøj til at sikre 
professionel styring af komplekse udviklingsinitiativer i en 
organisation, hvor agil transformation på kort tid blev en 
stor del af hverdagen. Reelt er der tale om en samling af 
værktøjer, forankret i porteføljelaget, der primært bruges 
i forbindelse med opstart og afslutning af initiativerne – 
og herudover holdes opdateret i takt med ny læring og 
indsigt. 

Step 1: 
Screening for ledelseskompleksitet
Dobbeltklik på den tekniske, forretningsmæssige, politiske 
og den organisatoriske kompleksitet på en skala fra nul til 
fem, fremkommer forskellige visuelle illustrationer af den 
forventede ledelsesudfordring på alle akserne. Jo større 
sværhedsgrad, jo større ledelsesindsats, der aktivt skal 
håndteres. De fire dimensioner dækker tilsammen vitale 
ledelsesaspekter for succesfulde kundelanceringer og 
indikerer, hvilke ledelseskompetencer der bliver behov for.

I PFA bruger vi disse overvejelser typisk i forbindelse 
med den indledende modning i porteføljelaget, f.eks. til at 
vælge egnet leverancemodel, til at drøfte den samlede 
værdikæde, herunder evt. afhængigheder, og til at screene 
særlig behov for ledelse, samarbejde eller rammeafkla-
ringer efter devisen: Forstå din organisation, forstå dine 
leverancer og aftal det fornødne samspil case-by-case 
afhængig af valgt udviklingsmodel. 

Step 2-3-4: 
Mål-, interessent- og risikoanalyse
For at sikre sig afklarede mål, rammer og retning for det ef-
terfølgende leveranceforløb kan traditionelle mål-, interes-
sent- og risikoanalyser med fordel bruges. Vælg gerne de 
mest procesvenlige og visuelle, der egner sig til gruppefa-
cilitering. I praksis hænger de nøje sammen. 

Målanalysen konkretiserer, hvilken værdiskabelse vi 
ønsker, og hvilket overordnet formål netop dette initiativ 
er sat i verden for at løse, (vi kunne jo have brugt pengene 
til andre formål). Interessentanalysen stiller bl.a. skarpt på, 
hvem der kan bedømme, om initiativet er blevet en suc-
ces, hvem der bør inddrages eller høres undervejs eller 
kan blive berørt af det, hvem der skal informeres herom 
eller tænkes med ind i den samlede værdikæde. Indblik i 
interessenternes holdning kan kaste nyt lys på relevante 
målsætninger og vice versa, indtil visionen og værdiska-
belsen står mere klart.

Risikoanalysen afdækker herefter relevante ledelseste-
maer, der aktivt skal mitigeres eller monitoreres, for at sikre, 
at initiativet bliver en succes. Sådanne erkendelser kan 

igen give inspiration til evt. oversete interessenter, delmål 
eller afhængigheder, tidligt i processen. De tre analyser 
supplerer på den måde hinanden godt.

Step 5-6:
Plan og (samarbejds)organisation
Efter de indledende analyser fremstår rammerne for den 
ønskede værdiskabelse mere tydeligt, indledende hypo-
teser begynder at tegne sig, og på baggrund heraf kan 
der afhængigt af eksekveringsmodel enten udarbejdes 
en milepælsplan eller agile roadmaps til realisering heraf. 
Herunder første bud på en minimumsleverance. 

Samarbejdsorganisationen er herefter et særligt vigtigt 
punkt under en agil transformation, hvor der enten ek-
sekveres rent agilt eller i et hybridt samspil med andre 
interne eller eksterne parter. Eksempelvis afklaringer af, 
hvad og hvilke dele af leverancen løfter teamet (eller løfter 
ikke)? Hvem kan efter behov orkestrere mellem teams, 
mellem de agile programmer efter behov eller mulige 3. 
parter? Andre eksempler er, hvordan fortolker vi ”definition 
of done”? Hvem tager sig f.eks. af den tværgående test 
eller specielle forhold, så som kontraktforhandlinger, den 
organisatoriske implementering eller eksterne kommunika-
tion? Osv. 

Supplér selv den relevante liste af opgaver og ansvar, 
der skal afstemmes og koordineres efter behov. Aftal, 
hvem der tager sig heraf case-by-case. I meget komplekse 
initiativer kan hvert team hurtigt sande til, hvis der ikke kan 
skabes det fornødne opgaveflow på baggrund heraf, eller 
der er uklare snitflader for samspil med økosystemet rundt 
om det agile setup. Forvent betydelig indsats her.

Modellen kan skaleres fra basale overvejelser rundt om 
mindre og velkendte leverancer (i et eller få teams), til me-
get omfattende analyser, der skal sikre de rette eksekve-
ringsrammer og kompetencefordeling rundt om større og 
meget komplekse og tværgående initiativer med mange 
samarbejdspartnere inden for og uden for det agile setup.

Processen med den indledende kompleksitetsvurdering 
(step 1) facilitetes i PFA af PMO med inddragelse af rele-
vante interessenter med henblik på at afklare, hvem der 
i den konkrete situation er bedst egnet til at facilitere den 
yderligere, herunder at gennemføre step 2–6. 

I PFA kan det både være en hybrid projektleder og/
eller hertil trænet epic owner med deltagelse af relevante 
beslutningstagere inden for og uden for det agile setup. 
Rollerne defineres af det valgte rammeværk og/eller 
typisk deltagerne i projekt- og styregruppen ved en mere 
klassisk tilgang. 

Sådan gør vi ...
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Agil transformation er der blevet 
skrevet og sagt en hel del om de 
senere år. Og her kommer endnu 
en artikel om emnet. Men før du 
springer videre til noget andet, skal 
du lige vide, at du i det følgende vil 
høre om emnet på en lidt anden 
måde. 

Efter at have arbejdet med emnet i årevis mener 
jeg at kunne fortælle, hvad deltagerne typisk 
tænker om en transformation. Det er naturlig-
vis ikke udtømmende, men jeg har forsøgt at 
beskrive, det jeg mener er dominerende hos 
mennesker i de roller jeg har mødt. Forhåbentlig 
kan du, efter endt læsning, anskue dette emne 
på nye måder og har nye tanker om hvad en agil 
transformation indebærer.

Før vi går ind i hovedet på rollerne i en 
typisk organisation
Først sætter vi scenen ved at høre lidt fra 
transformationsagentens dagbog: “…og så skal 
vi være meget mere agile”. Det sagde ham der 
toplederen, i den video der lå på intranettet. 
Umiddelbart, masser af vand på min agile-trans-
formations-mølle. Men det virkede påtaget, som 
om han læste noget op en anden havde skrevet 
og ikke rigtig vidste hvad det indebar. 

At skulle lede en stor forandring uden ægte 
opbakning gennem konkrete handlinger fra top-
ledelsen er slet ikke drømmesituationen for vores 
agile transformations team…

Det var ellers lykkes for os i IT afdelingen, og 
de kunder og underleverandører vi samarbej-
dede med. Der er faktisk en anden kultur nu, 

hvor flere hundrede mennesker arbejder på en 
grundlæggende anderledes måde end for bare 
få år siden. Organisationen er anderledes, man er 
organiseret efter hvordan værdi skabes og ikke 
efter ens kompetencer. Ansvarsfordelingen er 
forandret, så det enkelte team bestemmer langt 
det meste selv. Kunden er med i teamet, der 
helst skal være god til personlig og konstruktiv 
feedback og derigennem skabe en højt ydende 
gruppe af mennesker, “rigtige” teams. Hvad gjor-
de vi egentlig? Set i bakspejlet ændrede vi folks 
måde at tænke og agere på! Før handlede det 
om kontrakter og faste aftaler tidligt i et projekt; 
at regne ting ud længe før det var færdigt. Vi blev 
som regel lidt uvenner, skuffede og frustrerede. 
Ikke at alting er perfekt i dag, men langt bedre – 
hurtigere og billigere udvikling, rent ud sagt. Der 
er opstået enighed om, at man ikke kan regne 
det hele ud på forhånd, vide hvad der sker un-
dervejs og hvad der egentlig er bedst at levere, 
er ofte noget man graver frem i fællesskab. Det 
bliver løsningerne ikke dyrere af, de bliver bedre 
og billigere – det har vi hård data der bekræfter. 

Besøg i tankerne hos aktører i 
virksomheden under transformation. 
Forestil dig du leder en stor virksomhed. 
Der kommer konsulenter, interne eller eksterne, 
forbi jævnligt og foreslår alt muligt vidunderligt, 
som du kunne gøre. Ting de foreslår og mener 
kan gøre din virksomhed mere konkurrencedyg-
tig på den ene eller anden måde. Det er lidt som 
tøjmoden, skifter ofte men består egentlig af de 
samme elementer. Du hører om denne her nye 
måde at arbejde på, agile arbejdsmetoder taler 
de om. Og det lyder lovende. Men samtidig er 
det også noget af en forandring, og vil det virke-
lig give de store fordele, som de taler om? Det er 
jo stadig forbundet med risiko. Måske prøve det 
i lille skala og se hvad der sker? Men, så er der 
jo det lidt længere sigte. Organisationen skal jo 
laves om, hvis vi virkelig skal have det til at virke; 
der skal fyres en masse ledere og mange får nye 
roller, med meget forandret indhold. Konsulen-
terne mener vi kan spare 25-35% i lønomkostnin-
ger. Men hele kulturen i virksomheden skal også 
forandres. Er jeg den rette til sådan en opgave 
og er mit ledelsesteam? Med alt det arbejde der 
ligger i daglig drift, hvordan skal vi kunne ændre 

Den agile organisation 
   – set indefra

» Jeg frygtede, at talen ikke ville blive efterfulgt af 

handling. At manden ikke rigtig havde forstået, at den agile 

transformation handlede mindst lige så meget om ham selv, 

hans ledelsesteam og deres handlinger, som det handlede om 

resten af virksomheden. 
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virksomheden så radikalt? Det bliver en stor 
opgave for ledelsesteamet. Vi skal holde daglig-
dagen kørende samtidig med, vi vælger at fyre to 
ledelseslag; flytter en masse ansvar ned til nogle 
højt ydende teams, som ikke engang er defineret 
endnu og heller ikke ved hvordan de lige bliver 
højt ydende. Vi skal organisere os i værdistrøm-
me og programmer. Projekter skal ikke være 
noget vi bruger længere, men alligevel udvikler 
vi mindst lige så meget som før. Hummm, det 
er virkelig en stor ændring. Kan jeg stole på det 
team, der kører transformationen? Det er jo ikke 
dem, der skal stå til regnskab, hvis det hele går 
galt. Og det med, at transformationen også be-
tyder ændringer for os i ledelsesgruppen, forstår 
jeg ikke rigtig. Er det virkelig en god ide, det her? 
Det skal prøves i lille skala først; vi må fare med 
lempe. Transformationsteamet har foreslået, at 
jeg mødes med CEO’en fra en anden endnu 
større virksomhed, som allerede er væg til væg 
agile…skulle jeg mon tage sådan et møde?

Hvad mellemlederen tænker
Transformere virksomheden, humm, hvad 
betyder det for mig? Min dagligdag er oftest en 
uendelig strøm af ad-hoc opgaver. 

Tvivler på, det vil ændre situationen væsentligt, 
og hvad er det mon for et job, jeg har på den an-
den side af transformationen? Det har jeg svært 
ved at se, måske jeg ikke har noget? Eller måske 
jeg skal være en coach og ikke have noget ledel-
sesansvar, som jeg har det i dag? Sådan et job er 
meget anderledes, måske jeg ikke er god til det? 
Jeg har været mellemleder i årevis og nu skal jeg 
være noget helt andet, som endnu ikke er be-
skrevet. Det er svært for mig at se, hvordan det vil 
virke og jeg bliver vildt usikker på virksomhedens 
vegne, og egne vegne.

Hvad en anden mellemleder tænker
Det bliver godt det her. Nu kan vi endelig få 
ryddet op i strukturen i virksomheden. Komme 
af med nogle af de mest bagstræberiske ledere. 
Ja, og hvis jeg bliver fyret, må jeg bare finde et 
nyt job. Men jeg er helt klart med på transfor-
mationen. Den kultur der tales om i agile orga-
nisationer, er så meget mere mig. Altså, vi kan 
jo komme til at arbejde med strategi og retning 
for virksomheden, det meste af tiden, frem for 
alt den brandslukning. Super motiverende det 
her. Det virker også som lidt af et sats, jeg ved 
simpelthen ikke helt hvad fremtiden bringer. Men 
altså, vi er jo ikke de første, der gør det her, langt 
fra. Det må kunne lade sig gøre. Det mest fornuf-
tige er vist at blive involveret som en af de første 
og på den måde finde ud af, hvor min plads er i 
en fremtidig organisation. 

Tanker fra en projektleder
Det lyder jo meget spændende, det der agil 
transformation og jeg kan godt se nogle inte-
ressante aspekter. Men jeg er noget usikker på 
egen rolle i organisationen efter sådan et skift. De 
siger, der stadig er brug for mange af de samme 
kompetencer, men på en lidt anden måde.  

» Der kommer alt muligt flyvende fra alle retninger.  

Jeg kan til en vis grad planlægge, hvad der sker til hverdag, 

men uforudsete ting kan tage over og gør det tit, fordi der 

kommer alle mulige opgaver ned fra ”toppen”, som vi også lige 

skal have styr på og fordi der er sket noget i markedet eller en 

konkurrent har gjort noget, vi må agere på. Og nu skulle en 

agil transformation så hjælpe os?

... til organisationer som 

"organismer"

Fra organisationer som 

"maskiner"...

Flere lag af ledelse

Klassisk hieraki

Forandringsparat med 

fleksible resourcer

Handling er vigtigere 

end kommandoveje

Teams med 

ansvar fra 

"ide til solgt 

produkt"

Topledelsen angiver retning,  

teams omsætter det til handling

Tydelig instruks

Funktioner/siloer

HANS GRØNNEBÆK

Senior Manager i Arla 

Foods, Master i projekt-

ledelse. Især erfaring 

med agil transformation, 

programledelse, projektle-

delse samt outsourcing og 

leverandørsamarbejde. 

hahan@arlafoods.com

Fra mekanisk til organisk organisation
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At man forventes at være støttende og vejleden-
de – leadership over management. Samtidig er 
der ikke projektledere længere. Der er program-
ledere, men stadig en lidt anden type program-
leder. Streg under ledelse, hvad betyder det lige? 
Heldigvis er jeg typen, der forsøger at motivere, 
informere, inddrage og skabe gode rammer. 
Så på den måde lyder det ikke så anderledes. 
Men alligevel lidt underligt, at jeg måske er en 
Scrum Master, Coach eller Product Owner om 
lidt. Værre er det for andre projektledertyper. De 
mere ”kæft, trit og retning” agtige. De får proble-
mer med at finde sig selv i den agile organisation 
efter transformationen. Nogen burde tale med 
dem om, hvordan de lige forandrer sig. Vil lige 
spørge vores leder, hvad han tænker om det nye 
agile PMO.

Hvad kunderne tænker
Ja, først var jeg meget imod transformationen. 
Det virkede helt skørt, at vi skulle bruge mere tid 
på at arbejde sammen med leverandørerne. Sel-
ve måden vi skulle arbejde på og det ændrede 
syn på traditionel projektledelse var ikke noget, 
jeg var glad for – det lød faktisk lidt skørt. Men 
hvad, det er jo ikke fordi projekterne var specielt 
hurtige og billige før, så hvis dette kunne hjælpe. 

Hvis vi ikke havde en så god relation til leveran-
døren, og hvis ikke tilliden var så høj, ja, så tror 
jeg ikke, vi var kommet ret langt med transfor-
mationen. For helt ærligt, så lød det meget uklart 
og rodet til at starte med. Jeg var usikker meget 
af vejen. Men nu, hvor vi har fået det til at virke 
nogenlunde, kan jeg godt se fordelene. Det hele 
er nu meget mere tydeligt og konkret. Vi ser 
resultaterne hele tiden og taler om muligheder-
ne efterhånden, som de opstår. Først troede jeg 
omkostningerne ville eksplodere, men det er 
ikke sket. Perfekt er det ikke, men jeg skal ikke 
tilbage til de gamle dage. 

Du er nu en medarbejder og udvikler noget
Nu kommer de igen med en forandring. Det er 
nok, som det plejer at være. En masse støj, mø-
der hvor de fortæller om alt muligt, lidt ting der 
bliver anderledes – men så alligevel ikke. Det går 
nok over. Jeg spiller lidt med på den men ændrer 
ikke rigtig noget. 

Sådan tænkte jeg først og var egentlig lidt imod 
forandringen. Men efter nogle måneder, hvor de 
andre i gruppen blev mere og mere begejstrede, 
er jeg kommet med på vognen. Det krævede 
egentlig ikke så meget. Og dog – tingene er 
meget mere tydelige nu. Vi ved, hvad hinanden 
laver og hvilke problemer, der er. Hvis man gerne 
vil ”gemme sig” skal man ikke være her. Vi er på 
en måde blevet mere glade i vores team. Ja, nu 
siger jeg team, og det mener jeg faktisk. Før var vi 
mere en gruppe mennesker, der lavede transak-
tioner med hinanden. Nu samarbejder vi meget 
mere og på tværs af kompetencer og har opda-
get, hvor meget vi egentlig kan bruge hinanden. 
Det var lidt svært i starten med alt den åbenhed, 
men nu sætter jeg faktisk pris på det. 

Tilbage i transformationsagentens hoved
Så kom vi da så langt. Det var noget op ad 
bakke i starten. Den ledelse havde sgu ikke 
meget mod, eller måske tro på det, vi fortalte 
dem. Men endelig kom opbakningen. De skulle 
”bare” lige selv bruge nogle af værktøjerne i 
ledelsesteamet, så kom den ufortyndede støtte 
fra toppen. Og det skulle til for at få tingene op i 
hastighed. En reorganisation skulle der også til, 
det var klart. Eller rettere, det blev klart efter vi 
havde kørt et par pilotprogrammer og justeret 
vores værktøjer lidt. Der var en del modstand, 
fra alle sider. Ledere, projektledere og medar-
bejdere, som havde svært ved at flytte lidt på 
ansvarsfordelingen. Når man har været vant 
til en bestemt rollefordeling i lang tid, er det 
svært at skifte. Men det vendte heldigvis efter 
noget tid. Der var enkelte som forsvandt, da de 
ikke længere følte, at de passede ind. Og der 
var nyuddannede, som fik en fantastisk start på 
arbejdslivet; dem var det ret nemt for. Når du 
ikke er belastet af gammel tænkning, der ikke 
vil gå væk, er det meget nemt og egentlig ikke 
nogen transformation men bare en start. Godt 
at de fleste blev hængende og ”overlevede” 
frustrationerne. Vi har brug for kompetencerne 
hos de erfarne medarbejdere, og mange af dem 
er faktisk blomstret op igen. Først virkede det 
angstprovokerende at skulle være mere synlig 
og tage ansvar på denne meget tydelige måde. 
Men de er jo super dygtige og stolte ved at vise 
resultaterne frem. Vi taler om at agile metoder 
er det nye, forholdsvis nye og vandfald er det 
gamle. Jeg tænker tit om det virkelig forholder 
sig sådan? For mig at se virker det at arbejde 
iterativt virker ret naturligt: At tage et lille skridt, 
få noget feedback, derefter tilrette og gå et 
skridt videre og på den måde lære hele tiden. 
Det virker da ret naturligt, oplagt og ikke som 
nogen ny ide.//

» Vi gik med til at prøve det og først var det lidt noget rod. 

Med nu er jeg faktisk meget glad for det. Jeg mener, det er jo 

ikke et vidundermiddel, men faktisk kan jeg meget bedre li’ 

den nye måde at arbejde på. Medarbejderne er også meget 

mere glade – de fleste af dem.
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Teams er i fokus
Siden projektarbejdsformen blev populær, har 
der været fokuseret på at skabe og udvikle 
velfungerende og produktive teams. De positive 
egenskaber ved velfungerende teams er vel-
kendte og forudsætninger for at skabe teams er 
også kendte, omend ikke altid anvendte. 

I 1988 skrev Peter Scholtes bogen “The Team 
Handbook”, der blev en slags bibel for alt arbejde 
med teams i USA. Stort set alle koncepter omkring 
velfungerende teams kan udledes af denne bog. 

I 2001 skrev Ken Schwaber bogen “Agile Soft-
ware Development with Scrum” og et nyt kapitel 
i sagaen om teams startede. Scrum er heftigt 
fokuseret på at udviklings- og projektopgaver 
bedst løses via et lille, tværfagligt, selvorganise-
rende team. Den store udbredelse, som Scrum 
har fået, har gjort teams mere populære end no-
gensinde, men har desværre ikke altid resulteret i 
gode teams. Scrum antager bare at teams findes, 
men siger ikke noget særligt om hvordan man 
udvikler dem.

Situations-
bevidsthed 
og manøvre-
dygtighed i
teams
Hvem har ikke hørt om eller set “sort sol”? Fænomenet hvor tusindvis 
af stære reagerer som én organisme og kan skifte retning samtidigt, 
i en synkroniseret bevægelse og hvor alle er med. Kan vi mennesker 
gøre dem kunsten efter og som organisation reagere med samme 
situationsbevidsthed og manøvredygtighed i vores teams? 

Erfaringen viser, at menneskene i et velfunge-
rende team tilsammen kan opnå en uovertruffen 
evne til at få konstruktive ideer og træffe beslut-
ninger med usandsynlig hast og sikkerhed – især 
når der er tale om opgaver i det komplekse 
domæne er denne evne forbløffende.

På engelsk kaldes dette “situational aware-
ness”, og fænomenet kendes fra sportsteams, 
redningstjenester og specialstyrker i militæret. 
Her kalder vi fænomenet “situationsbevidsthed”, 
og det indeholder både mental fælles forståelse 
og manøvredygtighed.

Erfaringen viser også, at der er ofte er langt 
mellem velfungerende teams. Så hvordan kan 
vi arbejde mere struktureret med etablering og 
udvikling af et velfungerende team?

Mennesker kan som organisation eller som 
team ikke til at matche stærenes synkronisering 
og reaktionshastighed, det har vi ikke brug for! 
– Vi kan imidlertid skabe velfungerende teams 
ved at arbejde med nogle teorier om teamud-
vikling.
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Deming’s PDSA Loop
W. Edwards Deming introducerede sit PDCA og 
senere sit PDSA Loop i forbindelse med vedva-
rende forbedring af kvaliteten i arbejdet. 

Teamet skal med passende frekvens stop-
pe op (Study) og se tilbage på den nære fortid 
(Plan-Do) og lære af denne. Lærepunkter bruges 
fremadrettet (Act) til justering af planer, kvalitet 
og samarbejde.

Det er det første skridt hen imod udviklingen 
af en fælles situationsbevidsthed og manøvre-
dygtighed.

Boyd’s OODA Loop
John Boyd var en amerikansk jagerpilot. Han for-
mulerede sin “OODA Loop” for at beskrive, hvor-
dan vi som mennesker oplever omverdenen og 
agerer på den. Modellen fik en stor indflydelse 
på det, der hedder “maneuver warfare”. I teams 
giver OODA modellen endnu mere godt input til 
situationsbevidsthed og manøvredygtighed.

OODA Loop’en består af fire faser:
■• Observe: Alle i teamet er modtagere af input 

fra omgivelserne og registrerer dem.
•■ Orient: Teamet holder disse input op imod den 

viden og de erfaringer som team har tilsam-
men. Det er vigtigt at være opmærksom på at 
input opleves på forskellig måde og erfarin-
ger på samme måde er forskellige – dette er 
netop styrken i et team. 

■• Decide: Teamet beslutter sig så for en serie 
af handlinger, som de har en hypotese om, vil 
være nyttige i situationen..

■• Act: Så udfører teamet rent konkret handlin-
gerne, og det påvirker omgivelserne, der giver 
feedback, og det leder igen til nye observatio-
ner etc.

OODA har samme metodik som PDSA og 
indeholder en del flere detaljer. De to modeller 
supplerer hinanden ved fokus på vedvarende 
kvalitetsforbedring og ved fokus på situationsop-
fattelse og dermed beslutningshastighed.

Boyd var også meget optaget af “Orient” fasen, 
den intuitive og til dels ubevidste mentale op-
bygning af en model af virkeligheden. Når vi vir-
kelig er ubevidst kompetente i det, vi gør, så kan 
vi reagere direkte fra Orient fasen med det Boyd 
kalder “Implicit guidance & control” uden at gå 
gennem en bevidst analyse og beslutningsfase. 

De fleste har set dette i visse sportsteams, 
hvor teamet tilsyneladende har en fælles be-
vidsthed om, hvor bolden lander, inden den er 
sendt af sted.

Denne situationsbevidsthed og manøvredyg-
tighed træder i funktion helt ubevidst og er langt 
hurtigere end vores rationelle, bevidste beslut-
ningsprocesser er i stand til at reagere. 

Dette er helt i overensstemmelse med Daniel 
Kahneman’s teorier om, hvordan vi træffer hurtige 
og langsomme beslutninger.

Kahneman’s System 1 og System 2
Daniel Kahneman er professor i psykologi og 
nobelpristager i økonomi for sin påvisning af 
menneskers tendens til dyb irrationalitet i øko-
nomiske beslutninger, vi er ofte styret af det, der 
kan kaldes “kognitive bias”.

Grundlæggende forklarer Kahneman vores 
beslutningstagen som et samspil imellem to dele 
af vores kognitive system:
• ■System 1. Som reagerer intuitivt og hurtigt på 

mange af de ting, der sker i vores omgivelser. 
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System 1 søger at sammenligne observationer 
med erfaringer og finde et hurtigt plausibelt 
match, og så handler vi ud fra det – med det 
samme.

■• System 2. Hvis System 1 ikke kan komme 
med en hurtig, plausibel forklaring, så vækkes 
system 2. Det er vores rationelle, bevidste og 
analytiske tankevirksomhed. Det er langsomt 
og det er besværligt, så vi undgår det helst – 
mennesker er dovne og bruger helst System 
1, deraf kommer tendensen til kognitive bias 
og store fejl.

Sammenhængen her med Boyd’s “Orient” fase 
med mulighed for “implicit guidance & control” 
og Kahnemans “System 1” med de intuitive re-
aktioner springer næste direkte i øjnene. Kah-
nemans solide videnskabelige argumentation 
er med til at give Boyd’s forklaringer tyngde og 
substans.

Kahneman forklarer, hvordan man kan træne 
sit System 1 til bedre og bedre at klare udfordrin-
ger intuitivt. Det gøres ved konstant at opbygge 
dyb indsigt i området med konstant læring base-
ret på kvalificeret feedback. 

Så dette er opgaven for teams, der ønsker 
at opnå situationsbevidsthed og manøvredyg-
tighed. At lære sammen, at træne sammen, at 
modtage og opsøge feedback fra omgivelser-
ne, at modtage feedback fra hinanden og give 
konkret og konstruktiv feedback til hinanden. Så 
hvordan går teams i gang med denne opgave?

Boyd’s teorier og teamwork i praksis
Boyd’s OODA loop er nøglen, og teamet skal fast-
lægge den ønskede frekvens i loop’en. Frekven-
sen er afhængig af kompleksitet og kontekst. 

Den første væsentlige læring og træning er at 
kontrollere sit System 1. Mennesker er meget op-
mærksomme på: Hvem er de andre? Har jeg tillid 
til dem? Kan jeg intuitivt lide dem? Kan jeg blive 
anerkendt af de andre? I løbet af få sekunder 
har System 1 besluttet, om du intuitivt syntes om 
de andre (”first impression”). Hvis den er negativ, 
bliver det svært at opbygge tillid i teamet.

En væsentlig kompetence er derfor at have 
selvkontrol nok til at aktivere og bruge System 
2 (det kognitive jeg) til at arbejde med en fælles 
forståelse af opgaven og kontrollere System 1. 
Dette omfatter, at kunne foretage aktiv lytning, 
at være nysgerrig og undersøgende på forskel-
lige løsningsforslag. Det er vigtigt at alle i teamet 
fortæller, hvordan de kan bidrage til opgaveløs-
ningen med netop deres kompetencer. Teamdel-
tagerne får dermed ”øje på hinanden”, og hvordan 
de enkelte bidrag kan medvirke til den samlede 
løsning. Dette er starten på opbygning af tillid.
Tillid kommer først, når et team over tid har løst 
forskellige – ofte udfordrende – opgaver sam-

men. Når teamet har oplevet at alle løfter med, at 
de faktisk gør det,de siger, de vil gøre, og sætter 
teamets fælles mål over egne.

At kunne udvise sårbarhed ved at have en 
anden forståelse af opgaven, måske ikke at have 
forstået opgaven eller undre sig over opgaven, er 
en vigtig kommunikation og kompetence.

Boyd andre vigtige fokusområder:
■• Kommunikationen skal være transparent og 

tillidsfuld. Teamet skal kunne stole på, at det 
der kommunikeres, er det der er. Visualise-
ring af projektet understøtter dette og teamet 
opererer ud fra de samme mentale modeller.

■• Teamet skal erkende virkeligheden, også 
selvom den er ubehagelig. Det kan være mere 
behageligt lige nu at skjule ubehagelige fakta, 
men det er gift for teamet i fremtiden. 

■• Transparens er hårdt og man er sårbar, derfor 
må den følges af en disciplineret respekt over-
for hinanden. At kontrollere System 1 og bruge 
System 2 til feedback. 

■• Team deltagere skal være pålidelige og tro-
værdige ved at gøre det, der forventes og er 
aftalt (Act) (mere eller mindre eksplicit)

■• Teamet skal hele tiden dele observationer. 
“Jeg ser sådan og sådan i omgivelserne”. De 
andre kan checke med deres observationer 
og sammen har teamet et mere komplet bille-
de.

■• Deltagere skal fortælle, hvad har de tænkt 
dig at gøre nu? De andre ved, hvad de kan 
forvente, og de kan give feedback eller og kan 
stoppe op, hvis teamet er uenige. 

■• Lad andre i teamet forstå, at deres indsats 
værdsættes ved at observere, opleve og 
handle på virkeligheden. Vær eksplicit: “Jeg 
oplever, det var værdifuldt at du …”

■• Teamet kan med fordel opbygge værdier 
for teamet. Deltagerne kommer til at kende 
hinandens og kan gennem anvendelse af 
værdierne skabe fælles situationsbevidsthed 
og manøvredygtighed.

■• Specielt eksterne forhold er vigtige at tage 
med i Observe og Orient fasen f.eks. suc-
ceskriterier, formål, Interessenthåndtering 
og markedsforhold således at opgaven hele 
tiden er forankret og motivationsskabende.

• Teams kan opnå ”situationsbevidsthed” og 
manøvredygtighed!

Når teamet vedholdende arbejder med disse 
ting og løser komplekse opgaver sammen, så 
opstår denne ekstraordinære situationsbevidst-
hed, der gør at teamet kan reagere intuitivt og 
implicit, næsten før den udløsende information er 
tilgængelig. Det er der, hvor gode teams bliver til 
fantastiske teams!//
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De efterhånden ikke så nye agile styringsformer 
har stadig leverancen i absolut fokus. Mantraet 
release early and often ligger centralt i den for-
ståelse vi har af effekten af det agile. At projektet 
bliver i stand til at præstere relevante pakker til 
kunden til tiden. Spændstige ord som release-
trains (som kører hen til kunden med pakker), 
Velocity, Sprint, Burndown, Estimation, Impedi-
ment og Reviews er meget fremtrædende i det 
agile tankesæt, og beskriver alle forholdet til 
leverancen, dens kvalitet, forhindringer, planlæg-
ning og eksekvering. 

Alle projektmetoder, men måske særligt de 
agile rummer en anden kvalitet, som efter min 
mening ikke er skrevet tydeligt nok ud: Nemlig 
den tilbagevendende mulighed for læring. En 
enkelt ord byder sig til her: Retrospective er op-
rindeligt tænkt som en mulighed for, efter hvert 
sprint lige at tage en puster og evaluere sammen 
med teamets scrummaster. Var der noget, vi 
kunne gøre bedre/anderledes? Denne øvelse er 
helt på sin plads, men begrænses jo til teamets 
interne læring, og fokuserer på optimering og 
samarbejde. Vi skal skridtet videre i denne artikel.

Lad os se på hvordan man inden for det agile 
mindset kan bringe læring og feedback tilbage til 
hele organisationen, tilbage til kunden og tilbage 
til produktet og dermed skabe stor organisatorisk 
værdi. Det er faktisk ikke spor svært. 

Tre læringsfaser
Men inden vi bliver konkrete, kan det være hen-
sigtsmæssigt at se på, hvornår organisationen 

faktisk har brug for at lære noget. Det kræver, at 
vi ser på projektets livsfaser på en ny måde:

Etableringstiden
Denne tid handler om projektudvikling, som vi 
kender den. Mange projekter lever faktisk ikke 
længere end hertil. Naturlige faser i etable-
ringstiden er (agile eller ej) de konkrete leveran-
cers rejse fra idé, analyse, design, udførelse/
anskaffelse og til sidst overdragelse til drift. Her 
har vi økonomien, energien og den skabende 
kreative kraft helt fremme. Her har vi ledelsens 
bevågenhed gennem den aktive styregruppe 
og de hyppige statusrapporter. Gode projekter 
har i etableringstiden fokus på risk, ændringer og 
interessenter – gode kilder til læring, men fokus 
ligger naturligt på at fjerne forhindringer og igen 
med fokus på økonomi, fremdrift, restestimering 
og – den endelige leverance – til tiden forstås. 
Styregruppen skal jo videre til nye projekter. 

Implementeringstiden
Denne tid fokuserer på at bringe det udviklede 
i anvendelse. Her er der fokus på tillæring og 
forståelser, ændringer i arbejdsgange, etablering 
af nye roller og udfasning af gammelt. I imple-
menteringstiden er forandringsledelse og moti-
vationsledelse styrende, og målet adaption og 
hurtigt at komme igennem det tab, der altid lides 
ved overgange. Gode organisationer etablerer 
særlige styregrupper og projekter til denne fase 
også, og der måles på antal gennemførte under-
visningsdage, antal maskiner installeret og antal 
kroner spenderet. Efter implementeringstiden 
overdrages projektet til efterfølgende drift.

Integrationstiden
Denne, måske den vigtigste tid, handler om tiden 
efter ibrugtagning, og efter den sidste imple-
menteringskonsulent er redet ud over bakkerne 
i retning mod solnedgangen. Det er det lange 
træk. Tiden, hvor det ikke går helt som forventet, 
og hvor effekterne lader vente på sig. Det sku' 

Vi er så fokuserede 
på leverancer

Projektkulturens største motor er rejsen mod 
leverancen. Hvis den gode idé ligger i den ene ende, 
finder man leverancen henne i den anden. Der skal 
noget i spanden, der skal noget på bordet og der skal 
tog til tiden! Kan du levere? – spørges der tit om til 
jobsamtalen. On budget and time? 
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vær' så godt og så det faktisk skidt, siger nogen. 
Og projektet er for længst lukket ned. 

Luk øjnene og tænk tilbage
– Efter du har læst dette afsnit! Prøv engang at 
spole tilbage til et projekt, du har været med til, 
eller som du kender til som bruger, kunde eller 
borger. Stil spørgsmålet: hvilken læring burde 
vi have bragt med os fra de tre tider? – Hvem 
burde have gjort noget (helt andet)? – Hvorfor 
opdagede vi det først nu? Hvorfor tænkte ingen 
på...? Jeg gætter på, at erindringerne lægger sig i 
kø. Og jeg insisterer på, at ingen har interesse i at 
udelukke muligheden for læring som udgangs-
punkt. Det er tid til, at vi som projektledere må 
hjælpe lidt til. 

Design af læring
Fra det agile mindset fås ikke så lidt forærende, 
hvis vi vil integrere organisatorisk og ledelses-
mæssig læring i praksis. Men det kræver også 
lidt tilpasning. 

For det første er agile udviklingsprocesser 
iterative, kortvarige, cykliske. For hvert loop er 
der altså rig lejlighed til at stoppe op og trække 
vejret. Det skal vi udnytte og ikke kun begrænse 
læringen til det sådan lidt cola-og-kage-team-
buildende retrospektive møde med teamet. 

For det andet er agile forløb ofte tænkt 
samskabende og dermed relationelt stærkere i 
udgangspunktet. Disse relationer skal udnyttes 
til bedre at forstå kunden, leverancen og priori-
teringen. Vi skal bruge den sammenhængskraft i 
projektorganisationen til at søge de læringsmæs-
sige pointer. 

For det tredje er hyppige reviews og dermed 
kvalitetsmålinger og KPI'er fuldt integreret i det 
agile mindset. Vi skal bygge en læringskompo-

nent til dette, og snakke om kompetencer og 
ressourcer, om adfærd og potentialer. 

For det fjerde er den hyppige kontakt med 
kunden (release early and often) en direkte vej til 
hyppig feedback – ikke kun om hvad der kræves 
af kunden til næste udgivelse, men også hvad 
der kan høstes af læring fra kundens brug af det 
leverede. 

Så der er med andre ord masser at gøre godt 
med fra den agile verden, og for så vidt intet der 
skal rives ned for at komme i gang. Vi skal bare 
have læringen ind som en naturlig spiller på linje 
med al det andet. Læring skal ind på alle niveau-
er i organisationen og fungere som en dynamisk 
og allestedsnærværende funktion. IKKE som en 
tilbageskuende evaluering. Lad os starte med 
følgende simple greb, som burde kunne etab-
leres i ethvert projekt, der ønsker at være mere 
læringsdrevet. 

1. Forbind ledelsens opmærksomhed til 
projektet
Projektets styregruppe er normalt en midlertidig 
gruppe, der udelukkende har til opgave at lede 
projektet. I denne gruppe opnås hurtigt detailind-
sigter i projektets liv, og gennem statusrapporter 
forstås projektets udfordringer. Denne gruppe bør 
som minimum også sikre, at alle de erfaringer, der 
høstes i projektet, integreres som organisatorisk 
læring i det videre forløb. Som projektleder er man 
imidlertid ikke herre over, hvordan styregruppen 
agerer i praksis. Men hvis man kan skabe en solid 
forbindelse mellem styregruppen og de blivende 
ledelsesgrupper i organisationen, er man godt på 
vej. Forbindelsen kan være at nedsætte et "transi-
tions-team" – der tager ansvar for hele projektets 
rejse gennem de tre ovenfor beskrevne tider: 
etablering, implementering og integration.
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– så lad os levere 
lidt læring også!

23  // PROJEKTLEDELSE #2/2019

TEMA KOMPETENCER I AGILE ORGANISATIONER  // VI ER SÅ FOKUSEREDE PÅ LEVERANCER ...

mailto:jan.kjellerup%40devoteam.com%20?subject=
mailto:jan.kjellerup%40devoteam.com%20?subject=


2. Sæt læring på listen som et resultatmål
Enhver (hoved)leverance og et hvert sprint kan 
udvides med yderligere to komponenter ud over 
selve den fysiske leverance: En ønsket effekt, og 
en ønsket læring. Det bliver så dejlig konkret at 
snakke om læring, når man for hver leverance 
gør sig klart, hvad man forventer at få ud af pro-
jektet, og hvad man har lært – som igen kan føre 
til anbefalinger til justeringer organisatorisk så vel 
som ledelsesmæssigt. 

3. Tematisér møder og statusrapporter
Projektmøder kan være det kedeligste, der 
findes. Efter status opdateres risikoanalysen en 
times tid, hvorefter mitigering (det meste af tiden 
går med at gange sandsynligheder og konse-
kvenser) og interessenthåndtering (prøv i øvrigt 
at komme i tanke om en interessent, der bryder 
sig om at blive håndteret), og så til næste møde. 
Bevares, det kan være nødvendigt, men hvis 
man udvider med et særligt tema, kan scenen let 
sættes til umiddelbar læring. Et tema kan f.eks. 
handle om de konsekvenser, projektet forven-
tes at få. Eller på de tab, der altid følger med 
forandringer. Eller på den ændrede ledelses-
opgave. Ved at bruge projektets tider kan man 
installere en organisatorisk opmærksomhed, der 
ikke nødvendigvis står helt klart nu, men som 
erfaringsmæssigt vil dukke op længere ude på 
strækningen.

4. Sæt bløde leverancer på backloggen
I agile organisationer indsamles emner til forføl-
gelse på en særlig backlog, som fungerer som 
omdrejningspunkt for prioritering og pakning af 
de aktiviteter, der skal udføres i de kommende 
iterationer i projektet. Prøv at sætte emner på 
listen, der handler om den organisatoriske læring. 
Det kan være kompetencetiltag, eller kommu-
nikationstiltag – eller måske bare opnåelse af 
en bestemt konsensus. Det handler om at få 
læringsdagsordenen ind i den rammestyring, der 
er talk of the town. 

5. Byg en læringsmaskine og forbind projektets 
kommunikation med læringsopgaven
Efter hver iteration kan projektet udgive en læ-
ringspakke. Pakken adresserer den læring, som 

projektets ledelse ønsker integreret i praksis. En 
læringspakke kan henvende sig den lokale le-
delse internt, eller til en brugerklub der skal købe 
eller overtage projektet. Pakken kan indeholde 
information rettet mod emner, der fokuserer på 
den forandring, projektet vil medføre. Eller invite-
re til konkrete aktiviteter, der skal understøtte den 
kommende effekt af projektet. 

Det lyder nemt, men...
Læring behøver jo ikke være så svært. Vi gør 
det i øvrigt i forvejen, mindre styret javel, men 
alligevel. Gjorde vi ikke det, var vi aldrig kommet 
ud af sengen om morgen. FØRST dine sokker, 
SÅ dine sko. Erfaring efter erfaring bygges op til 
erkendelser. Jeg er gerne blandt de første til at 
anerkende den u-styrede, løsgående og ureger-
lige læring, der findes i alle projektet, i grupper, 
individer og organisationer. Måske har læring en 
særlig kvalitet, der gør det vanskeligt at sætte 
den på formel. Formler vi ellers er flittige til at 
bringe i anvendelse, når der gælder måling af 
kvalitet, kundetilfredshed og KPI. 

Læring kan, ligesom kærlighed, gøre ondt. 
Man kan vende begrebet på hovedet og spør-
ge sig selv om "man så ikke var god nok før"? 
– "Hvorfor ledelsen ikke har gjort noget ved det 
langt tidligere"? – og "det kunne man da ha' sagt 
sig selv". Man kan sige, at mennesker i udgangs-
punktet hader forandringer, og at man i denne 
omskiftelige og stadig mere relativistiske og 
komplekse verden er ved at være fed up med 
læring og forandringsagenter og omstillinger. Må 
vi bede om noget kontinuitet?

Omvendt er det hårrejsende at se på, at selv 
meget prestigefyldte projekter (ingen nævnt, 
ingen glemt) synes komplet at have svigtet det 
element, at læring er en helt uomgængelig fak-
tor for at projekter kan lykkes. Dette ses nu og da 
i projekter som meget håndgribelige katastrofer 
langt efter etableringstiden er omme og langt 
efter at implementeringstiden er slut. Her ville en 
god portion strukturerede læringsindsatser have 
været på sin plads. Og når man nu er gået agilt 
med det meste, så mangler vi kun at installere 
læringen i projektets systematik. Det er bare at 
putte ind. 

Har du lært det nu?// 
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Stilheden blev derefter afbrudt af en som røm-
mede sig og sagde et meget forsigtig ”O-kaaay 
… ” (altså et ’okay’, hvor vokalerne smager mere i 
retning af et tvivlsomt udtryk specielt hvis man 
sammenligner det med det mere bestemte og 
sikre tyske ’Jawohl’). 

Nu her på bagkant af Symposiet i maj, hvor 
rundt regnet 25 deltagere ivrigt kastede ternin-
ger, flyttede brikker, trak spillekort og intensivt 
diskuterede, er det med stor glæde, at det lille 
’okay’ blev til et kæmpe stort ’YES’, men ligele-
des, at jeg fik muligheden for at lære fire helt 
fantastiske mennesker at kende gennem nogle 
utrolige, konstruktive, åbne og relationsskabende 
møder, som vi havde fra efteråret 2018 og frem til 
Symposiet.

Denne rejse vil jeg gerne berette om – dette 
er min fortælling. 

Prolog – alt har sin begyndelse. 
Hvorfor lige et brætspil og så om projektledelse 
og – hvorfor lige præcis disse fire mennesker? 
Jeg har altid synes, at det er sjovt at spille – ikke 
mindst nu, hvor brætspil de seneste år har fået 

en renæssance og der er kommet så mange 
nye spændende spil på markedet. Hertil har jeg 
også haft en lille kreativ ”Jørgen Clevin” i maven 
– faktisk siden jeg var teenager – og således selv 
udviklet brætspil.

Min passion for projektledelse som karriere 
fik jeg for en del år tilbage, mens jeg lå og nød 
bølgerne i det græske azurblå hav. Hvorfra den 
kom, ved jeg ikke, men tanken var utvetydig: ”Når 
jeg skal – så skal jeg pensioneres som projektle-
der – og alt, hvad jeg gør fremadrettet, gør jeg for 
at blive en endnu bedre projektleder”. Der er her 
selvfølgelige tale om fravalg, men lige så meget 
(hvis ikke mere) tilvalg. Faktisk betyder det, at jeg 
arbejder mere dedikeret og reflekterende med 
fagdisciplinen projektledelse, hvad enten det er 
værktøjskassen, interessenterne i og omkring 
projektet, leverancerne og ikke mindst relationer-
ne m.v.

Som naturlig følge heraf var (og er) det oplagt 
for mig, at kombinere brætspil og projektledel-
se. Kimen til det første skridt på vejen skete i 
forbindelse med Symposiet 2018. Her havde jeg 
sat en seddel på væggen ved et seminar, hvor 

Et brætspil om
 projektledelse!!!

Der blev meget stille i rummet mens fire mennesker,  
som jeg først nærmest lige havde lært at kende for  
under en time siden, så lettere måbende på mig.  
”Ja… ” fortsatte jeg, ”... vi skal lave et brætspil om 
projektledelse, og det skal være til et seminar på 
Symposiet 2019 for Dansk Projektledelse”. 
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deltagerne – hvis de havde lyst – kunne indgå i 
et uformelt netværk med fokus på styregrupper. 
Kontaktoplysninger blev udvekslet og der blev 
sat dato på det 1. møde. Op til mødet sendte jeg 
en åben dagsorden og et oplæg til ’regler’, hvor 
førstnævnte omfattede præsentationsrunde, 
diskussion om netværkets formål og mål, bordet 
rundt mht. interesseområder mv. Reglerne – om 
end – meget korte handlede om rammerne 
for netværksmøderne herunder oplæg til 4-5 
møder i alt; hvor det sidste møde skulle være det 
afsluttende; udeblivelse til 2 sammenhængende 
møder = ”nej tak til deltagelse” osv.

Og så en eftermiddag tidligt i september i 
2018 – der hvor solen stadig kan nå baghuset 
i Frederiksholmskanal i København – og det 
gamle træ i baggården endnu ikke havde iført 
sig sin efterårskjole, dukkede fire forventnings-

fulde mennesker op til netværksmødet og med 
det samme fornemmede vi en utrolig god kemi 
mellem os fem – Peter Holmgaard, Christoffer 
Calmar Schou, Anne Kjær, Michael Andersen og 
undertegnede. 

Snakken gik højt og alle kom med rigtige 
gode ideer mht. hvad netværksmøderne skulle 
bruges til/på. Jeg sad som den sidste og det 
var her jeg sagde ”Man kunne jo også lave – et 
brætspil om projektledelse… ” 

Spillet 
Nu vil jeg skrue tiden frem til onsdag den  
29. maj 2019 kl. 13:30. Vi har de sidste 30 minut-
ter arbejdet på højtryk med at klargøre spillet 
til deltagerne. Udover selve brætspillet er der 
hjælpeplader, terninger, diverse brikker – spiller, 
leverance- og risikobrikker. Spillekort – SWOT og 

Figur 1. Spillets startopsæt-

ning med selve brætspillet, 

hjælpeplader, terninger, 

og diverse brikker – spiller, 

leverance- og risikobrik-

ker. Spillekort – SWOT og 

styregruppedilemmaer og 

egenskabs- og tilhørs- 

forholdskort. 
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styregruppedilemmaer – som skal sættes op på 
den korrekte måde. Forventningsfulde strømmer 
deltagerne ind til de klargjorte spil. Tre spillere 
om et brætspil fordelt på i alt 8 borde. Spilop-
sætningen er illustreret i figur 1. Vi har tilrettelagt 
seminariet i to dele. Den første time er der oplæg 
om spillereglerne og et prøvespil og den anden 
time oplæg om strategi/taktik og så et rigtigt 
spil, hvor der til sidst kåres et vinderbord.

Som optakt til spillereglerne fik deltagerne 
følgende: 

”Spillet går i sin enkelthed ud på følgende: I 
kommer til at spille som et hold og skal sammen 
få jeres leverancer gennem spillet fra projektstart 
til projektafslutning – og I har hver tre ”træk” pr. 
omgang.

Det lyder nemt, men selvfølgelig er der, som i 
den rigtige verden:
• Interessenter, der skal håndteres 

Figur 2. Diverse billeder 

med deltagerne fra semi-

naret. Hvilken energi. 

• Styregrupper, som skal styres
• Risici, som skal fjernes 

Der skal prioriteres og hertil spiller I imod tiden 
og ikke mindst et trusselsbillede, der eskalerer ….

I spiller mod spillet som en enhed og jo mere 
”samspil” I skaber sammen – jo flere leverancer 
får I i mål.

Jo mere ledelse I skaber sammen – jo mere 
vinder I til sidst … ”

Det var to fantastiske timer med et højt energi- 
og ikke mindst lydniveau, samt et glad vinder-
hold, som til sidst opnåede det maksimale antal 
points med alle leverancer i mål. I kan se stem-
ningsbillederne på figur 2. 

Det kreative værksted
Vender vi tilbage til tiden efter det tidligere 
omtalte ”O-kaaay … ” så fremlagde jeg mine ideer 
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omkring et brætspil, hvor deltagerne skulle spille 
sammen mod selve spillet, som var ét projekt. 
Det skulle indeholde leverancer, hvis fremdrift 
blev blokeret af risici eller bremset af styregrup-
pedilemmaer mv.

Der var ingen af de øvrige fire, som havde prø-
vet spiludvikling, men jeg vidste, at de alle havde 
en kæmpe projektledererfaring, hvilket blev til stor 
værdi for spillet og processen. Jeg kendte også til 
det tøvende omkring – ”hvordan, hvornår og hvad” 
når man pludselig får en opgave i ukendt farvand. 
Det er helt naturligt og jeg kan i den forbindelse 
anbefale ”Game storming – a playbook for innova-
tors, rulebreakers, and Changemakers”. Gray et al. 
O’Reilly (2010), der beskriver, hvorledes brain-
stormning udvikler sig i flere retninger for i sidste 
ende at blive til noget konkret (se Figur 3). Denne 
forståelse hjalp i processen.

”O-kaaay … ” blev afløst af ”Yes” og der blev 
tegnet, drøftet samt fortalt og efter det første 
møde så tavlen sådan ud (Figur 4). Fra møde 
til møde have jeg implementeret vores tanker 
fra sidst på spillebrættet, hvorefter de andre 
gennemførte et spil mens jeg sad og observe-
rede og noterede ”virker – virker ikke”. Udgaven 
blev derefter drøftet og processen startede forfra 
med nye implementeringer til næste møde.

Det blev til syv meget konstruktive møder før 
symposieafholdelsen.

Refleksion og læringspunkter
Først og fremmeste var det en sjov og lærerig 
proces, men mest af alt, er det relationsska-
bende og berigende at indgå i et netværk. Der 
er rigtig mange læringspunkter og refleksioner, 
hvoraf jeg har samlet nogle af dem her.
• Det er vigtigt at holde formålet og målet for 

øje – altså et spil til Symposiet 2019. Bl.a. drøf-
tede vi undervejs en kommerciel publicering 
samtidig med gennemførelsen af Symposiet, 
men så havde vi med stor sandsynlig ikke 
opnået samme resultat. Hertil var netvær-
ket etableret med afsæt i vores interesse for 
styregrupper, hvorfor vi gentagende gange 

FLEMMING FEILBERG 
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genbesøgte målbeskrivelsen for at sikre, at 
disse også blev håndteret i spillet.

• Scope og risici er et andet element at frem-
hæve. Spillet blev designet til ”vi spiller mod 
spillet”, men vi drøftede i 11. time, muligheden 
for at spillekortene kunne give en option til at 
man kunne forstyrre en anden gruppes spil 
ved at lægge blokeringer på deres bræt. Her 
blev scope genbesøgt samtidig med at vi 
kunne se en risici i spilgennemførelsen ved at 
”reglen” ikke var blevet testet igennem. 

• Samspillet i gruppen er måske det vigtigste. 
Der var en gensidig respekt mellem os og 
der var ingen ideer, som blev skudt ned uden 
drøftelse. Alle kunne deltage og bidrage. 
Personligt er der en vis sårbarhed, når man 
præsenterer det nye spillayout og –regler, 
men her skal man vælge at være åben, lytte 
konstruktivt og tage imod. 

Er ovenstående noget du kender fra dit arbejde 
som projektleder?

En afsluttende refleksion – jeg tror på, at leg/
spil hos os voksne er med til at skabe energi og 
skabe noget, som ellers ville være holdt nede, 
hvis vi ”bare” sad rundt om et bord og talte.

Efterskrift – brætspillet liver videre 
Her i den varme sommernat sidder jeg med 
spillet foran mig. Spillet (uden spillebrikker og 
terninger) er gjort tilgængeligt via symposiets 
hjemmeside og kan downloades af deltagerne. 
Lige præcis som vi definerede under spillets 
formål og mål ved netværkets opstartsmøde. 
Spillet er nu ”ude” og kan leve sit eget liv. Jeg tror 
nemlig på at, jo mere man giver, desto mere får 
man igen. 

Jeg sidder dog med en lille spirende tanke. 
I processen havde vi mange ideer som blev 
noteret, men lagt til side – ikke mindst mulighe-
den for et professionelt design og tryk. Der er 
potentiale for noget mere – meget mere – så lur 
mig, om I ikke ser noget i fremtiden fra Dansk 
Projektledelse.//

Figur 3. Illustration på, hvorledes bl.a. brainstorm udvik-

linger sig i forbindelse med innovation som sker gennem 

3 faser – Opening, Exploring og Closing. Fra Gray, D. et al. 

(2010). Game storming – a playbook for innovators, rule-

breakers, and Changemakers”. O’Reilly.

Figur 4. Tidlig mock-up på spillet – kan I  

genkende det? Sammenligning med figur 1.
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Project Half Double fase 1 & 2 er støttet af 
Industriens Fond med 13,8 millioner kroner.

Begrænsninger og usikkerhed 
Der er altid en vis usikkerhed forbundet 
med forskningsresultater. Det gælder både 
generelle begrænsninger og specifikke 
begrænsninger for de enkelte cases.1 

Project Half Double har en klar 
og tydelig mission med at udvikle 
en projektmetode, der kan hæve 
succesraten for projekter og 
samtidig øge hastigheden, hvormed 
der udvikles nye produkter og 
services. Dette skal være med til at 
øge Danmarks konkurrenceevne og 
bidrage med en vigtig brik i kampen 
om fremtidens arbejdspladser og 
velfærd. I denne artikel stiller vi 
skarpt på om de store ambitioner 
blev indfriet.

Ideen om Half Double går tilbage til 2013, hvor 
de første tiltag blev startet af en visionær skare, 
og her blev blandt andet udviklet 10 ledestjerner 
fx ’sæt mennesker før model’ og ’skab korte og 
tykke projekter’. Frem til juni 2015 blev der arbej-

det i dette løst koblede fællesskab, men fra juni 
2015 blev projektet formaliseret, hvor Industriens 
Fond støttede projektet med 13,8 millioner kro-
ner, og Project Half Double var en realitet som et 
formelt projekt. Fire år er gået med Project Half 
Double, og fase 1 & 2 er nu afsluttet i juni 2019, 
og det er tid at gøre status.

Project Half Double er blevet gennemført som 
et tværorganisatorisk samarbejde mellem en 
konsulentvirksomhed, 3 universiteter, 16 pilot-
projektvirksomheder og et netværk bestående af 
2.000 passionerede projektfolk.

Implement Consulting Group har varetaget 
den overordnede ledelse af hele projektet og 
har integreret hele konsortiet omkring projektet. 
De har været initiativtager til Project Half Doub-
le og har spillet en nøglerolle i udviklingen og 
udbredelsen af Half Double-konceptet. Half 
Double-metoden er implementeret i 50 danske 
virksomheder heraf 16 pilotprojektvirksomheder 
som er blevet indgående evalueret forsknings-
mæssigt.

Aarhus Universitet har været ansvarlig for 
forskningssporet og orkestreret samarbejdet 
mellem DTU, CBS og internationale akademiske 

Fire år med 
Project Half Double 
Blev de store ambitioner indfriet?
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samarbejdspartnere som fx University College 
London. Aarhus Universitet har udviklet en evalu-
eringsmetode, som anvendes til at dokumentere 
resultater og effekter af Project Half Double.

De 16 pilotprojektvirksomheder som har 
deltaget i Half Double projektet har bidraget med 
virkelige projekter og problemstillinger. Det frem-
går af Tabel 1t, der også viser projekttypen (Rode 
et al. 2019: 19): 

Det interessante er så hvordan er det gået 
med de 16 projekter, som har anvendt Half 
Double-metoden, og her vælger vi at se på to 
evalueringskriterier: (1) I hvilken grad har projek-
terne opfyldt de opstillede succeskriterier for 
projektet, og (2) I hvilken grad har Half Doub-
le-metoden bidraget til at projektet præsterer 
bedre end sammenlignelige projekter i samme 
organisation.

Hvis vi ser på det første punkt omkring opfyl-
delse af succeskriterier så fordeler de 16 projek-
ter sig som vist på Figur 1 (Rode et al. 2019: 5):

Figur 1 viser at 13 ud af 15 projekter i høj eller 
nogen grad har været succesfulde, hvilket svarer 
til en succesrate på 87% henholdsvis succes-
rate på 60%, hvis vi udelukkende tager de helt 
succesfulde projekter (bemærk et projekt er ikke 
evalueret endnu).

Hvis vi ser på det andet mål om at projekterne 
præsterer bedre end sammenlignelige projekter 
i samme organisation, så er billedet som vist på 
Figur 2 (Rode et al. 2019: 5):

Figur 2 viser at syv projekter vurderes til i høj 
grad at have haft nytte af at bruge Half Doub-
le-metoden, som dermed præsterede bedre end 
sammenlignelige projekter i samme virksom-
hed. Til gengæld er der også fire projekter, hvor 
Half Double-metoden ikke har haft den store 
indvirkning. Disse fire projekter kan isoleret set 
godt være lykkedes ud fra succeskriterierne (se 
Figur 1), men i relation til Half Double-metoden 

Figur 1: Opfyldelse af succeskriterier sammenlignelige projekter.

Figur 2: Half Double projekter set i forhold til sammenlignelige projekter.

Virksomhed Projekttype

Siemens Wind Power Produktudvikling (ingeniørprojekt)

Grundfos Produktudvikling (ingeniørprojekt)

Lantmännen Unibake Markeds og produktudvikling

Coloplast Supply chain projekt

Novo Nordisk  IT projekt

Jabra GN E-commerce projekt

VELUX Organisationsudvikling

Novozymes Produktudvikling

SAS Ground Handling Supply chain projekt

FoodService Danmark Lagerprojekt

LINAK Industriel robotprojekt

Fiberline Produktionsprojekt

Terma Supply chain projekt

Schoeller Plast Produktionsprojekt

Hydratech Industries Produktionsflytning

LEGO Produktionsplanlægning

Tabel 1: De 16 virksomheder der har deltaget i forsknings-

delen af Project Half Double sammenlignelige projekter.

I hvilken grad har Half Double-metoden bidra-

get til at projektet præsterer bedre end sam-

menlignelige projekter i samme virksomhed?

 I høj grad

 I nogen grad

 I ringe grad

 Ikke evalueret endnu

I hvilken grad har projekterne opfyldt de  

opstillede succeskriterier for projektet?

 I høj grad

 I nogen grad

 I ringe grad

 Ikke evalueret endnu
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1. Du kan læse mere om Half Double-metoden og forsknings-
resultaterne i en række rapporter udgivet af forskningsteamet 
(Rode et al. 2019; Svejvig et al. 2017; Rode, Frederiksen, and 
Svejvig 2018).

Rode, A. L. G. , Signe H. Frederiksen, and P. Svejvig. 2018. "Project 
Half Double: Training practitioners, working with visuals, 
practice reflections and small & medium-sized enterprises, 
December 2018. Aarhus, Aarhus University." In.

Rode, Anna Le Gerstrøm, Anne-Sofie Hansen, Per Svejvig, 
Michael Ehlers, Karoline Thorp Adland, Thomas Kristian Ruth, 
Nina Anker Nissen, Rasmus Waldemar, Judith Birte Zippora 
Klein, Sune Edmund Pedersen, Carl-Johan Ekhall, Line 
Ypkendanz, Ulrik Paludan, and Anna Maria Greve-Viby. 2019. 
"Project Half Double : Results of phase 1 and phase 2, June 
2019." In. Aarhus: Aarhus University.

Svejvig, Per, Karoline Thorp Adland, Judith Birte Zippora Klein, 
Sune Edmund Pedersen, Nina Anker Nissen, and Rasmus 
Waldemar. 2017. "Project Half Double: Current results for 
phase 1 and phase 2, December 2017." In. Aarhus: Aarhus 
University.

har indvirkningen tilsyneladende været lille. Tre 
projekter er ikke evalueret endnu.
Vores overordnede konklusion er ”at anvendel-
sen af Half Double metoden i et projekt kan lede 
til en større præstation end sammenlignelige 
projekter i samme organisation” (Rode et al. 
2019: 88). Det er således lovende at i 9 ud af 13 
projekter, der har benyttet Half Double-meto-
den, i høj til nogen grad har præsteret bedre end 
sammenlignelige projekter i samme virksomhed, 
og at 13 ud af 15 projekter helt eller delvist har 
levet op til deres succeskriterier. Omvendt viser 
resultaterne også at nogle projekter ikke klarede 
sig bedre end sammenlignelige projekter i sam-
me virksomhed, og at nogle projekter var mindre 
succesfulde. Derfor er Half Double-metoden på 
ingen måde et vidundermiddel, men med de 
rette omstændigheder og de rette projekttyper 
kan man opnå gode resultater.

Man kan desuden hævde at de 16 projekter 
har haft rigtig gode vilkår med stor bevågenhed 
i deres respektive virksomheder og konsulenter 
tilknyttet til at understøtte processen. Det er helt 
korrekt, men det kan omvendt aktiv bruges til at 
sige hvilke vilkår der skal være til stede for at lyk-
kes med projekter og for at få effekter af projekter 
hurtigere. 

Blev de store ambitioner så indfriet? Det vil 
jeg lade op til læseren at bedømme ud fra de 
forskningsresultater der er præsenteret.

Half Double projektet fortsætter i en fase 3 
drevet af Implement Consulting Group, Dansk 
Projektledelse og Aarhus Universitet støttet af 
Industriens Fond med yderligere 15,8 millioner. 
Formålet er at sprede og skalere Half Double til 
flere små og mellemstore danske virksomhe-
der for at nå et tipping point (kritisk masse) og 
skabe en bæredygtig forretningsmodel, hvor Half 
Double kan fortsætte som en selvbærende og 
uafhængig enhed.//
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Det er sjældent, at tvungne initiativer skaber 
begejstring. Når jeg husker tilbage på foråret 
2018, så var den generelle stemning omkring 
den nye persondataforordning da også mildest 
taget lunken. I mange af de organisationer, 
jeg kom i, var der oplevelser af, at det der 
med persondata, vist primært var noget, der 
vedrørte Facebook og Google, og nu havde 
bureaukraterne nede i Bruxelles igen fundet 
på nye administrative byrder, de kunne 
pålægge virksomhederne.

Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet 
Persondataforordningen) er en EU forordning, 
som har til formål at styrke og harmonisere  
beskyttelsen af personoplysninger i Den Euro- 
pæiske Union (EU)

Ved at skabe et fælles regelværk i EU er det hensigten, at det skal blive 
enklere for virksomheder at følge reglerne. Der lægges op til en streng 
databeskyttelse, og brud kan med føre store bøder på op til 4% af virk-
somhedens samlede omsætninger €20 millioner. Forordningen trådte i 
kraft den 25. maj 2018.
Forordningen ses også ofte omtalt blot som GDPR baseret på forkortelsen 
af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation).

Hvad giver 
succes i 
projektarbejde?

Jeg havde selv fornøjelsen af at blive pro-
jektleder for et projekt, hvis formål var at 
implementere den nye persondataforordning 
og sikre compliance med de nye regler. Min 
værtsorganisation var en stor europæisk for-
brugerorganisation og et af succeskriterierne 
for vores projekt var at sikre, at vi undgik en 
shitstorm som følge af, vi ikke selv overholdt 
de fælleseuropæiske regler. Dette succes-
kriterie var et meget godt eksempel på den 
lidt afventende og reaktive position, vi – og 
mange andre virksomheder – havde til den 
nye persondataforordning.

GDPR-projekterne overrasker positivt
Da vi i sommeren 2018 havde afsluttet og 
evalueret vores projekt, kunne vi med stor 
tilfredshed konstatere, at vores projekt var 
kommet i mål til tiden. Vi var lykkedes med at 
blive compliant med de nye regler, vi havde 
overholdt vores budget, og succeskriteriet 
omkring at undgå shitstorm var blevet indfriet. 
Faktisk var det lykkedes os at få positiv PR på 
vores projekt, så vores vigtigste interessenter 
udtrykte generel stor tilfredshed med projek-
tet. I vores slutevaluering af projektet blev det 
endvidere tydeligt, at projektet havde haft en 
række positive sidegevinster fx i form af væ-
sentlig bedre styr på vores data, fjernelse af 
ikke-værdiskabende dobbelt-registreringer og 
unødig omfangsrig arkivering samt oprydning 
og strømlining af nogle bøvlede arbejdsgan-
ge. Alt i alt fik vi ganske meget ros for vores 
resultater.

Når jeg talte med projektleder-kolleger i 
andre virksomheder, fik jeg opfattelsen af, at 
vores resultater ikke var ekstraordinære. Den 
helt store frygt for ”bål og brand” i forbindel-
se med manglende overholdelse af de nye 
regler var drevet over, og GDPR-skandalerne 
fyldte stort set ingenting i dagspressen.

Et studie af 36 GDPR-projekter i danske virksomheder, 
viser, at den fælleseuropæiske persondataforordning 
– sammen med god projektledelse – har skabt uventet 
værdi mange steder. En brændende platform, en 
dedikeret topledelse og en bred involvering, har især 
hjulpet til, at GDPR-projekterne har leveret varen, men 
andre faktorer har også medvirket.
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36 danske virksomheder har deltaget i 
undersøgelsen
Disse observationer førte til nysgerrighed 
blandt mig om mine kolleger i Factor3 efter at 
se lidt nærmere på, hvordan GDPR-projekter-
ne egentlig forløb. På den baggrund udar-
bejdede vi i Factor3 i efteråret en kort survey 
omkring GDPR-projekterne, for at samle lidt 
data på tingenes tilstand. Vort survey blev bl.a. 
sendt rundt til medlemmer i Dansk Projektle-
delse. I alt 36 store danske virksomheder har 
deltaget i undersøgelsen.

Set ud fra et projektledelsesperspektiv er 
GDPR også umådeligt interessant, fordi der 
er en helt særlig situation, at vi samtidigt har 
lavet stort set det samme projekt – i stort set 
alle virksomheder og organisationer i Dan-
mark. Der var derfor en oplagt mulighed for at 
lave et studie af disse projekter for at kunne 
give nogle bud på, hvad der skaber gode pro-
jektresultater. Ofte vil vi opleve at projekttypen 
og indholdet influerer på, hvordan projektle-
delsen skal udføres, men her er vi så heldige 
at have en række projekter, der ligner hinan-
den. Ved at tage udgangspunkt i disse relativt 
ens projekter, har vi prøvet at se, om vi kunne 
finde nogle forklaringsfaktorer til, hvorfor nog-
le af projekterne lykkes, mens andre ikke gør.

Pæne karakterer til 
projektgennemførelsen
De overordnede resultat flugter helt med mine 
egne oplevelser. GDPR-projekterne opleves 
generelt som relativ succesfulde. Stort set alle 
projekter melder, at de er lykkedes med at 
blive helt eller delvis compliant med den nye 
lovgivning.

I vores survey bad vi virksomhederne om 
at give karakter på 12-skalaen til deres GD-
PR-projekter, og resultatet blev et gennemsnit 
på 7 – med en pil opad.

GDPR-projekterne er således et opløftende 
eksempel på, at ikke alle IT-projekter kører 
helt af sporet, selvom man nogle gange kan 
få det indtryk, når man læser om projekterne 
på nettet og i dagspressen. Fx kunne man på 

forsiden af tidsskriftet ”Projektledelse” forrige 
år læse overskriften ”Du har under 36% chance 
for succes i dit projekt”. 

Og den rigtig gode historie er, at i tillæg til 
dette har langt over halvdelen af projekterne 
opnået klare gevinster for virksomhederne 
udover blot at overholde lovgivningen. 

» ... klare gevinster for 
virksomhederne udover blot at 
overholde lovgivningen

Mange positive gevinster
Som eksempler på gevinster der er opnået i 
GDPR-projekterne nævnes i de åbne kom-
mentarer til undersøgelsen:
• Øget awareness om data generelt
• Styr på processer, procedurer og sikkerhed
• Oprydning i data samt i vores procedurer
• Større og bredere forretningskendskab

Der kom styr på Brugerautorisering og bruge-
rautentificering
• . Ældre ikke sikrede IT-applikationer blev 

udskiftet til helt nye sikrede applikationer.
• Har skabt noget læring, som vi kan bruge i 

vores virke som advokater
• Styrket løsningssalg
• Vi er bedre beskyttet end tidligere mod 

databrud
• Sikkerhedsmæssige issues, som var gæl-

dende i forvejen, men uden særligt fokus, 
kommer frem og bliver synlige i organisati-
onen

• Bevidsthed om GDPR, oprydning i gammelt 
materiale (digitalt og fysisk), optimering af 
forretningsgange, introduktion af e-læring 
(gamification) som redskab, revision af 
compliancefunktioner

• Projektet skabte større fokus på forvalt-
ningsret generelt

• Det har haft positiv indvirkning på andre 
områder som f.eks. effektive sagsgange, 
journaliseringspligt og kendskab til lov-
grundlag

Dette kan så sammenholdes med, at ge-
vinsterne i næsten ingen af projekterne var 
defineret som et formål fra start af.  
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Jeg synes at det giver stof til eftertanke. Næ-
ste gang et stort tværgående lovgivningsiniti-
ativ skal lanceres, så er vi mange, der måske 
lige skal synke spyttet, inden vi lader galden 
flyde og huske, at sidste gang var der faktisk 
en rigtig god mening med galskaben.

Succesfaktorer i de gennemførte 
projekter
Data i vores survey, peger især på, at 3 faktorer 
synes at have haft positiv indflydelse på om 
projektet lykkedes:
• Der har været en brændende platform
• Topledelsen har været direkte involveret i 

projekterne
• Involvering af hele organisationen

På mange måder er dette ikke en revolutio-
nerende nyhed. Det matcher på mange måde 
de resultater, som John Kotter nåede frem til 
og lancerede i sin berørte artikel fra Harward 
Business Review ”Why Transformation efforts 
fail”. Kotter taler i sin artikel om vigtigheden 
af at skabe ”a sense of urgency”, at have en 
”powerfull guiding coalition” og om at ”Em-
powering others to act on the vision”. Det er 
dog stadig i dag interessant at se, hvordan det 
virker i praksis.

Den brændende platform
I GDPR-projekterne kommer den brændende 
platform til udtryk i følgende kommentarer til, 
hvorfor GDPR-projekterne lykkedes:

”Truslen om store bøder og offentlig udstil-
ling i medierne var med til at skabe stor op-
mærksomhed, interesse og forståelse blandt 
både ledere og medarbejdere”

”Det at der var en ekstern deadline og stor 
fokus på GDPR i resten af samfundet hjalp” 

Projektorganiseringen
Undersøgelsen viser også, at projektorganise-
ring er blevet kutyme, når lovgivningsinitiativer 
skal implementeres. I ca. 90% af alle de GD-
PR-projekter, der har deltaget i vores survey, 
har der været etableret en projektorganisation 
til projektet. Samtidig viser vores survey også, 
at det er lykkedes at mobilisere topledelsen i 
projekterne. Der har været repræsentanter fra 
virksomhedens topledelse i 90% af styregrup-
perne. 

I de åbne besvarelser i vores survey, har 
respondenterne kunnet givet deres bud på, 
hvilke faktorer, der kan forklare projekternes 
succes. Her peger flere også på topledelsens 
involvering, som disse citater er eksempler på:

Begrænset slutbrugerinvolvering
Der er imidlertid også plads til forbedring i 
projektorganiseringen. Selvom mange respon-
denter peger på vigtigheden af at mobilisere 
hele deres organisation i projektet, så har 
der været begrænset direkte involvering af 
slutbrugerne i projektorganisationerne. I over 
halvdelen af projekterne angives det, at slut-
brugerne ikke eller kun sporadisk har været 
involveret i projektet (fx i projektorganisatio-
nen, i workshops, ved seminarer el.lign.)

I de projekter, hvor der har været en bred 
involvering af hele organisationen, peger flere 
på, at dette tilsyneladende haft en rigtig god 
effekt på projektets resultat. I en af kommenta-
rerne til surveyen lyder det f.eks:

”Vi arbejdede rigtig meget med awareness 
i organisationen. Vi satte tid af til dette, og da 
alle var besøgt personligt ”tippede” organisa-
tionen, og herefter oplevede vi et ”træk” efter 
ydelserne fra projektet”.

» selv de helt klassiske 
og grundlæggende 
projektledelsesværktøjer som 
fx interessentanalysen ikke blev 
udarbejdet i omkring halvdelen  
af projekterne.

Best Practice er ikke praksis alle steder
”Best Practice” er endnu ikke ”Common 
Practice” i projekterne i mange danske virk-
somheder. F.eks. viste det sig, at der kun var 
udarbejdet en Business Case i ca. en tredje-
del af projekterne. Nogle vil måske anføre, at 

»Topledelsens fokus har medvirket til succesen

»Ledelsesfokus og opfølgning har været afgørende

»Projektprogramchefen havde reference til  
IT-direktøren, med referencegruppe i topledelsen

»Vi havde direktionens bevågenhed

»Ledelsens evne til at tage beslutninger i projektet 
har været afgørende
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GDPR-projekterne jo er lovgivningsprojekter 
og dermed ”skal”-projekter, der skal laves 
uanset den forretningsmæssige gevinst for 
virksomheden, men hvis man fx støtter sig til 
best practice-biblerne ”Prince2” eller PMBOK, 
så finder vi der en klar anbefaling om, at der 
skal udarbejdes Business Case i alle projekter. 
Tilsvarende gælder det, at det kun er i lidt over 
en tredjedel af projekterne (36%), at der blev 
opstillet egentlige effektmål for projektet.

Et andet mantra fra Best Practice manua-
lerne handler om vigtigheden af, at projektle-
deren sørger for en kompetent ændringssty-
ring i projekterne. Scope-creep er vel næsten 
projektverdenens svar på Ebola-virus og skal 
undgås med alle midler. Det er derfor også 
tankevækkende, at der kun arbejdes med en 
ændringslog i 23% af de undersøgte projekter. 
Kun halvdelen af projekterne har fra start af 
haft et formelt godkendt projektbudget, og 
endnu færre har haft et budget, der også har 
omfattet interne arbejdstimer.

De klassiske dyder
Det er snart 40 år siden, at Mikkelsen og Riis 
udgav deres første udgave af ”Grundbog i pro-
jektledelse” med en grydeklar værktøjssam-
ling til den ambitiøse projektleder, men allige-
vel kan vi konstatere, at selv de helt klassiske 
og grundlæggende projektledelsesværktøjer 
som fx interessentanalysen ikke blev udarbej-
det i omkring halvdelen af projekterne.

I næsten lige så mange år har en af Dansk 
Projektledelsesforenings store koryfæer, 
Morten Fangel, advokeret for vigtigheden af 
en aktiv projektopstart med projektopstarts-
seminaret som det vitale omdrejningspunkt. 
I undersøgelsen viser det sig, at kun lidt over 
halvdelen af de undersøgte GDPR-projekter 
har afholdt et formelt Kick-off for projektet.

Projektplanlægning og risikoanalyse er 
Common Practice
De værktøjer, der tilsyneladende har vundet 
indpas som ”Common Practice”, er Projektpla-
nen (laves i 80% af projekterne), Risikoanaly-
sen (ca. 70%) og Kommunikationsplanen (60%). 

Faste regelmæssige projektgruppemøder 
er et andet greb som har haft stor udbredelse 
i GDPR-projekterne (ca. 80%). Typisk har der 
hvert afholdt fast projektgruppemøde hver 
eller hver anden uge.
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Nu handler projektledelse jo heldigvis om 
meget mere end værktøjer og skabeloner, og 
det er da også stærkt opmuntrende at kunne 
konstatere, at ”god projektledelse” nævnes  
som en af de vigtigste faktorer, der har under- 
støttet værdiskabelsen i projekterne. En kom-
mentar til vor survey lyder fx:

”Vi lykkedes bl.a. på grund af målrettede og 
dedikerede projektstyringsressourcer samt en 
meget præcis metodik, der opdelte projektet 
i faser (analyse, design, udvikling og imple-
mentering)”

Faseopdeling og metodik til projektgen-
nemførelse er ofte en indlejret del af virksom-
hedernes projektmodeller, og i undersøgelsen 
kan vi se, at næsten to tredjedele af de delta-
gende virksomheder angiver, at virksomheden 
har deres egen projektmodel. Men igen vokser 
træerne ikke ind i himlen. For GDPR-projekter-
ne gælder det, at selvom virksomheden har 
en projektmodel, så er den ikke blevet brugt, i 
en tredjedel af tilfældene, så virksomhedernes 
egen ”Best Practice” er heller ikke blevet til 
Common Practice alle steder.

Projektværktøjerne gør en forskel
Den manglende Common Practice, kunne 
måske foranledige nogen til at tænke, at 
projektværktøjerne måske er ligegyldige og 
ikke gør en forskel. Til dem er der dog lidt trøst 
at hente i undersøgelsen. De projekter, der har 
klaret sig bedst i f.t. at opnå compliance samti-
dig med at de har lykkes at overholde budget 
og tidsplan, er generelt lidt flittigere ”værk-
tøjsbrugere” end de der ikke er lykkes med at 
holde fast i ”projekttrekanten”. Det tydeligste 
eksempel er, at samtlige (100%) af de succes-
fulde projekter angiver at de har gennemført 
en risikoanalyse. For de projekter der hverken 
har opnået fuld compliance, overholdt budget 
eller tidsplan er tallet 0%!

» projekter der hverken 
har opnået fuld compliance, 
overholdt budget eller tidsplan, 
havde ingen risikoanalyser. //
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Forskningskonferencen: når teori og 
praksis mødes 
Formålet med forskningskonferencen er at få 
teori til at møde praksis. Forskere og praktikere 
mødes på en række seminarer hvor der gennem 
faciliteret dialog og aktiviteter udveksles viden 
om de nyeste forskningstrends og praktiske erfa-
ringer inden for ledelse af projekter.

Inspiration, trend og refleksion fra 
prominente keynote-speakers 
Årets forskningskonference fik støtte af Otto 
Mønsteds fond, og vi kunne som noget nyt præ-
sentere prominente keynote-speakers til at åbne 
og lukke konferencen; hhv. Anne Skaare Nielsen 
og Ralf Müller. Anne indledte konferencen med 
at skue fremad mod nye trends i projektledelse 
og få deltagerne til at sige ”nå” til fremtiden. ”Nå”, 
hvad enten det er automatisering via robotter, 
Internet of things (IoT) eller bekendtskab med 
det nye populære Scaled Agile Frameworks, der 

i øjeblikket vinder udbredelse i Danmark (Vildrik 
Thougaard, 2019).

Som afslutning på konferencen så Ralf Müller 
bagud mod konferences temaer og satte begge 
dage i relief med den nu nyligt publicerede mo-
del, der viser ledelse af projekter som aktiviteter, 
strukturer og opfattelser i forskellige lag (Müller 
et al., 2019). Interessant nok kunne forsknings-
konferencens præsentationer og temaer let 
placeres i denne model med en tæt knytning 
til konferencens overordnede tema – ledelse 
skaber vi sammen – dette har vi illustreret med 
figur 1. Øverst på ”lagkagen” forefindes projekt-
ledelse og de underliggende ”lag af ledelse” 
giver en række muligheder og begrænsninger 
for, hvordan projektledelse udføres i den enkelte 
organisation.

Projektledelse
Vældig mange organisationer oplever et stigen-
de krydspres i projektledelse. Projekterne skal 
skabe innovation, kreativitet og bæredygtighed 
og dertil opleves en stigende kompleksitet og 
usikkerhed (Brink, 2017). Både John Christiansen 
og Peter Georg Harboe pegede i deres oplæg på 
at den klassiske top-down-tænkning af ledelse 
og vandfaldsmodeller ikke længere er anvende-
lig – og måske aldrig har været det (Svejvig and 
Andersen, 2015). I stedet bør vi tænke på ledelse 
af projekter som en samling ikke-lineære aktivite-
ter, der udføres cyklisk og dynamisk (Christiansen 
and Varnes, 2008). Vandfaldstænkning er måske 
nok brugbart til fremadrettet handling og til 
statusopgørelser, mens de reelle handlinger og 
processer i et projekt består af mange indlejrede 
systemer, der påvirkes af forskellige hierarkiske 
niveauer og funktioner (Hansen et al., 2017).

Derudover berørte oplægsholderne stakehol-
der-involvering som et centralt tandhjul i projek-
ter med konstant stigende forandringstendenser. 
Anna Lund Jepsen viste hvorledes det bliver 

Ledelse af 
innovationsprojekter 
og porteføljer 
skaber vi sammen
Støttet af Otto Mønsteds Fond, 
kunne årets forskningskonference 
invitere prominente talere til at 
reflektere over Symposiets tema 
”Ledelse skaber vi sammen”. Her 
gennemgås de vigtigste pointer 
fra konferencens mange talks, 
debatter og posters.
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stadigt mere udfordrende at involvere stakehol-
ders fordi projekters reelle værdiskabelse er langt 
bredere end blot finansielle mål (Eskerod and 
Jepsen, 2016). Anna beskrev dette som at skulle 
honorere en ”triple bottom line”, hvilket består 
af profit, people og population (Elkington, 2013). 
Timo Leimbach fulgte op på dette fokus med et 
oplæg om stakeholder-forventninger, som blev 
beskrevet som en ”improviseret vals”. Forventnin-
ger er ikke statiske og dansemetaforen kan vise, 
hvordan projektets værdiskabelse kan ses som 
et tæt samarbejde med løbende forhandlinger 
om retningen og outcome. Dansemetaforen 
kan også bruges til at forklare de agile tilganges 
succes, da disse fordrer hurtigere kontinuerlige 
leverancer og feedback, hvilket løbende redu-
cerer forskellen mellem forskellige stakeholders’ 
forventninger (Stettina and Hörz, 2015). Christian 
Thuesen præsenterede efterfølgende hvordan 
buzzwords som ”Internet of things” (ideen om 
digitalisere værktøjer og koble deres data sam-
men) bør bruges varsomt, da vi som projektlede-
re- og ejere ikke altid ved, hvad konsekvenserne 
af projekterne er på den lange bane. Kortsigtede 
populære gevinster er nemlig ikke nødvendigvis 
bæredygtige, og gevinster bør vurderes med en 
mere overordnet betragtning.

Projekt governance 
Det næste lag i ”kagen” omhandler projekt- 
governance, som består af projektroller, insti-
tutioner (fx styregrupper), relationer og me-
todologier (Müller et al., 2019). I den forbindelse 
beskriver Ralf Müller en række dimensioner i 
projekt-governance, eksempelvis ved forskel-
len på stakeholder- vs. shareholder-orientering. 
Danmark er i et internationalt perspektiv stærkt 
orienteret mod de ønsker og præferencer som 
”stakeholders” har ift. projekter, mens de engelsk-
talende lande, herunder USA, Storbritannien og 
Australien er mere orienteret mod ”Shareholders” 
(Müller and Lecoeuvre, 2014). Det skyldes blandt 
andet, at virksomhedsstrukturen i Danmark er 
domineret af små og mellemstore virksomheder, 
hvor man forholdsvist let kan overskue, hvem der 
er ansat og hvem der har indflydelse på orga-
nisationen. Dette er positivt, da en stærk stake-
holder-orientering ifølge Ralf Müller har større 
sandsynlighed for at skabe succes i projekter 
(Joslin and Müller, 2015). Tidlig og intens involve-
ring af stakeholders gør nemlig implementering 

og realisering af projektets gevinster lettere og 
mindre risikofyldt. Desværre har stakeholder-ori-
entering den ulempe, at det giver en langsom-
mere og mere besværlig proces, da der er et 
væld af interessenter, som skal høres og tilgo-
deses i projekterne (Meyer, 2017). Samme pointe 
blev også præsenteret af Otto Vinter og Peter 
Carstensen, som gav 8 konkrete trin som ethvert 
forandringsprojekt skal overholde for at stake-
holders faktisk ændrer deres adfærd (Carstensen 
and Vinter, 2018).

Ledelse af projektporteføljen
Det bringer os til næste lag, nemlig ledelse 
af projektporteføljen som har fået stigende 
forskningsmæssig interesse de sidste knap 10 
år (Geraldi and Söderlund, 2018, Svejvig et al., 
2019). Ikke mindre end fem oplæg omhandlede 
porteføljeledelse. Herunder fortalte Jan Pri-
es-Heje hvordan styring af projekt porteføljen 
kan forbedres ved at ”assesse” alle projekter 
og lade topledelsen prioritere projekterne efter 
værdi og sandsynlighed for succes (Pries-Heje 
et al., 2017). Anna Le Gernstrøm viste med et 
konkret værktøj hvordan porteføljeledelse kan 
evalueres før, under og efter projekterne ruller 
(Hansen et al., 2019). Cathy Liu viste hvordan 
porteføljeledelse kan visualiseres og dermed 
skabe overblik i organisationen (Liu and Kil-
len, 2019). Lars K. Hansen viste på baggrund af 
et litteraturstudie af 70 års forskning hvordan 
porteføljeledelse kan- og måske bør gentæn-
kes (Hansen and Hansen, 2019). Benedicte 
Rex Fleron præsenterede et studie af imple-
menteringen af Sundhedsplatformen som en 
succesfuld portefølje-organisering på grund af 
en stærk rammesætning og rolleopdeling med 
formelle strukturer og roller. Til sidst fortalte Lea 
Henriksen om erfaringerne med spredningen 
af SAFe i en større organisation og de mange 
kulturelle og dermed strukturelle udfordringer 

Figur 1: Forskningskonferencens 

temaer som lag af ledelse. Inspireret 

af Müller et al. (2019)  Projektledelse

 Projekt governance

 Porteføljeledelse

 Ledelseskontekst og "Gonvernmentality"
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dette medfører, selv flere år efter (Henriksen, 
2019). 

Aldrig glemme ledelseskonteksten og 
”Governmentality”
Det nederste og mest grundlæggende lag i 
vores lagkage omhandler ledelseskontekst og 
Governmentality, hvilket kan være svært at se 
og begribe, men ikke desto mindre har det stor 
betydning. Dette dækker blandt andet over dis-
kussioner om bestemte karakteristika ved orga-
nisationers strukturer og regionale og nationale 
traditioner. Begrebet ”Governmentality” beskriver 
den måde de enkelte individer i projektorganisa-
tionen præsenterer sig selv og har indflydelse på 
deltagerne (Müller, 2016). Eksempelvis viste Lars 
Jespersen hvordan forskellige typer af små og 
mellemstore virksomheder (SME) har forskellige 
traditioner i forhold til fokus på struktur, hierarki 
og ledelse. Lidt overraskende påpegede Ralf 
Müller, at Danmark internationalt set er meget 
orienteret mod at styre processerne i projektle-
delse, hvorimod andre lande som Storbritannien 
og USA er mere orienteret mod outcome (Müller 
and Lecoeuvre, 2014). Dette kan forklares med, 
at vi i Danmark har en lang og indgroet traditi-
on for en flad magtstruktur (Meyer, 2017), hvor 
processen ift. at skabe involvering og konsensus 
omkring alle de mange involverede har en afgø-
rende værdi i sig selv (Hansen and Svejvig, 2018). 
Ulemperne ved denne tradition er, at de ”tørre 
tal” i business casen, dvs. projektets outcome let 
kan glide i baggrunden. Derudover kan det kan 
være svært at tilpasse ledelsen af projektet til 
den givne situation fordi der stilles krav til at følge 
en række formelle- og uformelle processer i alle 
organisationens projekter (Müller, 2009). 

I hvilken retning bevæger vi os?
I sin helhed kan ”Lagkage-modellen” give en 
bedre forståelse for samspillet mellem de 
forskellige ledelseslag, som er i tråd med det 
overordnede tema for Symposiet: Ledelse skaber 
vi sammen. Modellen kunne eksempelvis være 
nyttig i forbindelse med en organisations over-
vejelser af skaleringen af agile metoder, hvor der 
ofte ses på rammeværk som SAFe, Spotify og 
LeSS (Conboy and Carroll, 2019). Her kan vi bruge 
”lagkagen” til at stimulere kritiske refleksioner ift. 
om de nævnte agile metodologier og filosofier 
nu også passer til den eksisterende organisation. 
Alt i alt understreger forskningskonferencen at 
sådanne typer teori om ledelse af projekter er 
vigtigere end nogensinde, da ledelse af projekter 
bør forstås som mange dele og lag, dette uanset 
om man er praktiker, teoretiker, forsker eller 
lommefilosof.//
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DANMARKS 
STØRSTE NETVÆRK
FOR LEDERE AF 
PROJEKTER



KÆPHESTEN

Fast debattør i tidsskriftet 

Projektledelse.

Kæphesten er et synonym. 

Debattørens identitet er 

redaktionen bekendt.

Mangfoldighed er godt. I udviklings- 
miljøer, hvor der er brug for 
nytænkning og kreativitet, er det 
godt, at der er samlet mennesker 
med forskellige kompetencer, 
uddannelser, erfaringer og 
arbejdsmetoder. En af de klassiske 
klichéer fastslår noget i retning 
af... at hvis man gør det man altid 
har gjort, så får man de samme 
resultater. Kombinationen af 
forskelligheder i et team skaber 
også brydninger, alternativer, 
innovation og synergi, som sikrer at 
vi ikke ”bare” gør det vi plejer.

Så vidt, så godt. De færreste vil indtage det 
modsatte synspunkt: At den bedste udvikling, 
kreativitet og nytænkning får man i et team, hvor 
alle ligner hinanden. 

» Den bedste udvikling, kreativitet 
og nytænkning får man i et team, 
hvor alle ligner hinanden

Men – Kæphesten er til for at skabe debat – 
så lad mig introducere et par perspektiver på 
mangfoldighed, og lægge op til gode drøftelser 
om kultur, samarbejde og teamsammensætning 
i jeres respektive organisationer. 

1. Måske er det ikke altid bedst, at der er 
store forskelle i et team 
Måske er der kombinationer af forskelligheder, 
der skaber mere kaos, mindre tilfredshed, uløste 
konflikter og et team, som snarere modarbejder 

hinanden og kæmper for egne ideer, fremfor at 
fabulere videre på hinandens ideer. Hvilke typer 
af opgaver har god gavn af forskelligheder, og 
hvornår er det faktisk bedst at sammensætte 
teams, der ligner og kender hinanden, og arbej-
der ensartet. Min tese er at vi – måske ubevidst – 
forsøger at sammensætte et team, der ikke er ”alt 
for forskellig”. Jeg ser organisationer og teams, 
som selv synes de er forskellige, men som set 
udefra er temmelig ens. Jo længere de har arbej-
det sammen, jo mere tiltræder de den hersken-
de kultur i teamet, og forsøger at indrette sig dels 
efter, hvordan vi plejer at arbejde, dels efter at 
undgå (for store) konflikter og brydninger. Går det 
ud over nytænkningen? Kan I i jeres organisation 
(nemt) få øje på en leder, som tilsyneladende 
(oftest) ansætter nogen der ligner ham selv?

2. Hvilke typer mangfoldigheder 
og forskelligheder er vi egentlig 
opmærksomme på – og er glade for? 
Her er min tese, at der i de fleste organisatio-
ner er en underliggende kultur, som ”sorterer” i 
forskellighederne. Jeg ser fx ”ingeniør-organisati-
oner”, hvor man nok ansætter fx humanister, men 
i begrænset omfang (for det er nu engang inge-
niører, vi har brug for!), og typisk til ikke-tekniske 
opgaver, som fx kommunikation. Jeg ser faglige 
miljøer (fx medico, bygge og anlæg, IT, økonomi, 
osv), hvor den faglige tilgang også præger opga-
veløsningen i områder, hvor andre tilgange med 
ligeså god ret kunne være fremherskende, men 
hvor ”faget” har taget patent på arbejdstilgangen, 
og hvor der bliver set lidt skævt til den kollega, 
som formaster sig til at foreslå anderledes tilgan-
ge, perspektiver, arbejdsmetoder, osv. 

3. Den kommende generations indtræden 
på arbejdsmarkedet
Igennem de sidste to årtier har jeg jævnligt væ-
ret involveret i diskussioner om den kommende 
generations indtræden på arbejdsmarkedet. ”De 
er anderledes, de arbejder på en anden måde, 
de er vant til xxx….” har det lydt hver gang. Un-
derligt nok har de unge snildt formået at kom-
me ind på de store arbejdspladser, men de har 

Mangfoldighed! 

40 // PROJEKTLEDELSE #2/2019

DEBAT  // KÆPHESTEN



sjældent haft held til at revolutionere ret meget, 
snarere er de efter et par år integreret i ”den 
fælles fremherskende kultur”. I modsætning til 
de internationale miljøer, som jeg har arbejdet i, 
så er de ”traditionelt danske” miljøer langt mere 
homogene, og mere tilbøjelige til at ansætte 
nogen der ”ligner” dem selv. Min påstand her vil 
være – som et eksempel – at en ung, køben-
havnsk, tatoveret ingeniør har mere tilfælles 
med en ingeniør fra Varde og en ingeniør fra 
Iran, end en ingeniør fra Køge har tilfælles med 
en jurist fra Køge….. 

Vi skal omfavne forskelligheder og mangfoldig-
hed. Vores organisationer oplever større komplek-
sitet i opgaverne, og det er sjældent muligt at løse 
opgaverne med gammelkendte og velafprøvede 
metoder. Der er ofte situationer og problemstillin-
ger, der kræver nye kombinationer af løsningsmu-
ligheder, og flere perspektiver på et problem giver 
nu engang også flere løsningsforslag.

Hvordan ser det ud hos jer? Taler I åbent om 
forskelligheder og mangfoldighed? Taler I om 
fordele og ulemper ved mangfoldighed? Er I 
bevidste om forskellene, når i sammensætter 
teams, og er mangfoldighed en faktor der indgår, 
når I skal ansætte nye medarbejdere? Søger I 
efter nogen, der ligner jer selv, eller har I slet ikke 
blik for at I, måske ubevidst, søger nogen der 
”falder godt ind i vores miljø”, og ikke kommer til 
at udfordre for meget?

Fluks efter de gode drøftelser om mangfol-
dighed og forskellighed i jeres egne organisati-
oner, er det oplagt at tage drøftelser om samar-
bejdskultur og -form. Det er vigtigt i innovative 
og kreative udviklingsmiljøer, at kolleger bakker 
op om ideer, og er med til at arbejde videre på 
dem, fremfor blot at forkaste dem, og lægge 

– or not?
energi ind på at argumentere for sine egne ideer. 
I udviklingsmiljøer er idegenerering en fælles 
proces, det er ikke individers diskussion af, hvis 
idé der er bedst. 

Idegenerering trives i miljøer der stimulerer 
til kreativitet og nytænkning. Så tag nogle gode 
samtaler om hvad der stimulerer, og fortsæt 
med at drøfte ”kodeks” for samarbejdet, således 
ideer får tilstrækkelig opmærksomhed inden de 
forkastes hhv. vælges.

Hvis ikke de kedelige, homogene, traditionelle 
arbejdspladser kommer ud af deres vante og 
trygge cirkler, hvor der er ro og genkendelighed, 
så kommer de heller ikke ud over stepperne med 
kreative og innovative ideer til at løse de mere og 
mere komplekse opgaver.

Det er på tide, at danske projektorganisationer 
i højere grad sætter pris på anderledes ideer og 
synspunkter, som nye kolleger bringer ind. Det 
er også på tide at organisationerne efterstræber 
kolleger der IKKE ligner os, og som ikke ”lige kan 
passe fint ind i teamet”. 

Så – kom i gang med de gode drøftelser på 
arbejdspladserne – og husk også at lytte til de 
skæve og anderledes synspunkter 

PS: Hånden på hjertet – Da du under pkt. 3 
læste sætningen om de fem ingeniører….. så du 
så (ubevidst) fem mænd, eller var der forskellig-
hed der?//

» Det er på tide, at de danske projektorganisationer 
i højere grad sætter pris på de anderledes ideer og 
synspunkter, som nye kolleger bringer ind
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Hvis nogen vil give dig noget 
værdifuldt uden beregning, er der 
formodentlig noget i vejen! Har du 
også glemt at valutaen i alle de 
lækre ”gratis” tjenester vi benytter 
er dig, din opmærksomhed, dine 
brugsmønstre og præferencer?

Er det her en bog for projektledere?
Imran Rashid, speciallæge i almen medicin har 
sammen med Søren Kenner, online marketing 
specialist, skrevet bogen Offline, digital manipu-
lation på smartphones og sociale medier. Lær at 
gennemskue det. Lær at stoppe det. Og hvorfor 
kommer der så en anmeldelse af sådan en bog 
i tidsskriftet Projektledelse? Hvis du umiddelbart 
undrer dig over det, er du ikke alene. Det var også 
min første tanke. Men efter endt læsning kan jeg 
godt argumentere for fornuften i det. Selv om 
bogen umiddelbart henvender sig til privatsfæ-
ren, er problemstillingen relevant for hele dit liv, 
inklusiv din adfærd på jobbet. En konstant strøm 
af afbrydelser og skift af fokus synes at være ret 
normalt på mange arbejdspladser. Mange af de 
værktøjer vi benytter på arbejdet, er forstyrrende 
på en måde, der minder om de sociale medier, 
der beskrives i bogen. Derudover kan mange af os 
nok ikke se os fri for at have sociale medier tændt, 
også når vi er på arbejde. Så kampen om vores 
opmærksomhed virker måske som et hyggeligt 
supplement til hverdagen, men motiverne og på-
virkningerne af dig personligt, er nok noget mere 
omfattende end du forestiller dig.

Hvem bestemmer?  
Dig eller dimsen i lommen?
Du ved det egentlig godt, men er måske holdt 
op med at gøre noget ved det. Alle de gratis 
tjenester du har adgang til og benytter ofte. Det 
er da rart og føles godt. Sådan sidde og hygge i 
sofaen med sociale medier, måske samtidig med 

Er du mon 
dopaminjunkie? 

fjernsynet kører og resten af familien er i nærhe-
den. Eller er familiemedlemmerne i nærheden? 
Er de ikke også inde i en tablet eller smartphone 
og på den måde fraværende? En undersøgelse 
viser, at langt de fleste mener de selv (94%), og 
ikke mobiltelefonen bestemmer over deres liv. 
Dette på trods af at samme adspurgte personer i 
undersøgelsen svarer at de bruger mere tid med 
smartphonen end de var klar over; stirrer på tele-
fonen uden egentlig at vide hvad de laver; mister 
tidsfornemmelsen i selskab med smartphonen; 
lader sig forstyrre på uønskede tidspunkter; 
mærker vibrationer i lommen, selvom der ikke er 
beskeder; cykler og laver andre aktiviteter mens 
de bruger smartphonen; checker telefonen, selv-
om de ved, der ikke er noget nyt og føler trang 
til at svare med det samme der sker noget på 
smartphonen. Måske du lige tager nogle tele-
fonsamtaler når du kører i bil til og fra arbejde? 
Naturligvis har du en form for håndfri mulighed 
og tænker at alt er på den rigtige side af loven, 
hvilket det da også er. Din evne til at køre godt i 
bil falder dog alligevel betragteligt, fordi sam-
talen distraherer dig. På arbejdet har vi jo også 
telefonen med os. Og der distraherer den os i 
lige så høj grad, hvilket ret nemt leder til flere fejl, 
fordi du flytter din opmærksomhed. Selv korte og 
meget små forstyrrelser vil føre til mange flere 
fejltagelser. Vores evne til at ”tænke grundigt 
over tingene” sættes nemt til side med alle de 
forstyrrelser vi tillader med vores smartphones, 
der nærmest opfattes som en del af vores krop. 
Det behøver ikke være sådan, men det er nemt 
at blive ”hooked” på impulserne, der kommer i en 
stadig strøm, hvis du tillader det.

De er ikke onde! De kæmper bare om dine 
penge på en ny måde
Som forfatterne skriver tidligt i bogen, er det 
ikke fordi de mener, der onde kræfter på spil. 
Ingen har egentlig intention om at skade dig. 
Forfatterne er selv brugere af sociale medier og 
mener den teknologiske udvikling kan hjælpe 
os mennesker. Du skal dog være opmærksom 
på hvor magtfuldt den lille dims, proppet med 
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apps, altid indenfor rækkevidde egentlig er. 
Det handler i høj grad om din opmærksomhed. 
Kampen om den er rigtig mange penge værd. 
De største IT-virksomheder vi alle kan navne-
ne på, er hver især omkring 1 billard dollars 
værd. En værdi der i høj grad er skabt af viden 
om os forbrugere – betalingen for den gratis 
service de yder til gengæld. Brugen af smart-
phones er da også eksploderet, de senere år. 
Vel at mærke ikke fordi vi ringer mere sammen, 
tvært imod så ringer vi mindre, mens forbruget 
af data nærmest er eksploderet. Selv om der 
ikke er onde kræfter på spil, kæmpes der om 
din opmærksomhed med alle midler. Apps og 
websider er udviklet med baggrund i forskning 
af menneskers adfærd. Alt du møder på nettet 
er designet til at hacke din hjerne, at fastholde 
din opmærksomhed, få dig til at købe noget. Du 
er motiveret, eftersom din adfærd, mere eller 
mindre direkte, fortæller hvad du har behov for 
at anskaffe snart. Så reklamen for en ny dims er 
ikke tilfældig, du får den fordi du er motiveret. 
Det er let at bruge tjenesterne hvor du køber 
noget – og der er sikkert lige noget rabat, hvis 
du slår til i en fart. Du videregiver ret hurtigt 
skræmmende meget information om dig selv. 
Ja, du har nok allerede, længe før du læser 
dette, videregivet information som gør, at inde-
haverne af denne viden, kender dig selv bedre 
end din partner gør!

Hov, du er måske en dopaminjunkie!
Mennesker opnår en tilfredshedsfølelse ved at 
scrolle gennem vores feeds og ved at se vores 
posts få nogle likes. Det stopper aldrig, der 
kommer flere opdateringer hele tiden, så ud-
skillelsen af dopamin kan fortsætte. Det giver en 
behagelig følelse, men er formodentlig afhæn-
gighedsskabende, påvirker din koncentrations-
evne og empati i negativ retning. Skræmmende, 
ja – det må man sige. Ny information, ikke rigtig 
egentlig – vi ved det vel godt, har læst/hørt/set 
om det her og der, men uden at følge op med 
handling. Denne koncentrerede samling af viden 
om påvirkningen fra nye medier, det er lidt af et 
wakeup call. Dette store IT-eventyr, der ligger i 
din lomme, eller i din hånd dagen lang, vil eller 
har allerede, forandret din hjerne. Så, forfatterne 
stiller et rigtig godt og centralt spørgsmål: 

Hvordan kan det være at medicin skal testes 
længe og grundigt før det må sælges, mens en 
ny app til din telefon bare kan sendes på marke-
det uden videre overvejelser?

Bogen gennemgår hvordan vores hjerne virker, 
hvad der sker med den, hvis vi overdriver brugen 
af smartphones og sociale medier, samt hvordan 
leverandørerne af tjenester arbejder på at fast-
holde dig lige der, hvor deres indhold findes. Den 
er let at læse, så både kollegaer og teenagebørn 
kan få sig noget at tænke over. 

Hvordan bliver jeg ”clean”? Og er bogen 
mon noget for mig?
Sidst i bogen lærer læseren hvordan man iden-
tificerer de vaner man eventuelt har tilegnet sig. 
Måske du opdager at der skal gøres noget, at 
du skal tilegne dig nye vaner, at du har mistet 
kontrollen over brugen af din smartphone og 
de apps du bruger. Så er det om at genvinde 
kontrollen og lære nogle nye vaner. Allerede i 
undertitlen på bogen fortælles det, at vi vil lære 
at stoppe den digitale manipulation. Der er også 
praktiske værktøjer som foreslår en praktisk 
tilgang til en personlig for andring. Det er dog ret 
kortfattet og kunne med fordel have fået tildelt 
en større rolle i bogen.

Men er den her bog så relevant læsning for 
dig i forbindelse med dit arbejde? Ja, det vil jeg 
mene den er. Ikke at den henvender sig direkte 
til adfærd på arbejdspladser, men fordi adfærden 
og brugen af smartphones ikke er stort anderle-
des på jobbet end i privaten. Hvor mange møder 
går du ikke til hvor deltagerne sidder og roder 
med deres computer eller smartphone, under 
påskud af at man da godt kan følge lidt med i 
begge dele, og har vildt travlt …”så jeg skal altså 
også lige lave det her samtidig…”?. Personligt 
oplever jeg, at vi spreder os mere og mere, har 
gang i flere og flere ting på samme tid. Vi multi-
tasker, og tror det er godt at have mange bolde i 
luften samtidig. Men alt forskning tyder faktisk på 
det modsatte, at det er mere effektivt at koncen-
trere sig om en ting ad gangen, at tingene bliver 
lavet hurtigere og bedre hvis man koncentrerer 
sig og venter med at lave den næste opgave. 

Alle generationer, i moderne tidsregning, har 
haft debattører der har fordømt udviklingen og 
sagt at det er for galt og fremtiden ser sort ud. 
Det kan man argumentere for denne bog også 
gør. Der er dog meget som taler for, at denne 
gang er det anderledes. Bogen er helt sikkert et 
vigtigt dokument i debatten om ny teknologi og 
hvordan vi har forandret vores adfærd. Den fortje-
ner et stort publikum og bør give anledning til en 
seriøs debat om emnet.// 

Imran Rashid og  

Søren Kenner 

Offline

Digital manipulation på 

smartphones og sociale 

medier.  

Lær at gennemskue det. 

Lær at stoppe det.

ISBN: 9788770363914

People’s Press, 2019
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Selvpromovering
Bogen er skrevet af Rasmus Hougaard med 
hjælp fra Gitte Korfitsen og Tony Maak Larsen – 
alle tre direktører i Potential Project, som træner 
ledere, og rådgiver organisationer om ledelse. 
Bogen er på sin vis en slags manifest for denne 
rådgivningsvirksomhed, da bogens indfalds-
vinkel til ledelse er helt sammenfaldende med 
virksomhedens. Derfor bør der også indlednings-
vist i anmeldelsen her gøres opmærksom på, at 
bogen til dels må opfattes som markedsførings-
materiale.

Lykkeridder
Bogen er først udkommet på amerikansk, og 
det er formentlig derfor, at den engelske titel, 
The Mind of a Leader, er bevaret, selvom bogen 
er skrevet om til en dansk kontekst. Den lidt 
parfumerede titel er en management-kliche og 
fortsætter desværre i et underligt marketingklod-

Få en 
lederhjerne
The Mind of the Leader er en bog om, hvordan 
ledere kan ”skabe ekstraordinære resultater” ved at 
lede med mindfulness, uselviskhed og medfølelse. 
Bogens forfattere har gennemført en international 
undersøgelse, og resultaterne peger ifølge dem 
selv på, at særligt disse tre mentale kvaliteter er 
nødvendige for nutidens ledere. Det er med andre ord 
helt klassisk ledelseslitteratur. De løbende øvelser og 
tips og tricks placerer desuden bogen i kategorien 
”selvhjælpslitteratur”.

set forord til den danske udgave, som indledes: 
”Denne bog er skrevet i mit hus i New York med 
udsigt til Hudsonfloden og Manhattans skyline 
og i flysæder til og fra Singapore, Sydney, Delhi, 
San Fransisco og alt derimellem”. Hovedforfat-
teren fortsætter damebladsstilen i en mindre 
hørm af selvpromovering, som heldigvis stopper 
lige efter forordet. Så man kan godt – trods alt 
– fortsætte læsningen. For i skærende kontrast 
til dette forord, fortsætter resten af bogen med 
at folde begreberne medfølelse, uselviskhed 
og mindfulness (MUM-ledelse) ud. I afsnittet 
om MUM-ledelse samt senere tales der lidt vel 
meget om lykke: At vi alle gerne vil være lyk-
kelige, at en leders job handler om at hjælpe 
mennesker med at være lykkelige, og at ledere 
ved at være mønstereksempler på mindfulness, 
uselviskhed og medfølelse muliggør en stærkere 
følelse af ”ægte lykke”. Dette overdrevne fokus 
på ”lykke” er underligt ude af proportioner og tan-
gerer leder-megalomani.

MUM-ledelse i CEO-boblen
Efter en introduktion til MUM-ledelse, behandler 
bogens del 1-3 forståelse og ledelse af hhv. 1. dig 
selv, 2. dine medarbejdere og 3. din organisation.

Undervejs i bogen beskrives interessan-
te begreber, såsom ”CEO-boblen”, som gør 
topledere, der ikke inviterer medarbejdere til 
at udøve kritik, blinde for realiteter og forbed-
ringspotentialer. Om en nyudnævnt CEO står, at 
”Han havde lagt mærke til, at folk var begyndt at 
le lidt mere højlydt af hans vittigheder, efter at 
han var blevet forfremmet”. Det gør ikke grund-
læggende nogen kvikkere eller morsommere 
at blive forfremmet, men omgivelserne får en 
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tendens til at holde ærlig feedback tilbage, så 
topledere risikerer at miste visdom og perspek-
tiv – og stagnere. 

Et andet godt begreb er ”aktivitetsafhængig-
hed”, som er kendetegnet ved en ukontrollabel 
trang til at gøre noget (f.eks. tjekke mails, sms’er, 
newsfeed eller sociale medier) og et ubehag ved 
at sidde stille. ”Når vi færdiggør en opgave, selv 
den mindst betydelige opgave som at sende 
en mail, frigøres der dopamin i hjernen. Det kan 
skabe aktivitetsafhængighed.” Denne jagt på 
kortsigtede gevinster får os let til at tabe de over-
ordnede mål af syne.

Den medfølende organisation
Bogens indledende afsnit om mindfulness giver 
en god indføring i disciplinen, og virker mere 
engagerende og vedkommende, end de senere 
dele af bogen, hvor forfatterne kører lidt trætte i 
systematisk at skulle udbrede hvert af emnerne 
mindfulness, uselviskhed og medfølelse fra det 
personlige plan over på MUM-ledelse af medar-
bejdere og til slut MUM-ledelse på organisatorisk 
plan. Det sidste er så vanvittigt komplekst et felt, 
at MUM-ledelsens værktøjer virker helt util-
strækkelige til de kulturændringer henimod den 
”medfølende organisation”, som forfatterne med 
rette ønsker sig. De sidste kapitler ender derfor i 
lidt verdensfjerne scenarier af ønsketænkning og 
fatamorganaer.

Øvelse gør verdensmester
Hvert afsnit afsluttes i øvrigt med en punktop-
stilling under DIY-overskriften: ”Hurtige tips og 
stof til eftertanke”. Mange af bogens – primært 
mentale – øvelser varer da også kun få minut-
ter, mens få øvelser varer mere end en time. De 
fleste af øvelserne skal til gengæld helst genta-
ges i det uendelige for at give pote. Og den slags 
monotone gentagelsesritualer skal man være lidt 
religiøst anlagt for at orke. Det øger fornemmel-
sen af, at dette nok er lidt af en bog-dille – som 

måske ovenikøbet er på bagkant af den overord-
nede mindfulness-dille, som bogen lægger sig i 
slipstrømmen af.

Bogen igennem er der masser af eksempler 
på erfaringer, som ledere i store virksomheder 
har gjort sig med praktisering af mindfulness, 
uselviskhed og medfølelse. Også eksemplerne 
virker bedst i de indledende afsnit om selvindsigt 
og selvledelse, hvor lederes personlige erfarin-
ger er lette at identificere sig med. Leder-erfarin-
ger er også interessante i afsnittene om at forstå 
og lede medarbejdere. Den anekdotiske ros af 
egne bedrifter afleder dog ofte opmærksom-
heden fra, hvad disse ledere egentlig siger, og 
erstattes af overvejelser om ledernes narcissi-
stiske personlighedssammensætning. Måske er 
det blot svært at fordanske en ledelsesbog, som 
oprindeligt er skrevet til et amerikansk publikum.

Måske i et andet liv
Der er gennemgående mange anekdoter og 
generaliseringer i bogen. Men det hører nok 
til – som en naturlig del af selvhjælps-bog-gen-
ren – at tage ladegreb på den komplekse 
virkelighed for hurtigst muligt at komme hen til 
handlingsanvisninger til netop selv-hjælp. Som 
mange andre selvhjælpsbøger er der kedelige 
afsnit, hvor forfatterne bliver lange i spyttet med 
mange fyld-floskler, som giver lyst til at sprin-
ge hele afsnit over. Men det virkede forkert at 
skøjte i en tekst, som netop handler en del om at 
fremme nærvær, fokus og koncentrationsevne, 
så jeg modstod i det store og hele fristelsen. Til 
gengæld sprang denne anmelder mange øvel-
ser over, da også mit anmelderliv tilbringes en 
del på farten (dog ikke så meget på fly mellem 
business-tunge destinationer men mere i S-tog, 
Flixbusser og storrum), hvor mindfulness-øvelser 
med lukkede øjne og vejrtrækning kun gennem 
næsen primært vil virke påfaldende for om-
givelserne. Så det bliver nok først i mit næste 
(arbejds-)liv.//

Gitte Dybkjær,  

Tonny Maak Larsen

& Rasmus Hougaard

The Mind of the Leader

ISBN: 9788702271942

Gyldendal Business, 2018
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Projektlederrollen ændrer sig hele 
tiden og efterspørgslen på at  
blive vurderet på agile kompetencer, 
har nu fået IPMA til at tilbyde  
IPMA Agile Leadership Certificering.

Den nye IPMA Agile Leadership Certificering blev 
frigivet af IPMA foråret 2019 og Danmark er et af 
de første lande til at tilbyde certificeringen. Hvis 
du arbejder med ledelse af udvikling, og anven-
der et agilt mindset, kan du nu få et internationalt 
anerkendt certifikat på dine udviste agile kompe-
tencer.

Til at starte med tilbydes certificeringen på 
C-niveau, men planen er, at den agile certifice-
ring, vil blive tilbudt på alle fire certificeringsni-
veauer (A, B, C og D).

I Danmark starter det første Agile Leadership 
certificeringsforløb i september, så du kan få 
dit certifikat allerede inden udgangen af 2019. 
Forløbet gennemføres på dansk, dog er dele af 
materialet på engelsk.

Allan Krüger-Jensen, som er leder af IPMA 
Certificeringen i Danmark udtaler: 

IPMA Agile Leadership Certificering adskiller 
sig fra alle andre agile certificeringsordninger, da 
IPMA’s certificering er uafhængig af frameworks 
og modeller. Det vigtige er, at du har et agilt 
mindset, og du bruger dine kompetencer agilt 
uanset om du anvender Scrum, SAFe, Spotify 
m.m., eller om du arbejder efter virksomhedens 
egne tilpassede frameworks.

Det er vigtigt at understrege, at IPMA Agile 
Leadership Certificering ikke er en erstatning 
af den velkendte IPMA-certificering, som har 
eksisteret i Danmark siden 1998. Den nye agile 
IPMA-certificering er et komplementært produkt, 
som gør det muligt at blive certificeret, selv om 
du ikke kan se dig selv i den traditionelle  
IPMA-certificering.

Hvad kræves der for at opnå en  
IPMA Agile Leadership Certificering 
på niveau C?
En IPMA Agile Leadership Certificering på niveau 
C kræver, at du er kompetent til at lede mindre 
komplekse agile udviklingsaktiviteter, og du kan 
assistere en leder af komplekse agile udviklings-
aktiviteter.
• Du skal kunne dokumentere, at du har mindst 

36 mandmåneders erfaring med agil ledelse 
af mindre komplekse udviklingsaktiviteter. De 
36 mandmåneders erfaring bør højst være 
seks år gamle, men vi accepterer op til ti år, 
hvis du begrunder årsagen til dette.

• Du har eksplicit viden om enkelte varianter 
af metoder/værktøjer inden for de fleste 
kompetenceelementer, der beskrives i ”IPMA 
Reference Guide ICB4 in an Agile World”, der 
danner kompetencegrundlaget for Agile Lea-
dership Certificeringen.

• Desuden skal du have praktisk erfaring med at 
anvende varianter af metoder og værktøjer – 
sammen med dit team i forskellige situationer 
i mindre komplekse udviklingsaktiviteter.
 

Udbytte
En IPMA Agile Leadership certificering, er en 
gevinst både for dig og din virksomhed blandt 
andet fordi:
• Du får grundigt vurderet dine udviste kompe-

tencer af to stærke profiler, der selv arbejder 
agilt i store virksomheder

• Du bliver skarpere på din agile profil og rolle
• Du får dybere inspiration til jeres agile udvik-

lingsledelse
• Du får styrket dit agile netværk
• Du får et internationalt anerkendt certifikat på 

dine udviste kompetencer
• Du er med til at styrke det agile Danmark.//

ALLAN 

KRÜGER-JENSEN

Certificeringsleder for  

IPMA Certificeringen, 

Danmark

ak@ipma.dk

Vær en af de første, der opnår en  
 IPMA Agile Leadership
 Certificering

IPMA AGILE  

LEADERSHIP  

CERTIFICERING

Du kan se mere om IPMA 

Agile Leadership certifi-

cering på www.ipma.dk/

ipma-agile-leadership.

Vil du holdes orienteret om 

IPMA Agile Leadership? 

Så send en mail på  

info@ipma.dk og skriv IPMA 

Agile i emnefeltet.
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Niveau D
Isabella Christensen 
Region Sjælland

Niveau C
Christoffer Calmar Schou
Danske Bank

Niveau B
Morten Reinhold
Ørsted Bioenergy

Årets unge projektleder 2019
Elisabeth Eiberg
Salling group

Årets virksomhedsleder 2019
Lise Lykke Steffensen
NordGen

Årets unge 
projektleder og årets 
virksomhedsleder
For tredje år i træk  
uddelte Dansk Projekt- 
ledelse priser til årets 
unge projektleder og 
årets virksomhedsleder. 

Årets priser
Priserne blev uddelt i maj måned under afholdelsen  
af Awards Dinner på dette års symposie.

Årets IPMA 
Certificerede 
Projektledere
Hvert år kårer IPMA årets 
projektledere, på de 
enkelte niveauer.  
Kandidaterne er nomine-
ret af de assessorer, der 
har stået for de pågæl-
dendes certificering.
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®
Vil du vide mere? 
Så ring til os på telefon 8844 3600  
eller skriv på info@ipma.dk

Styrk videndelingen i den virtuelle projektgruppe 
Onsdag 25. september – webinar

Hvordan går det med projektet?
Torsdag 26. september i Ballerup

PFA’s agile udvikling
Onsdag 2. oktober i København

Half Double  
– projekter på halv tid med dobbelt effekt

Torsdag 10. oktober i Aalborg

Ny inspiration til dig, der er IPMA Certificeret
Mandag 21. oktober i Virum

Ny inspiration til dig, der er IPMA Certificeret
Onsdag 30. oktober i Kolding

Virtuelle projekter – Er der en leder til stede?
Torsdag 31. oktober i Odense

Det agile Danmark kører på tre hjul
Tirsdag 5. november i Haderslev

Det agile Danmark kører på tre hjul
Tirsdag 19. november i Glostrup

Vinsmagning
Socialt arrangement
Onsdag 20. november i København

Vinsmagning
Socialt arrangement
Torsdag 21. november i Aalborg

Symposiet Projektledelse
26.-27. maj 2020 i Glostrup

Bliv certificeret  
når det passer jer!
Hvis din virksomhed har mere end 10 personer,  
der vil IPMA certificeres på samme niveau, så 
opretter vi gerne et forløb specielt for jer! 
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Dansk Projektledelse er 

Danmarks største netværk 

for ledere af projekter. 

Vores vigtigste opgave er 

at holde vores medlemmer 

og brugere opdateret om 

nye trends, best practice 

og værdiskabende ledelse 

af projekter.

IPMA står for International Project 

Management Association og er 

repræsenteret i mere end 60 

lande. Det betyder, at du som 

IPMA Certificeret projektleder, 

får et internationalt anerkendt 

certifikat, som dokumenterer dine 

kompetencer. IPMA Certificerin-

gen udbydes i Danmark af Dansk 

Projektledelse.

Ledelsen af Dansk Projektledelse

DIREKTION OG CERTIFICERING
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ALLAN KRÜGER-JENSEN
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