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Company A1 – 1. interview med A1.1 

A1.1: Det møde vi har, det er øh, vi kører et program, og så har vi ansat projektledere, når vi kører projekter 

inden for det her programs rammer øh og det er ikke, de kører selvstændige projekter langt hen ad 

vejen, dvs de har nogle givne rammer – given scope, given cost, given tid, dem er de selvfølgelig 

ansvarlig overfor for mig ….. (noget her jeg ikke kan høre).  Men det er ikke det det her møde det 

handler om, mødet handler langt hen ad vejen om at kombinere en indsats, sørge for at de får den 

information de skal bruge, få diskuteret lessons learned ift til hvad vi lavede sidste gang, så den vej 

rundt kommer der ikke til at være en masse dirigering i det møde der og den naturlige, i og med at det 

er et program og det kører på den måde det kører, så er der ikke meget dirigering, altså rammerne er 

stukket ud på forhånd, det er lidt at ’den her arbejder du med’, ’den her arbejder du med’ og ’den her 

arbejder du med’, for nylig har vi taget nogle leverancer ind på programniveau, men der er også 

medfølgende projektledere, så håndteringen af dem fungerer i virkeligheden meget på …. Med dem 

måde de underliggende projekter de ligger, så den vej rundt ved jeg ikke om det giver den dirigering 

du søger 

L: mmmm, det vil det så ikke gøre, men det ville jo være interessant at høre om de så får den information 

de skal bruge osv osv, selve konteksten af mødet er jo interessant at høre om. 

A1.1: Vi må se, hvad der kommer ud af det 

L: Din rolle er jo lidt speciel ift de andre jeg har fat i, idet du står med de her multiprojekter, hvad er det 

for et multiprojekt du har, og hvordan er det det ….. ift den enkelte projektleder, som jeg ellers snakker 

med, som kun har et enkelt projekt under sig 

A1.1: Meget … og meget overordnet vil jeg sige, så vil jeg sige, at du leder ned ad, du delegerer opgaver, 

og hvis du snakker programledelse, så nakker du mest opad dvs det kommer til at handle om vores 

interessenter og vores takeholders, fjerne eventuelle forhindringer for at programmet kan køre som 

det skal, diskutere scope, tid, cost, øhmmm, generelt gå ud og forberede gå ud og gøde jorden men 

enormt grad bliver det stakeholderbehandling og eskalationsstyring, kommunikation, så der er ikke ret 

meget praktisk aktivitetsstyring og delegering og den vej rundt, så det tror jeg er den store forskel, 

hvor du er meget konkret, hvor du går ned og så siger man, ’du løser den opgave den opgave og den 

opgave, og jeg forventer for øvrigt at det er løst til den 11. og så hænger den sammen med den 

opgave’ osv. Det er mere traditionel projektledelse. Det niveau jeg arbejder på i det her team, de har 

deres trekant – tid, cost, scope - den er givet. Hvis de ændrer på noget af det, så laver de en ’Change 

request’, så behandler vi selfølgelig den change request, så ser vi, kan vi gøre det og hvad betyder 

det og alt mulight andet og kan vi stille med ressourcerne osv. Så langt hen ad vejen, så arbejder jeg 

med nogle store byggeklodser på programniveau, dvs jeg er ikke interesseret i hvordan I kommer fra 

A til B, jeg vil bare vide at I kommer fra A til B, og hvis der er noget der ændrer sig undervejs ift det vi 

har aftalt på forhånd , jamen så vil jeg vide det. Hvor den enkelte projektleder vil være ansvarlig for at 

drive processen fremad. 

L: Hvordan er din kontakt så med de forskellige afdelinger, som de er afhængig af mht 

ressourcefordeling og linieledere osv har du overhovedet 
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A1.1: Den er meget, ja men det har jeg, den er lidt todelt og det hænger lidt sammen med den geografiske 

distribuering vi har i Vestas. Dvs alt hvad vi har her i Randers, det er vores gruppefunktioner, det 

betyder at de folk jeg er tæt på, det også primært IT, det er også der vi havde vores ståsted før vi 

skiftede, så langt hen ad vejen er vi ret tæt knyttet til IT funktioner, vi kender folk og vi har nogle 

uformelle kontaktlinier ** vi har også nogle formelle men de er sådan lidt i fluks fordi Group IT er ved at 

omorganisere, så derfor er man naturligvis dybt afhængig af, at man ved hvor man skal gå hen og 

hvem der løser hvad for en opgave og man i øvrigt har et godt forhold til de mennesker der løser 

opgaven.  

Hvis vi snakker den enkelte …produktions business unit de er så distribueret worldwide, i langt højere grad 

end Group IT er, vi har også nogle få mennesker rundt omkring, men det er jo ikke de mennesker der 

bestemmer noget, de ligger i Randers. Øhm, de er også centreret omkring Danmark, så de har også 

nogle, ikke gruppefunktioner, men det så deres BU funktioner, der har overordnet styr på vores 

vindproduktion eller vores strømproduktion… og de har selvfølgelig nogle ting, som skal give nogle 

generelle retningslinier, og de mennesker de findes i Ringkøbing, de sidder i Lem, de sidder i 

Hammel, de sidder i Varde, de så pænt distribueret ud over det danske land, og det betyder at vi 

ligger længere fra dem, det betyder også at kommunikationen er anderledes, det betyder jo også at 

langt hen ad vejen så de underliggende nik omkring mit projekt, at de underliggende projekter de løser 

og løfter selv forretningssiden og opgaven. Dvs jeg er ikke, jeg er med i nogle enkelte styregrupper 

osv, men det er mere et tilbud, det vil jeg gerne gøre, så fremt i fald det giver mening, men jeg har ikke 

noget ønske om at være der som sådan. Det betyder så, at de mennesker der sidder i de lokale 

styregrupper det er deres managers eller den fabriksleder, der nu engang er involveret i et givent 

projekt, og de løfter sådan set forretningssiden, så der er min kontakt udad mod forretningen den er, 

jeg er med i styrregruppen, på programniveau, dem har jeg selvfølgelig kontaktflad mod, og så har jeg 

mine projektledere, som jeg har flade med. De enkelte projektdeltagere eller interessenter, der er 

lokalt forankret, dem har jeg ikke ret meget med at gøre, så det er på de store og hele transponenter, 

at jeg bliver involveret i projekterne. 

L: Fungerer din opgave eller dit overordnet projekt, er det fortløbende eller er det også fra start et givet 

sluttidspunkt. 

A1.1: Vi kører vores projekter efter en Stagegate model, og som det er nu, så har vi seks faser og seks 

gates, hvor vi så …., men lad nu det ligge, men hver af de underliggende projekter, altså dvs at jeg 

har, altså vi har 36 produktionssteder i Vestas, og som det kørte sidste år, så var hvert 

produktionssted et separat projekt, det er blevet lavet om, nu kører vi fire sites og tre sites osv. Så 

dem der laver vores elektroniktavler de kører et projekt og dem der laver vores vinger der er et projekt, 

for ligesom at samle det den vej rundt og sikre at vi ikke spiller alt for meget tid på at udfylde papir 

også. 

 …angående dit spørgsmål, der havde vi nogle vældige diskussioner omkring, og i den forstand er 

Vestas forholdsvis umoden omkring, hvad gør vi ved programmer, hvordan hænger de sammen med 

projekterne, dvs oprindelig var det tænkt at programmet må jo køre seks faser også, vi scoper for et 

år, dvs indenfor året har vi  så seks faser vi skal nå nogle forskellige kriterier for at kunne  sige, at vi 

har lavet det her, men i det store hele, så den natur det er at de underliggende projekter de eksikverer 

som de er klar til at eksikvere, dvs løbende hen over året, det vil sige, at det de eksiverer det bliver 

lagt hen over året. Dvs hvis jeg går ind og siger,’Jamen ehh, fase fire på programmet i år, det er ikke 

opfyldt, så dermed kan vi ikke gå videre til fase fem’. Det betyder intet for de underliggende projekter 
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så de var fuldstædigt disconnected fra hinanden gouvernencemæssigt, og det vi så landede den på 

det, det var at sige programmet, det giver ikke mening, at lægge denne gatepassage på programmet, 

fordi det vil ikke have nogen konsekvens for de underliggende projekter hvor alle leverancerne ligger. 

De underliggende projekter, de følger den stadig, for de skal følge nogle analyseprocesser ** og så 

skal de begynde at køre en business case …. 

L: Kører de så deres individuelle stagegate eller hænger den sammen med den overordnede? 

A1.1: Nej de kører deres egen, der findes ikke nogen overordnet, den lod vi forsvinde, så programmet har 

ikke nogen stagegate. Den har en start og en slut, det er noget vi arbejder på. Siden du  var her sidst 

har vi fået nyt ståsted. Vi var forankret i Group IT under Erna Pedersen, hun er her så ikke mere. 

Tingene ændrer sig.. 

L: Ja verden ser anderledes ud 

A1.1: Politik er en fantastisk ting*, men det korte og det lange er, at vi har nu fået et nyt sted, vi er hoppet ud 

af Group IT, og der er blevet etableret et ’senior as president’ med reference til vores CFO, altså 

Vestas overordnede CFO, og han har så en ny afdeling der hedder ’Group Engagement Office’ hvor vi 

så er blevet en del af, rent praktisk har man flyttet hele organisationen, som Erna havde og flyttet over 

i den nye her GEO organisation. 

L: Vil det sige, at der kun er jeres chef imellem Henrik (Ditlev) og jer? 

A1.1: Nej, det vil det ikke sige, for organisationen er skruet lidt anderledes sammen, øhm, lige nu hvis vi 

starter nede fra mig af, så sidder jeg i et af tre domæner, efter vores forretningsproces, og det 

domæne jeg sidder i det hedder Supply Chain og det dækker alt fra produktion, transport, logistik etc 

den vej rundt. Der ligger en manager, der skal, der har ledelsesansvar for os, ingen budget, og skal 

egentlig fungere som en form for key account. Over ham ligger der en, kaldte vi vist en direktor på et 

tidspunkt, som har ansvaret for det der hedder ’Group Engagement Office Execution’, det er splittet i 

programmer og projekter og projekter ligger under de her tre domæner med hver sin leder. Over 

hende, der har vi en vice president, der er ubesat pt, der skal have ansvaret for execution siden men 

også for vores globale tilstedeværesle. Det er meningen, at der skal etableres en global 

tilstedeværelse. Vi er tilstede i Amerika og vi er tilstede i Asien, men det er, det er der længe til. Over 

den vicepræsedent der sidder vores senior as president. Men som det ser ud lige nu så er det en 

manager, der refererer til en director, der referer til en vice president, der referer til en senior as 

president uden noget spam, uden kontrol, det er en person hele vejen. Så det er lidt specielt.  

  

 Øhm, det andet ben GEO står på det er en Pribing, altså det er et spørgsmål om Gouvernance og 

control, at gøre projekterne klar til de rent faktisk skal eksikveres, så det er ligesom det andet ben, 

som GEO organisationen skal have at stå på. Visionen er at man skal køre de store projekter, de 

strategiske projekter osv, og se at de ting de kører i gennem som de skal og have en ordentlig 

portefølgestyrring. OG at vi generelt skal blive bedre til at køre projektledelse i Vestas ** så det skal 

spredes. Så det er den nye organisation som vi sidder i i dag. Men det der er breddere for den nye 
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organisation, det er altså projekter. Og under Erna var det projekter for IT, men her det udvidet … Men 

der er naturligvis altid undtagelser fra reglen. Vi har ikke en måde at gøre det på for alle. 

 Alle fra den gamle gruppe er rykket en til en. 

 (lidt mere snak, ikke så relevant) 

A1.1: Det hele gøres jo op i de her IPE rates, som siger noget om den betydning du har i organisationen og 

de midler du har til rådighed. Det er hele Vestas – alle vores  corporate titles ligger i sådan et IPE 

rating, og ikke bare projektledere. Normalt går man kun ned til manager level. 

L: Man har en fornemmelse af, at hvis man kigger ind i Vestas, så ser man et virvar af farver og koblinger 

og tinge der fiser frem og tilbage, og kigger man igen et par timer senere, så ser det hele anderledes 

ud. 

A1.1: Jamen, sådan er det også. Nu har jeg været her i tre år og sådan har det hele tiden været. 

L: Ja, jeg startede med at snakke med Vestas i maj 2008, og der er dælme sket meget! 

 

Selve interviewet i henhold til interview guide: 

L: I dit virke som projektleder, hvad er kommunikation så for dig? 

A1.1: Ja, der er to svar på det, fordi jeg har selvfølgelig også lavet projekter (enkeltprojekter), men jeg har 

været i Vestas. Og programmet er lidt anderledes, hvad det angår. Hvis vi snakker projektledelse på 

projektniveau frem for programniveau, så er kommunikation det værktøj, der gør at tingene er alignet, 

at vi er forberedt rundt omkring på at der kommer noget nyt. Og så er det grundlæggende det, der 

binder mine forskellige initiativer sammen **, hvis de er kommunikeret rigtigt så er tingene alignet 

rigtigt. Sådan vælger jeg at betragte kommunikation. Hvis det er på programniveau, så er det helt 

anderledes, så er det en helt anderledes politisk, der er enormt meget… øhm, der er mange 

agendaer. Sådan vil det være i en stor organisation og det spiller ind fra tid til anden også på tinge og 

områder hvor man ikke lige var klar over at det ville spille ind og det er enormt svært at lave 

risikoanalyse på, hvordan og hvorledes verden nu ser ud hvis man laver en generel omorganisering, i 

eh, vores primære interessenter det her. Så det er sådan nogen af de ting vi hygger os med, så 

kommunikation er som projektleder er det mit værktøj til at få tingene til at virke, som programleder er 

det mit værktøj til at sikre at få tingene til at skride fremad. Så langt hen ad vejen skal jeg som 

programleder enable nogle projekter og som projekter skal jeg få tingene til at ske. Så det er den 

forskel jeg ser kommunikationsmæssige rolle – det er den interagering vi har. 

L: Hvis du nu ser på det traditionelle syn på kommunikation ift systemer og rapporter der skal udfylder, 

datoer, og aftaler der skal ind i ark – er det kommunikation, er det nok? 
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A1.1: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og det er lige før jeg ikke vil kalde det kommunikation, det er mere 

dokumentation ***  

L: Der er jo meget dokumentation i projekter 

A1.1: Ja der er enormt meget dokumentation, og det er klart at noget af dokumentationen den tjener til 

formål at kommunikere en status ud. Det her det er status, eller det tjener til formål at låse nogle 

beslutninger, for at sige, det er det er så vores kommunikationsbeslutninger eller: vi skal kommunikere 

nogle beslutninger og det bruger vi så denne dokumentation til at kommunikere. Dertil kommer at der 

er en række projektrelateret dokumentation, som man kan kalde stamdata *** for vores projekter. Det 

har ikke ret meget at gøre med kommunikation, som jeg ser det, det er et spørgsmål om at have et 

sted at slå op og se at tingene hænger sådan sammen. Det betragter jeg ikke så meget som 

kommunikation. Det er et spørgsmål om at beskrive hvad der er sket og hvad har vi gjort og ha’ et …   

låst fast. Det vil jeg ikke kalde kommunikation. 

L: Har du som person/personlighed indflydelse på hvordan det kører om det så er et projekt eller et 

program vi snakker om, nu snakker du om politik, ift … 

A1.1: Det er en af de ting der tiltaler mig enormt meget ved projektledelse generelt, det er at du har 

indflydelse, og du har indflydelse på nogle ting, som du ellers ikke ville have indflydelse på. ***Jeg 

skelner rimelig skarpt imellem hvad der indflydelse er og hvad der magt er, for du har ikke noget 

formel magt eller ikke ret meget formel magt som projektleder. Du har et mandat, og det skal du så få 

alt eller det bedste ud af. Men hvis der skal tages en beslutning, så er det grundlæggende ikke dig, 

der skal tage den beslutning. …. .. men hvis det er et spørgsmål, om hvorvidt vi skal have en rød eller 

en blå eller om vi skal prioritere den opgave over den opgave, så er det typisk andre der skal træffe 

den beslutning, men de træffer den på dit oplæg, og også selv om det ikke er dit oplæg, så har du 

normalt en aktie i det, som de er lydhør overfor. Så den vej rundt så giver det en masse indflydelse at 

køre projektledelse og det mener jeg også at vi har i Vestas…. 

 Så jeg synes vi har indflydelse, det synes jeg bestemt vi har. Både på hvad retning tingene tager men 

bestemt også på om tingene de kommer til at køre igennem og hvorvidt Vestas får den benefit man 

forventer at få ud af det.  

L: Spiller du bevidst på den indflydelse? Navigerer du bevidst ift hvordan du skaber mere indflydelse i 

nogen situationer end andre – altså du ved, hvilke knapper du skal trykke på. 

A1.1: Det er jeg nød til, og jeg er også nød til at forberede tingene, jeg er nød til at forudse, hvem det er der 

bliver vigtige ***, så der er meget stakeholderpleje også, hvor der ikke er noget konkret behov for et 

eller andet. Det er et spørgsmål om at holde sig… man holder sig så tæt på de mennesker der har en 

rolle at spille i det her. Man kan også kalde det at opbygge et personligt netværk alt efter om man 

kigger isoleret på det ene projekt eller det andet. Men ja… Og det er jo også det der gør, at jeg 

kommer igennem med nogle ting. ***For at jeg kan komme igennem med nogle ting, så skal jeg jo 

først og fremmest have nogle folk, der gider at lytte til mig, og hvis man ikke har opbygget den relation   

og den position ift hvis vi snakker positionering ift hvor andres beslutninger skal falde, hvad den 

opfattelse de folk de har af en, det kan være ens holdning, det kan være ageren, det kan være 

resultater, hvad du nu har vist tidligere, det er jo det de bygger på, når jeg nu så kommer og siger, at 
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jeg synes vi skal gøre det her. Men hvis man ikke har de ting på plads, jamen så alt andet lige, så 

bliver det op ad bakke at få det igennem og måske kan du slet ikke få det igennem, fordi du ikke har 

en.. du har ikke opbygget en relation til den person, som skal træffe den beslutning, og sådan et sted 

som Vestas, der hyrer vi enormt mange nye mennesker ind, eller det har vi gjort de sidste par år, og 

det betyder at mange af de mennesker, der kommer til at træffe de beslutninger, dem har du ikke haft 

tid til at opbygge en personlig relation til. Det betyder, at de vil bero sig på andre menneskers 

opfattelse af dig, når de så skal, og den vej rundt bliver hurtigt et meget meget mudret billede, men det 

er noget jeg er enormt opmærksom på, og det tror jeg mine kolleger er også, fordi det er sådan vi 

navigerer. Det er de uformelle forbindelser, det er de uformelle netværk, at når vi formelt har et behov, 

så kan vi komme igennem med det ***. Det er meget sjældent, at det rent fagbaseret, og det er 

simpelthen fordi folk har travlt. Ja jeg kan udfylde sådan en rapport på 400 sider, og så siger du ’Prøv 

lige at læs det her, det oplyser alle aspekter’, men der er ingen der får det læst. Det kan være de 

læser et management summary, og så ender de med at sige…’Hvad synes du?’ Og så kommer det jo 

til at bero på, hvorvidt de stoler på ens indstilling, og hvis ikke de gør det, jamen så komme du ikke 

igennem med det. 

L: Er I ekstra bevidst om det her i Vestas, netop fordi, der er så mange nye? 

A1.1: Det er også svært at skære Vestas over en kam, men lad os nu gøre det alligevel. Jeg har arbejdet 

som konsulent før jeg kom til Vestas. Og der så jeg en del forskellige …. Kom også tæt på deres 

beslutningsflow og den måde de gør tingene på både i større og mindre organisationer. Og det er klart 

at nogen steder har man den konsensus, at vi skal alle sammen være meget enige om, at det er den 

her vej vi går. Og andre steder kommer man med en helt anderledes topledelsesvinkel, hvor de siger, 

’Vi skal den her vej’. OG den tredje løsning starte man sådan lidt fra bunden og ser hvad der sker. Og 

i det billede synes jeg generelt set, at vi i Vestas er meget topstyret – meget stærk profil, der leder 

Vestas. Vi har nogle præsidenter, der sidder og samler alle samler alle trådene, så man har placeret 

en enorm mængde magt hos relativt få mennesker. Så den vej rundt er vi meget topledet. Det betyder 

også at det er relativt få mennesker man skal influere for at ens beslutning kommer igennem. Det 

betyder også at som projektleder, måske mindre, men i hvert fald som programleder er du nød til at 

navigere, du er nød til at springe nogle lag over, det vil sige, at hvis jeg gik ud og begyndte at 

diskutere tingene med folk, der ligger i mit lønlag, det ville være en manager, det er jo ikke engang en 

afdelingsleder, det er en teamleder i en afdeling og de har absolut eller næsten ingen indflydelse på 

tingene der sker** og slet ikke på hvad et projekt skal komme med. Afdelingslederen har meget meget 

sjældent en rolle at spille, så du er allerede oppe på et vist niveau på det her tidspunkt før du rent 

faktisk får fat i nogle mennesker der har betydning for de her ting, så det er meget topstyret og det 

betyder også at de mennesker man skal kommunikere med og influere, de ligger på det overordnede 

niveau. 

L: Men er de så tilgængelige? 

A1.1:  Nej! 

L: Så hvad gør du så? 

A1.1: Der er enormt travlt, så de er ikke tilgængelige 
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L: Du kan ikke gå op og… 

A1.1: Jeg kan ikke bare, jo nogen af dem kan selvfølgelig, men det kommer an på personlige relationer, hvis 

man ringer at vi så vurderer at det opkald ud af syv andre, om det er det de ringer tilbage til i den 

halve time de har. 

L: og det er er spørgsmål om de kender dig eller ej, 

A1.1: Lige præcis. Og om man lige står med et eller andet, der har formået at vække en sense of urgency 

og hvis man ikke har formået at gøre det, jamen der er altid noget der brænder et eller andet sted, når 

du er på det niveau. Det er meget sjældent, at du har detail viden, eller du har mulighed for at gøre 

noget ved det. Så de sidder typisk cirkler om nogle store problemstillinger, hvor de tager nogle 

principbeslutninger og så forventer de at der er nogle andre der eskelerer dem (execute?) dem. Og 

det er meget det mode de er i også, når jeg snakker med dem. Hvis jeg har behov for noget fra ham, 

så er det en eller anden form for principbeslutningen, det er måske noget management opbakning til 

deres projekt osv osv. Så er det den vej rundt. Hvis man har en god relation til dem, så er det klart at 

det er meget meget nemmere at snakke med dem også. Det behøver ikke at være sådan, at de 

synes, at man er en vældig sympatisk fyr, det hjælper, men det er min vurdering, at det er meget 

fagligt, det er fagligt vurderet og hvis man ikke kan vise resultaterne, eller ikke har demonstreret 

resultaterne for de mennesker der sidder på det niveau, jamen så kan du ikke, så vil du ikke have hot 

stjerne hos dem, fordi har behov for, det de bliver målt og vejet på, de har så mange problemstillinger 

de er ikke interesseret i om …om vi sætter det ene eller det andet for…(?) Hvis du går den anden vej 

ned og siger du tager en projektledelse og du snakker en lidt lavere lag, der har du lidt mere tid til at få 

tingene på plads. Få dem til at køre en aktiv rolle for deres lign of sight er tættere på, hvis du siger, jeg 

har behov for det her fordi sådan og sådan og sådan. Det er ting, der influerer deres hverdag, så de er 

som udgangspunkt mere drevne til at … de er mere motiveret til at gå ind og yde en dialog eller gå ind 

i en dialog, selvfølgelig, men også yde den indsats, der skal ydes, om det så er at allokere flere 

ressourcer eller tage en beslutning eller hvad det nu er. Så der er sådan lidt. Vores ledelse, den er 

sådan lidt disconnected fra resten af verden fordi de har rigtig mange ting at kigge på. 

29:59 Det har ledelseslag jo ofte, må man sige, men kunne du forestille dig ,,, at det skulle være anderledes. 

Hvis du sådan skulle tænke dit ideelle men også realistiske billede op af de øvre ledelseslag, har du et 

behov for at det er anderledes, at de lige pludselig har 48 timer i døgnet i stedet for de 24? 

A1.1: Altså der er jo et væld af teori omkring det ene, det andet og det tredje og hvad man synes der er det 

rigtige og,  hvad har vi, der er alle mulige der synes at der er mange ting, der er spændende at snakke 

om, og hvordan og hvorledes kan vi bygge vores organisation op og hvem bestemmer hvad osv. Øh 

L: Hvis Henrik han nu kom og sagde ”ved du hvad,  

A1.1: ..du får fri adgang… 

L: ..du hopper simpelthen to lag her op mod mig, og du kan gøre hvad du vil”, hvordan skal det så, 

hvordan ville du så? 
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A1.1: Altså, jeg havde en leder på et tidspunkt, jeg har haft seks ledere i de tre år jeg har været her på 

Vestas, Jeg havde en leder på et tidspunkt, der var lidt nysgerrig efter hvad der drev mig, og som 

sagde, ’hvad nu hvis jeg siger, at du får den stilling?’, ’hvad nu hvis jeg får, hvad nu hvis..’? Jamen jeg 

har ikke noget ønske om at have Ditlevs stilling, jeg har ikke engang lyst at have XXs stilling, jeg har 

ikke noget ønske om at have Ernas stilling, det var ikke det, der motiverede mig. Det er jo magt frem 

for indflydelse og jeg vil langt hellere have indflydelsen. Hvis jeg kunne få fri adgang til højere 

ledelseslag, det ville da være fint fra et processynspunkt. Om det er den rigtige måde at gøre det på, 

for nogen organisationer, det tvivler jeg stærkt på, fordi de har virkelig også andre ting, de skal arbejde 

med, og mine projekter er nok ikke det mest preserende – det er jeg godt klar over. Jeg skal 

selvfølgelig nogen gange fremstille det lidt anderledes, men det er selvfølgelig indgangen til.. Vestas 

er lidt speciel i og med at det er en smedeforretning, der er sådan har udvidet sig sådan med nogle 

opkøb, så det er kommet lidt i ryk…øhmmm, og grundlæggende så er vi stadig en smedeforretning fra 

Vestjylland, der bare tilfældigvis nu er globalt placeret og er en stor spiller på det store marked. Vi er 

på vej op ad en modenhedsstige øh, det synes jeg bestemt vi er, men vi ændrer på alle parametre 

samtidig, og det gør at, alt andet lige, at de er mere stressende og der er færre formelle kanaler at 

følge og tingene er mindre funderet, der er større frihedsgrad for hvordan man vil udføre sit arbejde og 

det betyder også at der er øget pres på den topledelse der er for de skal forholde sig til alting hele 

tiden.  

32.57 Hvis du gik ind i TDC, som har en længere historie på bagen og er mere moden som virksomhed, så 

er det en helt anden sag. Alt hvad der hedder processer, procedurer og snitflader, det er jo fastlagt. 

De ændrer måske på en lille bid, eller de får en ny strategisk retning, så ændrer de gerne en lille bid. 

De har et fundament, der er på plads. Og jeg tror også at det er en af grundene til at vores 

ledelseslag, det svulmer for øjeblikket, altså vi får flere og flere præsidenter, vi får flere og flere vice 

presidents, senior vice presidents osv. Og det er simpelthen fordi arbejdsbyrden er stor. Og der er 

enormt mange ting, som vi gerne vil ændre på her og nu. Så jeg kan nok ikke svar på, hvordan den 

ideelle organisation ser ud. Det tror jeg ikke på at vi kan, øhm der vil være en organisation, der vil 

være bedre egnet end en anden på det enkelte tidspunkt., og et halv år senere kan det være 

anderledes. Så ledelsen skal da selvfølgelig være forandringsparat og de skal vælge de rigtige ting og 

få på plads (?), sådan vil det være. 

L: som du siger, man kan ikke bare få det hele, der er en modningsprocess, der er den faktor der hedder 

’tid’, som er uundgåelig, uanset om man vil det eller ej. 

 Godt, øhmm, i meget af den amerikanske literature omkring projektledelse og den type arbejde, der 

lægger de meget vægt på, at kommunikation som sådan, formidling, kald det hvad du vil, Kald det 

hvad du vil  -  men det som ligger ud over alle de her dokumenter og systemer man bruger, øh, det er 

enormt vigtig i starten og i slutningen, men i midten ’when the going gets tough’ der er det et 

forstyrrende element. Hvad synes du om den, er du enig der? 

A1.1: Nu er der jo mange typer projekter, så for mig at se, vil det komme enormt meget an på hvad det er for 

et projekt vi snakker om. Hvis jeg er ved at lave et nyt IT system til det offentlige, jamen så vil jeg jo 

synes selvfølgelig er det enormt vigtigt at få kommunikeret ud hvad det er vi kommer med, så vi kan få 

…(kan ikke høre, hvad han siger)..fra starten, helt oprigtigt få mobiliseret de mennesker vi skal have 

mobiliseret. Hvis de mennesker så tilgår på en fuldtidskontrakt, hvad jeg nær sagt, så man har en lille 

osteklokke, hvor man kan arbejde i, jamen så er det jo rigtigt, at den eneste kommunikation man 

egentlig reelt har brug for at lave, mens arbejdet står på, den vil være internt i projektgruppen og så vil 
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der være noget statusrapportering til en overordnet styregruppe. Hvis vi antager at behovene ikke 

ændrer sig og prioriteringerne ikke ændrer sig og sådan noget. Så vil der selvfølgelig komme en fase, 

som hvor man rent faktisk skal lancere det her, hvor der er enormt mange mennesker, der bliver 

påvirket af det osv. Så er du nød til at kommunikere stærkt igen for simpelthen at fortælle folk, hvad 

sker der, hvad skal I gøre, hvordan forholder vi os? Få skabt bare en …. … til alle de her ting… et eller 

andet forandringsledelse, men hvis du kører et projekt, et LEAN projekt eller noget i den stil, hvor du 

arbejder mentalt med mennesker, hvor du prøver at forandre måden de gør tingene på, der er nogle 

processer forretningsmæssigt, der skal ændres, der er nogle få værktøjer som kører lidt ….rundt 

omkring også, men det er egentlig en bisætning, i det billede der, jamen så er det en anden situation. 

Så er du jo nød til at kommunikere bredt ud, for det er jo sådan set det arbejde du skal udføre, så jeg 

har svært ved at svare ja, eller nej. Grundlæggende er det problem jeg har med den amerikanske 

litteratur, så er den meget forsimplet, Kotter lavede et eller andet med forandringsledelse på et 

tidspunkt med 8 Steps eller et eller andet, hvis du bare følger dem her så bliver du en succes. Og det 

er der rigtig meget af i amerikansk literature. AT det her det er de klart definerede steps, følg du dem, 

så bliver du en succes, og for øvrigt får jeg penge per side, så alting tager lige 30 sider i stedet for de 

to sider de kunne have skrevet tingene på. Men forsimplede billeder, der skal fange en sandhed, den 

eneste sandhed, det tror jeg ikke på. Så jeg tror på, og det siger det meste projektledelseslitteratur jo 

også, at der vil være forskellige behov til forskellige projekter. Dvs, du kan godt stille en eller anden 

fasemodel op, der vil være den rigtige fasemodel for en bestemt type projekter, men hvis vi snakker et 

softwareudviklingsprojekt, jamen så vil man gerne køre en anden styring end hvis man nu snakkede 

et, hvad ved jeg, et produktudviklingsprojekt, hvor vi skal lave en ny vindmølle. Hvor en ny vindmølle, 

der starter vi med at sige, at den skal være klar den 1. i et eller andet. Så må vi se hvor meget I kan 

nå at proppe ind i den inden den 1. Øh, og et software projekt der har vi jo alt muligt fra x til y til alle 

mulige forskellige ting, der går ind og arbejder med æ,ø og å, og den her sekventielle opbygning med 

stagegates, den er ikke specielt brugbar, for det vi egentlig gør, det er at man kører, hvis man snakker 

x, så kører du, ’det her det er det vi skal lave, hvor mange kan vi nå at få lavet i den her tegneboks, 

når vi det så tager vi noget nyt ind, og så kører vi videre, så der kører du egentlig et projekt igennem 

og kører det i produktion, så starter du den næste projekt cyklus op hvorimod en produkt udvikling, der 

vil du køre en hel sekvens. Så der er noget tidsdimension i det også og noget helt grundlæggende, 

der er behov for en anden styring, det er nogle andre ting man skal fokusere på… 

L: Hvis man nu tager den grundlæggende projektlederuddannelse, enten Prince2 eller IPMA, hvis man 

tager den, efter din mening, er man så godt dækket ind? Ift de krav, kan du så kastes ind i alle mulige 

forskellige typer projekter, eller hvad? 

A1.1: Jamen jeg tror det er meget ligesom at, ligesom alt mulig andet, hvis man lærer at køre en bil. Du kan 

godt sætte dig ned og lære teorien, men du lærer ikke at køre bil, før du har kørt bil i nogle år, sådan 

vil det være. Og det er det samme med de uddannelser. Du kan sagtens lære en masse, ud af teorien 

og det er fint, men det bliver først rigtig stærkt, når du har noget og, når du har en kontekst at sætte 

det ind i og du har noget erfaring at bygge på. Det er det samme med projektledelse. Så jo flere 

projekter og jo flere typer projekter du arbejder med, jo mere udvikler din forståelse sig af de 

værktøjer, og de tanker der ligger bag værktøjerne og den måde du bruger værktøjerne på. Jeg tror 

ikke på, at man ved at tage et øh, jeg har selv en IPMA C certificering, men det gør mig ikke til en 

bedre projektleder. 

L: Hvad gør dig så til en bedre projektleder? Hvis I er to der starter, har den samme uddannelse? 
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40.07 

A1.1: Jamen jeg vil holde fast i og sige, at jeg er nød til at se nogen ting i praksis før jeg … en god 

projektleder. Erfaring fylder enormt meget. IPMA de splitter det op, og så siger de, du har en 

erfaringsdimension og så har du en teoridimension, og det er en måde at vise det på. Og teorien er 

fin, men hvis ikke du ved hvordan du skal anvende den, så er vi lige vidt. Erfaring er fin, men hvis ikke 

du har teorien, så skal du grundlæggende opfinde den dybe tallerken rigtig mange gange i løbet af et 

projektforløb og hvis jeg skal være helt ærlig, så er der måske også mennesker der er lidt mere 

intelligente end en selv derude, og så kan man jo ligeså godt lære af dem. Så den vej rundt vil det altid 

være et samspil af teori og praksis og jeg tror, at hvis du skal finde en rigtig skarp projektleder, så ja, 

du skal kende dine værktøjer, dem kan du lære at kende på ethvert projektledelseskursus, men gør 

det dig til en bedre projektleder? Det synes jeg ikke, det var fire, hvad tredages kurser, men det gjorde 

mig som sådan ikke til en bedre projektleder, det mener jeg ikke det gjorde. Det gav mig en større 

forståelse for Vestas og være projektleder i Vestas, fordi det var Vestas-specifikt, så jeg kunne øge på 

min egen erfaring og den måde kunne jeg få noget, jeg kunne låne noget erfaring fra andre, så jeg 

ikke havde den samme tid til at komme op (på samme niveau som de erfarne Vestas projektledere). 

Hvis det nu havde taget dem tre år at få den erfaring, så kunne jeg få den måske på halvandet år. Det 

er en ting. Hvis du snakker projektledelseskurser stadigvæk, så det første kursus man har, der har du 

nogle værktøjer, der går du de grundlæggende værktøjer igennem… (remser op) Det havde vi også 

på universitetet og det var fint nok at se det igen, nu havde jeg så noget andet erfaring at bygge det på 

og forstå det ud fra, jeg har ikke læst mange fagbøger, siden jeg blev færdig skal jeg ærligt indrømme, 

så det var fint nok at få det ridset op igen. Og samtidig kunne sætte det i relation til de ting jeg har 

oplevet siden jeg var færdig, der havde jeg så været konsulent, så jeg havde været ude at se mange 

forskellige virksomheder, hvilket er godt ud fra det synspunkt. For så siger man, at så får man en 

bredere forståelse for hvordan, for så er man bedre til at sætte sig ind i problemstillingerne, man er 

tvunget til at kigge på den metode man vil arbejde med det ene sted, for at se om det nu også virker 

det andet sted. Og når man så er kommet dertil, så er man så det sted hvor man kan begynde at lave 

noget læring ud af det. Er det så grundlæggende min arbejdsmetode jeg skal ændre? Og når du så er 

kommet dertil, så kan du begynde at se paradigmeskiftet…. 

 Jeg synes det er det der gør en til en bedre projektleder, eller en mere komplet projektleder – det er 

måske et mere rigtigt ord. Du kan være højt specialiseret indenfor, hvis du har været projektleder i den 

samme virksomhed og kørt de samme slags projekter i x antal år, jamen så kender du menneskene, 

du kender processerne, du ved hvad det handler om, du kender fagområdet, så kan du eksekvere 

hurtigt… Hvis du så er blevet hævet ud af det, smidt over i en anden organisation, hvor det hele ser 

anderledes ud, det er et nyt fagområde, så den læring du havde med fra den første organisation er 

ikke proportional med den mængde tid, du har brugt i den første organisation for du har ikke set noget 

nyt. Du er blevet stabil og god til at bruge de værktøjer du havde i den givne, under de givne 

forudsætninger, men det betyder ikke at du hopper videre til de næste projekter og så er du 

verdensmester. Det kan være noget helt andet og så er du nød til at lære det. Så i takt med at du ser 

mere og mere, så bliver du også en mere og mere komplet projektleder. Og grundlæggende bør man 

ku gå ind og være generisk som projektleder og så sige… Det bør grundlæggende ikke være 

anderledes at køre et medicin udviklingsprojekt eller en IT implementering. Grundlæggende er det de 

samme arbejdsredskaber du skal arbejde med, det er mennesker du skal arbejde med, det er ting du 

kan timeboks eller ikke timeboks osv. Jeg tror bare man bliver mere en mere komplet projektleder ved 

at prøve nogle ting, se nogle ting. 
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44.42 

L: Hvor mange år er det siden du blev færdig 

A1.1:  2003, så det er ikke engang så mange år siden. Jeg har været projektleder i fem seks år. 

L: Hvad så nu ift dit arbejde, som programleder, Hvor stor er forskellen? 

A1.1: Jeg er gået fra at have meget små projekter, nærmest arbejdsopgaver, hvor man så havde en 

programmør man skulle styre, og så blev det lidt mere, så havde man fem mand man skulle styre og 

koordinere deres opgaver, så var der ti, så var der et større team på 70, hvor man så skulle koordinere 

på kryds og tværs af dem og havde ansvaret for nogen af arbejdsopgaverne, og så havde man 

pludselig ansvaret for alle 70 mand i et projekt fordelt over tre lande osv. Så kompleksiteten stiger 

løbende og i takt med at kompleksiteten stiger, hvis der er meget value complexity ift projektledelse, 

når du skal vurdere, hvordan og hvorledes et projekt ser ud, det er noget med hvor værdiskabende det 

er og hvor kompleks er det egentlig i virkeligheden, og efterhånden som man bevæger sig op ad 

stigen, og projekterne bliver større og større, værdien bliver større og større for den virksomhed man 

arbejder i, mængden af, altså kompleksiteten stiger grundlæggende, jamen så betyder det også at 

man ikke kan blive ved med at arbejde på samme detailniveau, så man begynder lige så stille at 

skubbe sig opad, og man er nød til at uddelegere mere og mere nedadrettet for at kunne løse de 

opgaver, de arbejdsopgaver der viser sig højere og højere oppe. Så den vej rundt synes jeg egentlig 

det har været meget naturligt, og så på et tidspunkt vil man så kalde det ’program’, det kan man så 

definere, hvordan man nu har lyst til at kalde tingene et program. Grundlæggende kunne man også 

vælge at kalde det et projekt med syv delprojektledere, der så hver har en leverance ind i et 

overordnet projekt. Det kommer an på hvordan man vælger at se det, og hvor mange interessenter 

der er osv. Der hvor jeg sidder nu, der synes jeg det er meget meget kompleks og 

programledelsesdelen af det fylder stort set det hele, det er en fuldtidsopgave og jeg har oven i købet 

en projektassistent, der løser en del af de opgaver også – ud med dokumentation, kommunikation 

osv. Som går hen og aflaster på nogen områder også. Så jeg synes ikke skridtet har været svært. Det 

er nogen, jeg vil ikke sige det er nogen nye ting, jeg skal lære, det er det ikke, men fokus flytter sig fra 

at være meget detailorienteret til at være mindre og mindre detailorienteret til at være meget 

overordnet orienteret. Og samtidig, kommunikationsdelen af det kommer til at fylde mere og mere og 

mere. Fordi helt simpelt, så kommunikerer du ikke, så giver du ordrer havde jeg nær sagt, det er 

selvfølgelig også kommunikation. Bare på et lidt andet niveau. Og når det så bliver meget meget 

kompleks, så handler det om at holde folk orienteret om hvad der sker hvis ikke fremdriften er der og 

vide hvor man skal gå hen hvis der er noget der ikke virker. Prøve at tage tingene i opløbet osv.  

48.06 

L: Hvad med dit daglige kommunikationsnetværk? Eller bare arbejdsmæssige netværk som jo i sig selv 

er kommunikation. Hvis man ser projektlederen som sådan, så har han selvfølgelig det formelle 

projekt stakeholder netværk plus sit uformelle ifm arbejdet. Der må dit jo også have ændret sig, netop 

fordi du ikke længere er nede på det samme detailniveau i de dele i projektet. 

A1.1: Jamen det er klart. Og kommunikerer i den her liste her, så dem jeg kommunikerer mest med, de 

ligger jo også på et højere niveau. Altså de projektdeltagerere, der er i de forskellige projekter, dem 
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kommunikerer jeg jo stort set ikke med. Jeg har mødt dem ved forskellige lejligheder, men det er jo 

ikke min opgave at holde dem orienteret og holde dem til ilden, så man skal også passe på, at man 

ikke går folk i bedene. Hvis man har folk, hvis man har uddelegeret en opgave, så giver det jo kun 

mening hvis man er villig til at uddelegere den – altså hvis man vil holdes fuldt orienteret og have fuld 

styring med den, så er det jo ikke en uddelegering. Og så bliver det bare ekstra besværligt. Så jeg 

synes det er et spørgsmål om at disciplinerne jeg arbejder med er sådan set de samme. Men 

detailniveauet er noget helt andet nu.  

L: Hvad med indflydelsesniveauet? 

A1.1: Jamen det er jo også noget helt andet. Før havde man jo indflydelse på en specifik leverance, om den 

skulle være rød eller grøn. Nu har jeg så indflydelse på, om den kommer i januar eller om den skal 

komme i marts og om det her for øvrigt er vigtigere end at den ellers var sat til at komme i marts. 

L: Er der nogen andre spillere på banen ift det? 

A1.1: Ja bestemt.  

 

Line ser sine noter igennem: Magtrelationer har vi været igennem. Mmmm 

A1.1: Hvis vi skal holde os til liiige, det er da en udfordring at man sidder som projektleder, altså mine 

underprojektleder er jo også projektleder, det hedder de også, det er det samme niveau, det er den 

samme, deres corporate title er den samme som min, så den vej rundt er det da klart at, selv om det 

er indflydelse jeg søger, så magt er også relevant, om ikke andet så bare for at komme i tale med folk. 

I nogle kulturer selvfølgelig mere end i andre, men også i Vestas. Et eksempel er jo sælgere til Kina, 

de er jo alle sammen chief managing head of sale, et eller andet, de skal i hvert fald hedde noget fint, 

og i den danske organisation, der hedder de så salgsassistent eller et eller andet, men de kan i hvert 

fald ikke komme i kontakt med folk så fremt i fald at de ikke har, at de ikke bliver opfattet som 

mennesker med den magt. Så den vej rundt betyder det selvfølgelig også noget for de arbejdsvilkår 

jeg har, hvad der står på kortet.  

L: Og det simpelthen er nogle magtrelationer, der kan bremse nogle processer, 

A1.1: Ja, det kan det jo, og det er jo, det er jo der man så er nød til at bruge nogle uformelle kanaler i stedet 

for, og prøve at påvirke nogle ting den vej rundt for at kunne diktere at det er sådan det vender. Det er 

også der hvor man ikke, formelt, kan gå ind og sige ’sådan og sådan og sådan synes jeg det er’ fordi 

den vægt bag titlen, det er ikke nok. Så det er i hvert fald en af de udfordringer jeg er stødt på, hvor 

man simpelthen ikke kan komme i kontakt. Det er en af grundene til at det kan være svært at komme i 

kontakt med de mennesker der sidder rundt omkring. De er vandt til at snakke med vice president, 

senior vice president og presidents osv, og når det så er disse titler der har ringet til dem så kommer 

projektlederen ikke så højt ind i den prioritering…. Så hele den her sense of urgency og hele den her 

tilgængelighed, den er selvfølgelig også afhængig af, hvordan man bliver opfattet i organisationen. Så 
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den vej rundt så har den formelle magtstruktur også en impact i det råderum vi har, som projekterne 

har. 

52.37 

L: Men hvis du nu skal i kontakt med en af disse personer, som har en fornem titel på sit visitkort, hvad 

gør du så? 

A1.1: Ringer til ham 

L: Vil han så snakke med dig? 

A1.1: Nej, det typiske ville være, hvis jeg endelig har et akut behov for at snakke med ham, et eksempel det 

er, at vi har nogle udfordringer på den leverance vi har lavet, det er ikke godt nok, det er ikke hurtigt 

nok osv. Så nu er der nedsat et taskforce som skal kigge på nogle specifikke problemerområder. Det 

her taskforce de skal så rapportere en eller anden form for fremdrift og i den forbindelse har 

styregruppeformanden bedt mig holde sig orienteret også. Det vil jeg så typisk gøre ved at sende ham 

en mail for at sige ’nu skal du høre, sådan og sådan ser det ud, jeg mener ikke vi skal gøre noget, 

eller, jeg mener du er nød til at lægge pres på sådan og sådan for at få tingene til at ske’. Og så vil jeg 

give  ham et opfølgende opkald og han har så et par timer til at læse den her mail. Så kan han så, 

oftest har man jo så, da han sidder i møde eller snakker i telefon så kan jeg lægge en besked, så vil 

jeg sige, ’du jeg har sendt den og den, du skal være velkommen til at tage kontakt, hvis vi lige skal 

prøve at vende det. Hvis jeg har et mere akut behov for at snakke med ham, så vil jeg booke en tid i 

hans kalender, hvor jeg siger jeg gerne vi have en halv time tirsdag eller onsdag. Jeg har haft andre 

projekter, hvor jeg skal igennem deres personal assistant, og så fortæller jeg at jeg har snakket med 

den her VP eller hvem det nu er, og svaret er ’jamen sæt lige et møde op med min sekretær, okay, og 

så er det så sekretæren der skal ind og finde en et eller andet, og så skal du pludselig overbevise 

sekretæren om, at det er vigtigt det du kommer med, men det er en helt anden snak. 

 Men det kommer jo an på hvordan de opfatter dig og hvordan de ser det du sidder med lige nu ift alle 

de andre ting. Det er hele tiden afregnet og de prioriterer benhårdt og kontakt om hvad de skal bruge 

deres tid på. 

Lidt snak om stjerne og mangel på tid… 

55.32 

L:  Hvordan definere du succes i dit virke? 

A1.1: Det kan sagtens være at lukke et projekt, det kan være succes. Sådan har jeg det. Forudsætningerne 

ændrer sig konstant. Hvis der ikke er opbakning, hvis der er andre ting, der er vigtigere, hvis 

afklaringerne ikke er på plads, hvis man ikke kan holde projektet kørende, så skal det lukkes og det 

kan sagtens være en succes, sådan som jeg ser det. Vi havde vores kære nye chef, han sendte et 

newletter ud som det første. Der stod ”100% succesrate in projects”, hvad betyder det?  Det ved jeg 

stadig ikke. Jeg mener ikke det er en succes i sig selv at køre alle projekter til mål. Nogen af dem skal 
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stoppes, det er Amanda og hvad vi ellers har af spændende projekter – ganske udmærkede 

eksempler. Så succes, for mig at se, er svært at definere som noget konkret. Et konkret produkt Det 

kan også være at projektet er færdigt, men det du fik lavet, det kan ikke sælges. Det har ikke 

nødvendigvis noget at gøre med projektet, projektet har måske opfyldt sine mål. Konkurrenten var 

bare hurtigere eller havde noget bedre. Så den vej rundt er det svært at definere. Har projektet så 

været en succes? Nej det har det vel ikke for benefit kom jo ikke ud af det, men indenfor de givne 

rammer med den givne opgave, der blev opgaven løst tilfredsstillende, så det må jo være en succes. 

Så det handler meget om det opdrag man får i den opgave man har. Den skal være klart defineret – 

enhver projektleder der har kørt ganske få projekter, vil sige til dig, det første du, det aller vigtigste  i et 

projekt, det er om du siger ’Ja’ til at tage det. Så hvis du bare siger ’ja’, så kan du have købt katten i 

sækken, det er ikke til at vide hvad der er op og ned bagefter. 

L: Hvad afgør om du tager det eller ej? 

A1.1: Jamen, der hvor det er afgørende for mig, om jeg, jamen det kan godt være at jeg vælger at tage det, 

sige ja til det selvom det ser håbløst ud, men så vil jeg have det gjort klart på forhånd, at det ser 

håbløst ud. Så jeg vil have klare linjer omkring hvad det er jeg siger ja til, og så skal jeg selvfølgelig 

have tid til at køre det igennem også. Og hvis det ser helt håbløst ud, så vil jeg også sige, at jeg 

synes, at I skal lukke det i stedet for, eller hvad der nu skal til for at få tingene til at hænge rigtigt 

sammen, men det vil typisk være faktbaseret af en eller anden grund, om det så er fordi der mangler 

ressourcer, mangler folk, tid, dårligt produkt, der kan ske mange ting. Det kan også være noget helt 

andet. Men ellers er det jo ikke forskelligt fra alt mulig andet. Det kan være en burning platform, hvor vi 

er nød til at sige, ’jamen det må vi jo bare acceptere’ og så man jo bare sige, jamen sådan og sådan 

og sådan ser det ud, her er alle forbeholdene, og så må jeg jo løse det indenfor de rammer der nu 

engang er, og det kan godt være at løsningen er, at det ikke kan løses. Så er der nogen højere oppe, 

der så må beslutte, hvad de så vil gøre. Hvis vi skal køre det alligevel, jamen det er så jeres 

beslutning. 

 Så det er svært at svare på, hvad der er succes i projekter, det synes jeg virkelig det er. Jeg vil sige, at 

langt hen ad vejen er det at få klare retningslinjer og så opfylde de retningslinjer. Så du laver en aftale 

med din styregruppe og den aftale skal du så overholde. 

59.12  

L: Samarbejdet med styregruppen – hvad foregår der på de møder? 

A1.1: Det er enormt forskelligt fra projekt til projekt. Vi har ikke nogen styregruppeuddannelse. Du kan godt 

få en eh, ikke en MBA, men du kan få et kursus i hvordan du sidder i en bestyrelse. Du kan sagtens 

bruge en weekend på et eller andet kursus og så står der en og fortæller dig, at ’sådan er det i en 

bestyrelse. Du har ansvar for sådan og sådan’. Vi har ikke noget lignende omkring styregrupper, vi har 

ikke engang en fast beslutning om hvem sidder i en styregruppe, der er ingen retningslinjer for hvem 

der skal være repræsenteret. Det har vi ikke. En styregruppe kan være en mand, det kan være 20 

man, hvis man synes det er den vej man skal gå.  

L: Er det godt eller skidt? 
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A1.1: Jamen det ved jeg ikke, det giver nogen frihedsgrader. I og med at man ikke har formaliseret de her 

ting, så giver det nogen frihedsgrader. Og der er nogen, der arbejder bedre under.. med en vis 

uncertainty end andre. Nogen har behov for formaliserede strukturer og andre kan bedre navigere 

rundt og trives egentlig med at have plads. Jeg synes, at en af de sjove ting ved at være ved Vestas 

det er, at det hele ikke er låst. Selvfølgelig er det også det, der er frustrerende fra tid til anden, men 

det ville det også være, hvis det hele var struktureret, så ville det være frustrerende en gang imellem, 

at man så var låst inde i nogen systemer. Så jeg vil sige..øhm samarbejde med styregruppen det er, 

for mig, enormt vigtigt i og med at de skal sikre, at jeg kan komme i mål med de her ting, og samtidig 

er det også dem jeg har en aftale om, hvad det er vi skal i mål med. Så min succes er også meget 

subjektiv afhængig af hvordan de opfatter projektet. Det er meget svært…det er meget svært at måle 

et projekt objektivt. Du kan måle på ’time’, ’cost’ og ’scope’, det er vist det de fleste vil komme frem til 

at sige, det er måske det vi kan måle et projekt på, men det siger jo ikke noget om, hvad det er du har 

sagt ’Nej’ til i mellemtiden. Så den vej rundt, da er det lidt svært at vurdere, om det her projekt var det 

rigtige projekt at køre. Hvem ved? Var det en succes? Det ved jeg ikke, vi var inden for ’time’, ’cost’ og 

’scope’ – ja men var de rigtigt definerede fra starten af? Så den vej rundt, da… min personlige succes, 

den ser jeg mest som, at hvis styregruppen egentlig får det, som de forventer og der har jeg 

selvfølgelig selv en aktie i ift min forventningsafstemning. Hvis jeg kan levere det, så synes jeg det har 

været en succes. Jeg vil gerne i mål med et produkt – misforstå mig ikke, men eh, jeg vil ikke i mål 

med det for enhver pris, altså. 

L:  Vil det sige, at I projektarbejde eller i dit arbejde, så er styregruppen som sådan et vigtigt 

balancepunkt? 

A1.1: Det er det, og de er også, ja men jeg har så to niveauer af styregrupper, og det er så noget helt andet, 

men hvis vi snakker programstyregruppen, så er det dem, der skal tvinge det her igennem. Det er dem 

der skal sikre, at ressourcerne er der, det er dem der skal sikre at beslutningerne bliver truffet 

omkring..øhm nu gør vi det en til en (?) i vores vingeproduktion, og det skal komme derfra. Og så når 

der er en eller anden fabrikschef, der slår sig i tøjrene, og siger, ’jamen det er helt anderledes herude i 

Kina’, så skal han jo bankes på plads. Alternativt skal der laves en ny alignment. Det er så sådan som 

det er. Så den der top management involvering, der er så nødvendig for at lykkes med noget som 

helst, og som man snakker rigtig meget om i forandringsledelse, men det gælder egentlig i alting, så 

den formelle magt er helt afgørende for at ressourcerne er der og der vil du kunne levere indenfor 

tiden og at din leverance er ordenligt defineret og selvfølgelig også ordentlig lavet.  

 Så ja, det er et enormt vigtigt omdrejningspunkt for mig. De skal primært tjene til at gøde jorden, altså 

at sørge for at fjerne de forhindringer der er ude i deres respektive enheder og sørge for at bringe 

deres behov til tovs, så vi er alignet på tværs og så der ikke kommer nogen bagefter og siger ’jamen I 

skulle have gjort sådan og sådan og sådan’ – jo men det må de godt gøre, men det er ikke mig du 

skal diskutere det med, det her det er forankret helt oppe i jeres topledelse, så det er der du må skulle 

diskutere det her. Og så er de selvfølgelig også dismærksom (?), de vil være i det her projekt. Det er 

mit overliggende niveau, og det er egentlig meget det de har arvet. Det er jo de samme tanker, der gør 

sig gældende på projektniveauet. Så har det måske været, øh programstyregruppemedlemmet han 

sidder måske også i den styregruppe, der ligger på projektniveau. Og så er det meget forskelligt hvor 

meget de så er involveret. Nogen kræver det øh…en hvis type af vores produktionsenheder, de gør 

det på en måde og nogen gør det på en anden måde, alt efter hvor konsensusorienteret man nu 

engang er og bruger topstyring og hvor skarp man er på sine behov fra starten af. For hvis man ikke 

er helt skarp, jamen så er der flere interessenter, og den nemmeste måde at dække dem af på, det er 
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at involvere dem aktivt i processen. Det vælger man så at gøre ved at inkludere dem i styregruppen. 

Igen ud fra samme betragtning, at det er de mennesker, der skal sørge for at banke nogle ting 

igennem. Det er dem der vil, potentielt kan komme bagefter og så sige ’I leverede ikke som det var 

rigtigt’ som ’det skulle du have sagt, mens vi sad midt i det – du havde jo alle mulighederne for det, at 

få bragt tingene rigtigt til tovs, og selvfølgelig er der en masse politik i det også…og fø…. Få skabt det 

b..(?) men selvfølgelig også kommunikationsmæssigt og så sige ’Jamen nu kommer det her, er I klar 

over det?’ En ting er at sende en mail ud, noget andet er at bede dem levere en leverance, så der 

bare er simpelthen styr på det. Men tilbage vil jeg sige, hvad er en styregruppe ved Vestas? Det er 

forskelligt fra projekt til projekt. 

L: En abstrakt enhed… 

A1.1: Jamen det er det og det er op til det enkelte projekt at kridte stregerne op, for vi har ikke nogen, der 

findes ikke nogen uddannelse til styregruppemedlemmer, som til en bestyrelse. Det er noget vi har 

snakket om vi gerne vil, den gang Erna stadig var her. Og jeg tror stadig det er noget, noget Georg 

også gerne vil på et tidspunkt. Simpelt hen for at gribe det an, hvad kan man og hvad kan man ikke på 

et styregruppemøde? Kan man tillade sig at sidde og råbe og skrige? Det mener jeg grundlæggende 

ikke man kan, men der er nogen ting, som skal kridtes op og det er meget op til den enkelte 

projektleder at gøre det. 

___________________________________________________________________________________ 

1.06.03 

L: Hvordan, hvilken betydning har, i Vestas men også ud fra din erfaring, hvilken betydning har projekt 

kontrakten? 

Her tales lidt oven i hinanden – jeg har uddraget sammenhængen af hvad Kristian svarer 

A1.1: Sådan en har vi ikke. Der findes ikke noget der hedder en projektkontrakt i Vestas. Der ligger ikke et 

dokument. Forventinger mm ligger i forskellige præsentationer hist og pist, og der er jo noget scope 

beskrivelse og noget solution design og sådan nogen ting, men vi har ikke nogen decideret 

projektkontrakt.  

L: Har du tidligere erfaring med projektkontrakter 

A1.1: Nej, jeg har erfaring med forskellig slags dokumentation alt efter hvad man har lavet. Jeg har lavet en 

del SAP projekter før, og der har man sin egen model, hvordan man styrer de der ting. Men det Erna 

gjorde eller det afdelingen gjorde, det var at begynde at opbygge et sæt af dokumenter, der til 

sammen ville udgøre det, du kalder en projektkontrakt. Og det er et helt afgørende dokument i den 

aftale du har med din styregruppe – Hvad er det vi har aftalt, hvad er forudsætningerne for at levere, 

hvad er den tidslinie vi kommiter os til at levere efter, hvem skal gøre det os? Så den vej rundt, der er 

det selvfølgelig nødvendigt at have de ting på plads, men vi har ikke et decideret dokument, vi har en 

gouvernance model på 900 sider, dækker alle de her forskellige aspekter i et eller andet omfang, … 
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L: …som alle naturligvis læser (  ) 

A1.1: Ja naturligvis og som projektlederen sørger for at alle projektdeltagere læser (  ) og 

styregruppemedlemmerne frem for alt (  ) 

L: Ja, og de øvre ledelseslag (  ) 

A1.1:  Ja lige præcis, som har masser af tid til at sætte sig ned og læse 900 sider (  ) 

A1.1: Så det er mest noget vi siger, når folk de spørger om, hvor gennemarbejdet projektmålet er. ’Jamen 

der er 900 sider, du er velkommen til at læse dem’. Så aftalen skal naturligvis være skarp, men langt 

hen ad vejen i dag, så er det projektlederens ansvar at sørge for at de her dokumenter, de kommer i 

orden. Der er det. Der bliver lavet noget forberedelse før projektlederen får projektet. Der sker en del, 

den skal defineres, den skal køres ind i strategic fit og hvordan hænger det sammen med alle de her 

ting og hvem er det for øvrigt og sådan noget. Men når den så lander hos projektlederen, så er det 

projektlederens arbejde at recitere det her så dokumenterne bliver skarpt fra de overordnede, ’hvad er 

det egentlig vi prøver at lave her?’, til de helt detaljerede, og så sige ’jamen den skal være rød og blå 

og gul, og så skal den kunne sige Ding, når der kommer en ny lastbil’ Det vil være projektlederens 

opgave og på programniveau bliver det hele lidt mudret, for det er grundlæggende den samme 

gouvernance struktur vi er pålagt, så det enkelte projekt skal opfylde de krav, som alle andre projekter 

skal opfylde og hvad er programmets rolle så i det og hvor meget af det er forudfylt og hvor meget af 

det kan være fælles for dem alle sammen. Og det er der vi har en rejse endnu i Vestas og i hvert fald 

med GEO omkring, hvad er et program ift de øvrige projekter og skal vi have et nyt sæt 

dokumentation, det skal vi nok, så vi ikke sidder med tyve af de samme slags projekter, hvor der ikke 

er nogen der gider at høre om dem grundlæggende. Vi har nogle forskellige godkendelsesboards, der 

går ind og kigger på, hvor vi ….cost og… (?) til de her projekter, og de gider ikke sidde og kigge på 22 

af de her slags projekter. Det er lige før de ikke gider at kigge på en, for nu er det jo besluttet at det 

skal køre, og vor øvrigt er de ikke meget for at sige ’Nej’ til hinandens stemme, for de har jo nok noget 

de skal have igennem i næste uge *** 

1.10.07 

 Så når de skal forholde sig til tingene, så er ressourcerne på plads, pengene er på plads, scopet er 

også på plads, hvad er det så de skal sige ’Nej’ til? Og det gør de så heller ikke. Men det er så en 

anden ting, og vi skal blive lidt bedre til at styre vores portfolio. Det er en ny disciplin og det må vi så 

lære. 

L: Der er de her styregrupper og så er der styringen af portefølgerne, de dukker op på de her kritiske 

punkter, ofte, idet jeg har hørt. 

A1.1: Det er det også, som jeg siger, min succes, den vurderer jeg langt hen ad vejen på god jeg er til at 

opfylde de forventninger styregruppen har, men de forventer selvfølgelig også at jeg stiller de rigtige 

forventninger, hvis jeg ikke gør det, jamen så kan jeg jo ikke med dem, så bliver det ikke en succes. 

Så det skal jo være, igen populært så kalder man nogen ting SMART, så man rent faktisk kan gå ind 

og vurdere og måle på tingene og sige om de er oppe eller nede, og hvis man kan gøre det og komme 

til en fornuftig aftale med projektstyregruppen om at det er det vi leverer, det er det her, det er det her, 
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det er det her – helt konkret, hverken mere eller mindre, jamen så har du alle, så har du i hvert fald et 

rigtig godt udgangspunkt for at komme i mål med opgaven. Og skabe det rigtige grundlag for så at 

prioritere nye ting, hvis der kommer nye ting. Og sige, ’Jamen det er fint, vi vil gerne have det der med, 

hvad er det så vi skal pille ud?’ ’Jamen vi vil gerne have det hele’ ’Jamen se, så har vi et problem’ og 

når man får det op på det niveau, jamen så kan man begynde at diskutere det. Så igen, det er 

projektlederen der udsteder de rammer for de her styregrupper, hvad skal de, hvordan skal de 

fungere, hvor tit skal de mødes, hvem skal styre dem, hvordan ønsker man at fascilitere (stavning?) 

styregruppemøderne, skal de køres bum bum, eller skal de have mere åbent indhold, hvor folk skal 

have lov til at sidde og diskutere alt mulig mærkeligt? Og personligt mener jeg, at det har man andre 

fora til, så det handler om projekter der skal køres efter programmet i det her tilfælde, sådan rimeligt 

stringent. Jeg er sådan set ikke interesseret i en åben diskussion om et eller andet irrelevant. 

Afsluttende snak angående videooptagelse, som Kristian ville optage. Denne empiri skal ikke bruges i PhD 

sammenhæng. 
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Company A1 – 1. interview med A1.2 

L: Hvad er kommunikation for dig i dit projektarbejde 

A1.2: Jamen, altså kommunikation bliver jo også brugt meget til forandring vil jeg sige. Det er derfor vi, i 

hvert fald i forretningen forsøger at, kommunikere med forretningen og få dem inddraget så tidligt som 

muligt og kommunikerer hele tiden og få dem med, for de skal eje det her bagefter, så for mig er det 

en stor del af det at forankre projektet senere hen det er at vi har kommunikation. Det er selvfølgelig 

også en del af ren, nede på arbejdsniveau, fordeling af arbejdsopgaver,sikring af fremdrift og sådan 

nogen ting, rent af hensyn til opgaven som sådan, hvor. Ja altså kommunikation er at involvere og 

forankre vil jeg sige, sikre at folk de er med, og de kommer i forskellige, altså jeg vil sige indtil nu er 

det et funktionsmøde det her (refererer til et nyt projekt), men det kan jo være alt lige fra egentlig bare 

at snakke med folk på gangen, lige ringe, altså det er jo ikk, det er ikk kanaler, kanalerne er jo mange 

kan man sige, jeg synes da i hvert fald, og der er der også bred enighed om, at den ringeste, det er 

den skriftlige kommunikation. Synes jeg. Når vi sidder et sted som Vestas, så kan du ikke regne med 

at folk læser det skrevne så den personlige kontakt og involvering og sørge for at man kører noget 

sparring, og folk er med, ser jeg som den vigtigste kommunikation. Og det kan være svært at nå det 

hele, når der er så mange mennesker.  

L: Hvordan balancerer det med selve de procedurer som I skal igennem og afrapporteringer, der er 

meget skriftligt, mange systemer, der skal bruges. 

A1.2: Jamen, altså jeg vil sige, jeg har lidt en fornemmelse af det nogen gange, at meget af det skriftlige vi 

laver, det laver vi mest for os selv for at overholde nogle regler kan man sige. Det er ikke, altså lad os 

bare tage vores ’solution design’ og ’project management plan’ sådan en 20-30 sider skriv om hvordan 

vi adresserer det her. Det er jo en brøkdel der læser, hvis der overhovedet er nogen der læser de der 

dokumenter. Så meget af kommunikationen, hvis det lige er med det skrevne, noget man skal 

formidle, så er det meget power point, så det er sådan lidt, vi til godeser nogen med det skriftlige 

kommunikation, med regler, og det har også værdi for os selv, for det tvinger jo os selv til at huske** 

på nogen ting, så det er jo ikke helt uden værdi, men der bliver brugt rigtig meget tid på det skriftlige 

kommunikation som jeg egentlig ikke mener har så stor værdi.  

L: Har det værdi opad, altså til styregruppen for eksempel? 

A1.2: Jeg kan da have mine tvivl nogen gange om…, nu kan man så sige, vi er, når det gælder status så er 

vi gået virkelig ned, det er virkelig minimum vi laver nu, hvad statusrapportering angår, det er bare 

nogle få løsesider. Sådan nogle rene status rapporter, jeg kan have mine tvivl om nogen læser dem. 

Det er jo selvfølgelig vigtigt at det bliver holdt på et minimum, altså jeg har været ude for 

styregruppemøder, hvor jeg havde lavet fem slides, hvor der nærmest ikke var noget tekst på noget af 

dem, og så fik jeg alligevel at vide, at det var da alt for meget. Så det er meget med at 

kommunikationen skal være kort og præcis og ind til benet og især til styregrupper.  

L: Og så er det måske også det, at når man mødes med styregruppen, så er det det mundtlige det 

handler om. 



1st Round of Interviews 
 

Page 24 of 167 
 

A1.2: Ja det synes jeg. Også selv om, f.eks vi skal have vores project management plan godkendt i 

styregruppen, men det er der jo ikke tid til. Så den måde den bliver godkendt på, det er at jeg tager fat 

i sponsoren, eller styregruppemedlem som tager fat i forretningen, som er involveret i projektet og 

spørger ’Hva’ er det godt nok det her, ser det godt nok ud det her’ og så at man får en approval på 

den måde. Jeg tror at man bilder sig selv noget ind, hvis man tror, at det er den skriftlige 

kommunikation… jeg synes det er fint nok som sådan et slags arbejdsværktøj, men at tror at der er 

nogen der sidder og læser alle de dokumenter vi skriver det’…. 

L: Dem i forretningen, du siger ’vi tager fat i en i forretningen for at få godkendelsen’. Har de, med al 

respekt for alle deres kvalifikationer, har de kvalifikationer til at se på projektplanen og se, om den 

holder vand eller ej? Er det ikke dig, der sidder med den ekspertise? 

A1.2: Jo, jo altså vi kan sige, vi kan tage et andet eksempel. Det er noget med forventningsafstemning også. 

Det er også en del af kommunikationen. Der er altid en forventning fra forretningen om, at det her det 

kan da ikke være særlig svært. Det tager ikke lang tid og det koster ingen ting. Det kan højst tage to 

uger, og så kommer vi og siger at det skal tage et halvt år, så den der.. og det er selvfølgelig fordi vi 

har erfaringen. Vi ved, jamen det er jo ikke kun, det er meget fint,vi kan godt lige installere et eller 

andet, men hvad så, så vil vi jo ikke få…folk har da ikke lært at bruge det her, det er da ikke blevet 

optaget eller noget, der er da ikke nogen. Så der er jo også, der er … der altid sådan en eller anden 

på ledelsesniveau, som , altså hvor svært kan, og især hvis de ikke ved noget om IT, nå jamen det 

kan da ikke tage mere end to uger lige at lave det der. Så det med forventingsafstemningen, det er 

desuden også det vi bruger planerne til og det, og det er så også en del af kommunikationen. Altså 

hvis de har en forventing om at noget tager to uger og det tager seks måneder, så er det jo en fiasko, 

så man bliver nød til lige at lære dem at ’jamen det er meget godt, at du siger det tager to uger det her 

men vi skal også lige lave de her ti andre ting for at komme i mål’, så på den måde kan vi godt bruge 

det, men igen det skal være, der er ikk’, hvis vi snakker styregruppe, så er der ikke nogen der sidder 

andet end at kigger i den ms project plan, og det har jeg heller ingen forventninger om. Det er virkelig 

på sådan en high level one pager at man forventer i styregruppen. Jeg vil bruge en 

hovedaktivitetsplan på en side i power point, og det andet kan man kigge i hvis man har lyst men det 

er ikke noget. Hvis jeg kører et projekt, så vil jeg jo tage et brudstykke og så sige, hvis jeg kører med 

min projektgruppe, så vil vi tage og kigge på de næste fjorten dage eller en måned eller et eller andet 

og så tager vi den del af planen eller det som er relevant lige nu, men vi hele tiden hovedtidsplanen at 

kigge på, men vi sidder ikke og tæsker i den der projektplan hele tiden. Det giver ikke mening. Altså 

den bliver lavet med projektet. Den første plan man laver, den første estimering der bliver lavet, bliver 

lavet som gruppearbejde, det er noget med at de folk der er involveret skal selv være med til at 

estimere og finde du af hvilke opgaver de skal lave. Det kan du godt kalde det, og så stykker vi en 

plan sammen og den, men igen det vil ikke være en for styregruppen, som de skal sidde og redigere i.  

10.24 

L: Hvad så med når man står overfor nogen, som siger ’ hvor svært kan det være?’ og du står og siger, 

’jamen det tager altså 6 måneder’. Er der nogen magtrelationer der træder ind og som kan gøre det 

svært for projektarbejdet at skride frem? 

A1.2: Magtrelationer?  

L: F.eks dem på højere ledelsesplan? Eller har du oplevelser i den retning? 
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A1.2: Altså om de så presser det igennem alligevel? 

L: Ja, altså kan de finde på at presse jer, ud fra at de ikke har en forståelse for det? 

A1.2: Ja, ja, ja det vil de da bestemt. Det vi kan gøre det er at synliggøre realiteterne** og så har vi et godt 

eksempel, en af mine kolleger fik en umulig opgave og skulle lave et projekt på en tid, der ikke kunne 

lade sig gøre og ressourcerne var ikke tilgængelige. Den eneste måde han kunne agere på, det var at 

gå ud og sige, ’jamen de her folk vi skal bruge til det her projekt, som I død og pine vil have igennem 

nu, de arbejder på nogen andre ting, og så er det egentlig bare at fortælle dem ’ Skal vi stoppe de her 

fem projekter for at I kan komme igennem med jeres?’ Det var en meget simpel måde at sige ’Det er 

meget fint, at I synes det her det er vigtigt, men er det så vigtigt, at vi skal stoppe de her fem projekter, 

for det vil være konsekvensen af det?’ Og det er jo et eller andet sted, vi kan ikke rigtig tage nogen 

beslutninger, men vi kan fortælle hvad konsekvenserne er, hvad er alternativerne og hvad er 

konsekvenserne*** og det er så det vi må agere på og så i sidste ende konsekvent sige ’Nej tak’, hvis 

man ikke vil have mavesår fordi det er et eller andet totalt umuligt. Og så det her med ressourcer, det 

er jo så i sidste ende, hvis vi siger, det er en magtfuld person, der sidder her, jamen så er det jo ude, 

dvs så er det ikke projektlederen længere, her kan jeg jo hverken gøre fra eller til, og så bliver den jo 

eskaleret op og så bliver det på et niveau oppe i toppen, hvor Torben Bonde eller en eller anden, 

chefen for hele vores IT division. Det skal så højt op og så må de jo ligesom tage den diskussion. Men 

vi kan synliggøre konsekvenserne, vi kan ikke rigtig…altså vi kan jo ikke bestemme hvilke projekter 

der skal køre, når det ikke er vores lod. 

13.07 

L: Jeg tænker på din daglige projektledelse, usanset størrelse af projekter, inddrager du den 

sammenhæng mellem den overordnede strategi, sætter du projektet i relation til den overordnede 

Vestas strategi? 

A1.2: Det kan man godt sige, når man nu laver det her beslutningsgrundlag til gate beslutninger, så skal vi 

helst hæfte det op på en strategi*** Så der er vi meget inde over at sige, jamen hvad er den 

strategiske værdi af det her, ’understøtter det?’, og jeg vil sige især her i, for et år siden havde vi noget 

der hed ”Must and Battles” og der er et af mine projekter der hed must and battles 5 diller daller og det 

var strategier, det var strategien, der havde de her ti strategiske områder, så på den måde blev det da 

i hvert fald signaleret og i dag har vi de her exellent centre. Man har lavet et der hedder Business 

Process Exellence board, der er nogen mennesker, der får ansvaret for bestemte processer i Vestas 

og det er baseret på, og det de fokuserer på er strategien, så den vej rundt så skal vi have strategisk 

opbakning. Jeg tror ikke der er ret mange projekter i Vestas, der kører af stablen, hvis ikke der er en 

eller anden form for strategi, der understøtter lige nu. Der er måske nogen få. Vi har det her … 

marketing projekt vi lige har haft her, det er noget med customer focus, customer loyalty og det er 

nogen af de ting vi understøtter og det er med i vores formålsparagraf, hvorfor er det vi gør det her – vi 

er ved at gå væk fra massekommunikationen til at lidt mere targeted one-on-one kommunikation og 

det er det, driver vores projekt og det vil blive fortalt igen og igen så folk de er ved at kaste op over 

det. Men jeg vil sige de der formål og de kritiske succes faktorer, formål, de skal helst støtte sig op ad 

hinanden strategisk, så på den måde, så synes jeg ’Ja’, så bruger vi strategi *** Og det er også den 

måde vi retfærdiggør os selv lige nu. Hvis du skal have en chance i slagsmålet om ressourcer eller i 

det hele taget om opbakning så bliver du nød til at have strategisk opbakning for det er det, for så får 

du opbakning ledelsesmæssigt også. 
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L: Så det er simpelthen det kort der spilles 

A1.2: Ja det synes jeg ja, men altså der er ikke, nu... Det projekt vi kører nu her, han sidder så i 

styregruppen og i BPO board, dvs der er ikke ret meget, hvis ikke du kan få BPO board, som er de 

øverste indenfor Exellence til at sige, det her det er noget vi gerne vil, så sker der ikke ret meget. Så 

på den måde sikrer man… 

L: Som projektleder, dig som projektleder ift en linjeleder, I har jo ikke personaleansvar og traditionelt set 

så har en projektleder, jamen det er bare en projektleder – der er ikke noget beslutningspower eller 

noget. Men med den her strategiske opbakning, føler du så at du på lige linje med en linjeleder har en 

vigtig rolle i den overordnede strategi? 

A1.2: Ja, det føler jeg da. Altså jeg føler da, jeg vil sige formålet med at lave projekter, det er at skabe værdi 

til Vestas og når vi så fokuserer strategisk, så skal det selvfølgelig understøtte, at den her strategi kan 

lykkes og at der er noget værdi her. Så det mener jeg da helt klart, at vi har stor betydning med at 

lykkes med projekter og skabe værdi så understøtter vi de her strategier. Så det synes jeg da, det 

synes jeg, men du kan selvfølgelig godt sige, jamen vi har ikke nogen beføjelser overfor de 

mennesker vi har med og det har jeg det sådan set fint nok med. Jeg har det et eller andet sted også, 

det er selvfølgelig afhængig af hvem man arbejder sammen med, men der skal være en eller anden 

form for teamånd og hvis man render dem, hvis du er deres chef også, så tror jeg mange gange at det 

er bedre at man måske ikke er deres chef, så man kan oparbejde en eller form for, håber jeg, 

fortrolighed eller en eller anden team spirit og så får man lidt mere ud af folk på den måde, men det er 

bare min tanke. 

 Det passer mig egentlig meget godt at det ikke er mig der står med deres lønseddel. Jeg skal bruge 

dem på en anden måde end en team leader. Jeg har mange gange brug for at de er mere fleksible, og 

der bliver gjort noget ud over 8 til 4 og så bliver man nød til at gøre, og det ved jeg godt, at det kan 

team leaderen også gøre, men det er så mange gange vi, men det skal så helt være fordi, de også 

selv kan se, at det er ok og synes det er en god ide, at man arbejder for et eller andet sammen. 

L: Føler du også at den strategiske rolle du har, at den bliver anerkendt fra ledelsen? Eller de øvre 

ledelseslag som sådan? 

A1.2: Hmmm, det ved jeg sørme ikke.  

L: Grunden til jeg spørger, er fordi, når man ser traditionelt på ledelsesniveauer, så går det jo tit fra den 

øverste ledelse og til mellemniveau og ned til den ”nedre” linjeleder, den linje er meget klar ned til 

linjelederen. Den strategiske linje og linjelederen ses som den strategiske brik til at formidle visioner 

og motivere osv osv. Spørgsmålet er: føler du det samme? 

A1.2: Altså hvis du spørger: Får man et klap på skulderen eller .. det tror jeg ikke, det fornemmer jeg ikke, 

men hvis du kigger på projektledelse i Vestas som karrierespor så er vi på linje med linjelederen. Der 

er vi placeret i samme, vi har sådan nogen trin, og der kan du som projektleder komme op på … der 

er en pendant, sådan rent niveau og lønmæssigt og ren karrieremæssigt, der er der et spor der 

hedder projektledelse hvor du kan komme op på et vist niveau, som i hvert fald er oppe på niveau 
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med linjeleder, måske endda lidt højere faktisk. Så der kan du sige, det er da en måde at have 

anerkendelse den vej rundt. 

20.50 

L: Lad os vende tilbage til de her linjeledere. Fordi det er jo dem, der giver jer de ressourcer I skal bruge, 

og der er jo mange projekter. Hvordan går det? 

A1.2: Jamen det synes jeg det er en kamp, men det er jo ikke nogen personlig kamp, men det kan godt tage 

lidt tid, det må jeg sige, det er virkelig op ad bakke nogen gange. Men i sidste ende, så er det jo bare 

et spørgsmål om at vi estimerer, hvad skal der bruges, og hvis vi så ikke kan få de folk vi skal bruge 

så bliver vi nød til at eskalere det, vi kan ikke gøre ret meget andet. Igen, hvad er konsekvenserne og 

få det synliggjort opadtil. Og det er ikke, jeg fornemmer ikke, at det er en uvilje. Altså linjelederen de er 

egentlig meget behjælpelige og fint nok, samarbejde, det slet ikke, det er ikke noget med at de vil 

sørme ikke hjælpe – det er ren og skær,at hvis de ikke har ressourcerne, jamen så har de ikke 

ressourcerne og vi forsøger at hjælpe hinanden, men der er selvfølgelig grænser og jeg må sige fordi 

vi er så … vi er så specialiserede, så skal der ufattelig mange mennesker ind over og så rammer du 

de flaskehalse. Jeg havde et eksempel her, det sidste projekt, der skulle jeg bruge 360 mandedage til 

at lave en business case og løsningsdesign, og det var ved at vælte fordi jeg ikke kunne få to dag fra 

nogle udviklere og det er sådan, så det er jo, det er en kamp, og det tror jeg det er alle steder. Man 

skal bare have glemt en, så lige pludselig kan du stå og… 

 Det er et kæmpe koordineringsproblem 

 De forsøger at hjælpe os lidt nu her med SAP siden, der har de sat en person på, i stedet for at vi går 

til alle linjelederne hver især, de har jo nok, lad os bare sige 10 afdelinger, så har de en mand, der 

skal koordinere det i SAP. Så er det ham jeg går til. Men der udover så går jeg til en mand i SAP, men 

så er der noget der hedder ’autorisation’, der er noget der hedder ’business intelligence’, og BI igen, 

de har heddet deres eget board, og så er der SAP og så har de forretningen derude fem forskellige 

steder, så inden du ser dig om så tror jeg, at jeg har fat i en 10 til 12 mellemledere, der skal stille 

ressourcer til rådighed og på …. Der er der 3 jeg skal have fat i, altså der er sådan, der er mange, der 

skal med i, og hvis der bare er en der siger, jamen det kan vi ikke så er det tilbage igen til .. så det er 

ikke supereffektivt 

L: Har du en ide om, hvordan det kunne gøres bedre? 

A1.2: Det er jo sådan en diskussion vi har. Jeg synes et eller andet sted, at det er for meget bottum-up, det 

synes jeg faktisk. Jeg synes man skal vende den om og sige det er de her ting vi vil. Min anke i det 

her det fordi jeg kommer først, får min ressourcekontrakt, så den næste der kommer med et vigtigere 

projekt kan ikke få ressourcekontrakt, og kan i princippet ikke få projektet op til approval fordi han ikke 

kan få sin ressourcekontrakt, så ved jeg godt, så kan man gå til BPOen og så kan man få eskaleret 

det og jeg ved heller ikke om vi er på vej derhen, men jeg synes bare at nogen gange det kunne være 

rart hvis man overordnet set sagde, jamen det er de her ting, vi vil satse på. En overordnet prioritering, 

i stedet for at vi kommer med hver vores projekter og skal have det op og have det godkendt. Der er 

nogen der er uenige der. 
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25.26 

L: Hvordan kan linjelederne blive bedre? Hvis du skulle uddanne en linjeleder til at passe ind i din måde 

at arbejde på, kan han uddannes på en måde, så han har større forståelse? Hvis det er det det 

handler om? 

A1.2: Den er godt nok svær. Jeg synes igen generelt ikke, det er ikke fordi jeg møder uvilje som sådan, men 

der kan selvfølgelig være den der manglende forståelse for, at når man arbejder med projekter så er 

det altså en koncentreret arbejdsindsats og når man nu kigger på IT siden så er det jo ikke det samme 

problem, altså når man taler om vores IT organisation, det er jo, vi arbejder jo i projekter, det er det vi 

gør hele tiden, så der kan man sige, hvor på kundesiden kan, at de får forståelsen for at vi, det er altså 

koncentreret arbejdsindsats, vi trækker folk ud af deres daglige arbejde og lige forstå den med, igen 

jeg synes ikke det er uvilje men jeg møder forbavselse eller overraskelse fra kundens side hver gang, 

når de ’nå skal de nu også lave noget?’, så på den måde kan man godt sige, at der kunne være en 

uddannelse i at forstå projekter lidt bedre. OG så har jeg haft en sponsor, der ikke kunne forstå at vi 

skulle lave en interessent analyse. Det var da noget pjat at skulle spilde tiden med at finde ud af hvem 

der ville blive ramt af det her, altså på den måde kan man godt sige, at det kræver uddannelse og det 

er også igen en kommunikation….. 

 En telefon der ringer og en masse statisk støj på linjen. Labha snakker videre om, at 

styrregruppemedlemmer og forretningen kan blive overrasket over, at de også skal lave noget, levere 

noget, og at projekter kan strande på at forretningen ikke selv var klar. Så jo, han er enig i, at 

uddannelse omkring hvad det vil sige og hvad det indebærer at køre et projekt ville være godt. 

A1.2: Lidt uddanselse og forståelse for, at når I siger, at I gerne vil have at vi kører det her projekt, så skal 

du ikke være overrasket, når vi kommer og siger, jamen så skal vi bruge tre mand eller to mand fra 

forretningen fast. Så jeg vil sige det er primært fra forretningens side. Jeg kan ikke lige komme på 

noget for hvordan linjeledelsen skal blive bedre på IT for de er vant til at de skal, det er jo det de gør. 

L: Hvordan, ift netværk, Ud over de folk, der er i dit projekt team. Bruger du da dit normale, 

arbejdsnetværk, dit sociale netværk i dit arbejde? 

A1.2: Jeg bruger ikke mit sociale netværk, dvs udenfor Vestas. Jeg bruger mine kolleger fra 

projektledergruppen bruger jeg mere og mere til sparring. Jeg havde faktisk et sjovt forløb med Steen, 

som underviste lidt i projektledelse om den her med frøen. Hvis du putter en frø i noget vand og koger 

den så vil den jo til sidst blive kogt, hvis den er nede i vandet inden du tænder, men hvis du smider en 

frø ned i noget kogende vand, så vil den hoppe op. Og det er jo egentlig lidt, altså med den der på, så 

bruger jeg mine kolleger til at være den der frø der sidder og kigger ned en gang imellem, og det kan 

vi godt finde på at bruge hinanden til, for du kan ikke selv se, når du padler rundt og vandet det bliver 

varmere og varmere og man har ikke helt fattet at, at det er fordi det er ved at koge, og så en gang 

imellem er det godt at tage fat i ens kolleger og sige ’hva’ prøv lige at se det her, hvad er det der sker. 

Når, han ikke tør at hoppe ned i den gryde der, så er der nok et eller andet galt. Så på den måde jo, 

så bruger jeg mit netværk, der har jeg en to tre stykker, som jeg ser og snakker med. 

L: Hvad med de afdelinger, som I bruger folk fra, de forskellige linjeledere, hvis ikke de nødvendigvis er i 

projektet, er det så nogen du kunne finde på at tage fat i. 



1st Round of Interviews 
 

Page 29 of 167 
 

A1.2: Nej ikke rigtigt. Måske nogle gamle projektdeltagere, hvis der er noget konkret, men ikke som sådan 

afdelingsledere, nej. 

31.15 

L: Oplever du ubalance i loyalitet overfor projektet ift medlemmers afdelinger (divers workforce) 

A1.2: Det er lidt forskelligt. Jeg har eksempler på utrolig kommitmenet fra folk, som har en linjeleder over 

sig, men hvor de føler at der mere kommitet til projektet. Det har jeg flere eksempler på. Men om jeg 

har eksempler på folk, der gør det som venstrehåndsarbejde. Jeg kan ikke lige komme på nogen, men 

jeg faktisk nogen gange, og selvfølgelig når projektet kører godt, så får vi virkelig kommitement fra 

folk, hvor man fornemmer, at det giver mere til projektet end de giver til ”linjen”. 

L: Hvad med det at de er så forskellige, at de kommer så mange steder fra, er det en fordel eller er det 

en hindring. 

A1.2: De skal være forskellige 

L: Hvad får du ud af det 

A1.2: For det første de skal komplimentere hinanden. Jeg tror ikke det kunne køre hvis de alle var ens, så 

tror jeg simpelthen ikke det ville gå godt. Det er vigtigt at du har nogen med forskellige briller på og 

forskellige oplevelser og opfattelse af tingene. Nu tag bare et eksempel som risikoanalyse eller hvor 

ser man risisierne (? Stavning) henne. Hvis vi alle sammen er ens så ser vi ikke, så ser vi ikke alle 

ricsicierne. Nej, jeg mener helt klart, at vi skal være forskellige. 

L: Har det skabt problemer, at de er forskellige 

A1.2: Ja, det sker da. Og der er jeg facsilitator, jeg er megler, jeg er ikke kommet på noget, hvor vi har haft 

en konflikt, hvor det har været helt vanvittigt, men der er da, jeg kan tage et eksemple, som i dag, at 

en af vores folk sender en email om at han synes ikke at han får nok opbakning fra et xteam, og 

arkitekten på xteam bliver sur og siger, at det er noget værre noget, vi har gjort alt hvad vi kan og 

sender svar tilbage, og der var jeg lige nede og snakke med ham der sendte mailen og mail er 

verdens dårligste kommunikationsfaktor. Og der var jeg nede og snakke med ham og der var ikke 

noget ondt ment i det, han var bare bekymret. Og jeg tager fat i arkitekten og siger, at det var ikke 

fordi, at han ville skyde på folk eller noget, han var bare bange for, at hvis vi ikke satte os sammen, så 

bliver det her ikke løst. Så jo, de er jo sådan en meglene rolle, der er ingen grund til at blæse noget 

op. 

L: Fagligt og personligt, hvad er definitionen på succes? 

A1.2: Det overordnet mål, som jeg har sagt tidligere, det er at vi giver noget værdi til firmaet. Og det vil sige 

vores rolle er ikke kun at et projekt skal køre i mål for alt i verden. OG det kan være svært nogen 

gange for man bliver så opslugt af projektet at skyklapperne de er på og man galopperer derudaf. Men 
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hvis det ikke giver værdi, så skal det stoppes. Så jeg vil sige det overordnede mål, det er at det giver 

værdi til forretningen, altså til Vestas og når man lykkes med det, så er det et godt projekt. 

L: Er det ensbetydende med at det møder ’time’ and ’budget’? 

A1.2: Altså jeg synes det er urealistisk, vi havde på et tidspunkt nogle KPI’er i projektledergruppen, hvor 

man kun måtte lave to ’changes’ i et projekt og det fattede jeg ikke noget af. Altså alt kan flytte sig i 

sådan et projekt og man bliver klogere hen ad vejen. Og selvfølgelig har vi en plan og vi går efter 

’time’ og ’budget’ og ’scope’ og alt det der, men jeg synes det er urealistisk at sige at fordi man laver 

om i planen undervejs fordi man bliver klogere, at så er det dårligt. Så det mener jeg, jeg mener godt 

at man må ændre i de ting der, det skal selvfølgelig godkendes, men jeg kan ikke se, at der noget 

forfærdeligt i at man ændrer de ting. 

L: Hvad så på det personlige plan? Hvornår føles et projekt rigtig godt nede i maven? 

A1.2: Når jeg har afsluttet det. 

 Det er når man lukker dem. Ikke uanset hvordan de er gået. Hvis de er gode, så har man det godt, og 

hvis de har skabt værdi. Der er jo alt fra forskellige evalueringer. Man er da også lidt erkær, at folk de 

synes man har gjort et godt stykke arbejde, og man får det at vide, det er da super godt. 

L: Hvad betyder det på lang sigt at folk synes du har gjort et godt stykke arbejde? 

A1.2: For mig selv, så tror jeg det betyder, at jeg får mere selvsikkerhed. Det er hårdt at starte i Vestas og 

det første år er ekstremt hårdt. Når man nu har succes med et projekt, så får man også lidt på bogen 

vil jeg sige og lidt mere sikkerhed og lidt mere kredit måske. Som splintrenes ny, så skal man jo slås 

for at bevise, at man kan godt det her og man er god nok. Så jo det har da bestemt en betydning. Jo 

flere succes’er man har lavet, jo bedre har man det med sig selv og troen på, og så smitter det også af 

i organisationen. Nu er det lidt svært med Vestas, altså jeg har kørt projekter i snart to år og jeg har 

ikke mødt den samme person, så det der med kredit, det er måske sådan lidt, det er nok mere inde i 

en selv. Så der starter man helt blank. 

 Dem man arbejder sammen med i dag, det kan være de laver noget helt andet om to år. 

L:  Det skal jeg huske at spørge dig om næste gang – om du har mødt nogen af de samme mennesker 

og hvordan det ser ud med din kredit. 
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Company A1 – 1. interview med A1.3 

L: Hvad er kommunikation for dig i dit projektarbejde  

A1.3: Det er formidling, det er og få andre mennesker i tale mhp et eller andet mål. 

L:  Buddys udtalelse – hvad mener du om det? 

A1.3: Jeg mener at han er lidt naiv. Han har både ret og uret. Det er helt sikkert, at hvis man kun 

kommunikerer via formularer eller stringente kommandoveje med mødereferater og mødeindkaldelser 

og memoer og hvad man ellers kan finde på at bruge, så vil verden måske komme til at se lidt 

nemmere ud, men den er mere kompleks og der er også noget der hedder politik og nogen gange skal 

man lige rundt og mærke lidt efter hvad er problemet egentlig her og hvorfor gør I ikke det, som jeg 

gerne vil have eller ku vi ikke gøre det sådan her og det får du ikke hvis du kun har en formel 

kommunikation. Det er et, styregruppemøde som eksempel, er jo mere formaliseret, det er 

kondenseringen af hvad der er sket i den foregående periode, kogt ned til en times kommunikation, 

der kører du kun på overfladen, du kan ikke komme dybere ned i det og hvordan vil du så gøre det, 

hvordan vil du komme ind og forklare kernen i problemet hvis du ikke har tiden til det, så der er du jo 

nød til at være tættere på nogen stakeholdere med en uformel kontakt efter min mening. 

L: Hvordan håndterer du umiddelbart sådan en situation? 

A1.3: Jamen jeg vil sige det, han har ret på den måde, at i min projektledelse burde jeg skifte mere over i 

formel kommunikation. Det er bare svært fordi den tager tid, så jeg har en skønsom blanding af formel 

og uformel kommunikation hvor jeg vil sige den er på nogen punkter for meget baseret på uformel 

kommunikation. Og det giver netop de her problemer, så jeg giver ham fuldstændig ret i at en aftale er 

en aftale troede jeg, det står jo ikke nogen steder – hvad var det lige vi aftalte? Så han har helt klart en 

pointe der men i det daglige arbejde er man bare også nød til at komme fremad. Det er ikke sådan at 

problemerne stiller sig op på en række og lader sig løse en efter en, så uformel kommunikation er 

også en måde at få tingene til at køre lidt stærkere på med den risiko det indebærer*** 

L: Du sagde ’Politiske årsager’ 

A1.3: Ja, der kan jo være meget politik, der kan jo ligge politik til grund for en beslutninge, som måske er 

forklaret på en måde, men hvor sammenhængen er en helt anden. Det kan jo være en afdeling som er 

voldsomt under press og bliver ved med at hænge i bremsen med at levere et eller andet og man 

bliver ved med at skubbe på for at få det men i virkeligheden kunne man ligeså godt indstille sig på, at 

det kommer nok først tre uger senere og så få lagt sin plan efter det, hvis man fik den information. 

L: Tænker du på kommunikationens rolle i dit projektarbejde? 

A1.3: Ja det gør jeg. Altså det er jo helt nødvendigt. En projektleder i sig selv kan jo ikke udrette ret meget. 

Vi eksisterer jo kun fordi du er i stand til at få dit projekt til at udrette nogle ting, så kommunikationen er 

jo en forudsætning for at kunne fungere som projektleder***.  
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L: Har du nogen decidere kommunikationsbaggrund? 

A1.3: Ja det har jeg. Jeg er cand.ling.merc fra handelshøjskolen i Århus. 

L: Hvad er dit indtryk af de andre i projektet. Overvejer de, tænker de på det? 

A1.3: Ja, det gør de. Projektet er sponseret af kommunikationsafdelingen, så de har klart et fokus med selve 

projektets indhold. Det er nemlig kommunikation og hvordan vi kommunikerer internt i Vestas. Så der 

er en klar ambition i projektet om at bygge virksomheden sammen og en kommunikation som får os til 

at fremstå som en virksomhed og ikke som siloer med forskellige foretningsenheder, så man kan sige 

den røde tråd der går igennem projektet er kommunikation. Og selvfølgelig er mennesker som 

kommer fra Communication også meget kommunikationsbevidste – det ligger naturligt til dem, at tage 

den del af projektet. Så jo jeg vil sige, det spiller da en væsentlig rolle og jeg har da også fået indblik i 

kommunikationsafdelingens daglige arbejde ifhvertfald i forbindelse med det her projekt. 

07.59 

 Men det er så en af stakeholderne, der er selvfølgelig flere stakeholdere. Der er en operationsafdeling, 

hvor jeg vil sige at kommunikationen er et rimelig fjernt begreb, det de kommunikerer er i hvert fald 

ikke særlig kundevendt, det som set ud fra deres egen lille virkelighed, og det er ikke i nogen ond 

mening, det er simpelthen sådan deres verden den ser ud. De fokuserer på deres problemer eller 

opgaver og har måske ikke tanke for at der sidder nogen i den anden ende som skal dechifrere det 

der kommer fra deres side af. Og så har vi en udviklingsafdeling på også som er god til interpersonel 

kommunikation, altså den uformelle kommunikation.  

L: Hvordan kommer det til udtryk 

A1.3: Jamen altså hvis du går hen og taler direkte med udviklerne eller de enkelte medarbejdere i 

afdelingen, men det at få et klart svar ud af ledelsen i afdelingen, altså som bliver klart kommunikeret, 

det er sværere. 

L: Nu er dit projekt så lidt specielt, idet I arbejder sammen med kommunikationsafdelingen. Det er et 

kommunikationsprojekt. 

A1.3: Ja, det er deres projekt og deres løsning og derfor har de stor indflydelse på hvordan projektet 

kommer til at se ud. Hvordan kommunikationen er har jeg selvfølgelig indflydelse på. Jeg 

kommunikerer jo med dem. Det er ikke sådan at, der er nogen der skal bestemme, hvordan jeg skal 

kommunikere, men det er klart at hvis vi skal ud og have fat i flere og lave noget mere formel 

kommunikation, jamen så bliver vi enige om hvordan vi gør det. 

L: Har du generelt et indtryk af at de generelle Vestas visioner er noget du bruger når du kommunikerer 

dit projekt, det her eller et hvilket som helst andet projekt? 

A1.3: Nej det gør jeg ikke. Det er lidt for højtflyvende til at kunne bruge med et straigth face, det er lidt for… 

Jeg er på ingen måde uening i det som kommunikeres fra vores ledelse, det synes jeg faktisk er 
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meget fint og jeg … men det ikke noget, jeg på mit niveau kan bruge. Det kan bruges, når vi skal have 

kommunikeret projektet ud til hele Vestas, fordi det er nogle overskrifter og så er det nogle meget 

højtflyvende visioner og mission tanker, hvis det er det du tænker på? Men på det niveau hvor man 

skal have engageret folk på en eller anden opgave i de enkelte projekter, så er det nogle andre 

virkemidler man skal bruge. 

L: Ref til den amerikanske team spirit 

A1.3: Jaaaa det er rigtigt, og det forsøger vi også, at sige at det er et projekt der er vigtigt for Vestas osv 

men jeg kan ikke komme på hvor jeg ville have sat vores mission og vision, det må jeg sige.  

L:  Det har vel også noget at gøre med en anden kultur, som du siger, at det bliver for højtflyvende 

A1.3: Ja, det tror jeg… Men det er jo sikkert også en preference. Hvis man synes det er fint at stå og fyre det 

af til en projektgruppe…det er der sikkert nogen der gør. 

L: Hvilke ligheder og forskelle er der imellem dig og en daglig leder ift kommunikation? 

A1.3: Jamen jeg vil skyde på at den daglige leder egentlig er, det forventer..jeg har ikke været linieleder, 

skal være lidt tættere på den enkelte medarbejder, hvad er medarbejderens ønske, ’du er her i dag, 

hvor vil du gerne være?’, han skal have blik for hvor medarbejderen gerne vil bevæge sig hen, så 

hans kommunikation til medarbejderen er selvfølgelig lidt i lyset af hvad er medarbejderens ambitioner 

osv. Hvor min kommunikation til medarbejderne er, ’jamen jeg har den her opgave A og den vil jeg 

gerne have løst – hvad gør vi?’ Så jeg er sådan mere et lille nålestik, hvor den daglige leder skal have 

noget andet i tankerne. Hans afdeling skal også fungere om et halvt år, mit projekt er måske slut om 

tre måneder. Det er mit fokus. Så han har et langsigtet perspektiv, må jeg forvente, hvor jeg har et 

kortsigtet perspektiv. I virkeligheden kommer jeg jo også tæt mange af de medlemmer af 

projektgruppen, så i praksis ved jeg måske det samme som linjelederen gør, men det er ikke indenfor 

mine beføjelse at agere eller at påvirke dem. Man kan selvfølgelig sige at de gør et godt job. 

L: Men du har ikke et decideret ”HR” ansvar 

A1.3: Nej ikke andet end almindelig menneskelig hensyn, altså selvfølgelige skal man være opmærksom på 

hvis folk de bliver overloaded, men jeg har ikke noget HR ansvar. I den gamle virksomhed, hvor jeg 

var, der skulle jeg komme med input til den årlige samtale, til de her MUS samtaler. Fordi hvis 

medarbejderen havde siddet et år i et projekt jamen så havde de jo været i god kontakt med 

projektlederen, mere end med deres daglige leder, og så fik de så deres input der, men det gør de 

ikke her. Jeg er i hvert fald ikke blevet spurgt om hvordan de performer, om de gør noget godt eller 

skidt.  

L: Har du ofte de samme personer i dine projekter 

A1.3: Det kan jeg ikke svare på, så rutineret er jeg ikke hos Vestas, jeg kom sidste år i februar sidste år og 

jeg har kørt to projekter. 
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L: Har det der været de samme? 

A1.3: Nej, det har det ikke. Det har været to forskellige forretningsenheder, så der var ikke sammenfald. Jeg 

lokkede en til at gøre noget, men det var så en vennetjeneste. Det havde ikke noget med projektet at 

gøre. Han kom bare. 

 Det der med sammenfald. Den del af projektet, der vender ud mod forretningen, der har jeg ikke 

oplevet sammenfald. Men det er klart, der hvor man kæder det sammen, hvis man går over i 

operations og vores driftsafdeling, så er der stor sandsynlighed for at det er de samme mennesker, 

der på en eller anden måde kommer til at flyde ind og ud af de projekter, for de kan næsten ikke 

undgå at komme i berøring med alle projekter, fordi alle de her projekter kræver en eller anden form 

for hardware.  

L: Men det betyder jo også at I har berøringsflade med mange forskellige grupper af mennesker ift f.eks 

den daglige leder 

A1.3: Ja, ift den daglige leder, der har vi helt klart et bredere udsyn eller er tvunget ud i at have et bredere 

udsyn og prøve på at få nogle flere ender til at mødes. De har selvfølgelig nogle helt andre 

udfordringer på den daglige basis, men vi skal forholde os til forskellige ledelseskulturer og forskellige 

personer og måder at opfatte tingene på i de afdelinger vi kommer ud i. 

L: Ref tilbage til det Globale mindset, det du siger der underbygger dette. 

 Er du meget bevist om, er der klare grænser mellem dit formelle og dit uformelle netværk her? 

A1.3: Ja, det er der. Mit arbejde som sådan, diskuterer jeg ikke, jo jeg forklarer hvad jeg laver , men det er 

ikke sådan et problemstillinger jeg tager op med mit uformelle netværk. Så den grænse er der. De ting 

jeg går og bokser med forsøger jeg at få afklaret indenfor virksomheden og det er der egentlig også 

gode muligheder for, fordi Vestas er en stor virksomhed. Der sidder ekstremt mange dygtige folk rundt 

omkring, som man kan komme i kontakt med, hvis man vil. Hvis man er heldig eller hvis man ved 

hvem det er*** Så hvis jeg diskuterer noget som er fagligt relateret som ikke er noget specifikt 

problem, så er det som regel på et meget overordnet niveau, der kan jeg godt bruge mit uformelle 

netværk. Men jeg blander ikke mit uformelle netværk ind i et specifikt problem, men det betyder ikke at 

man ikke kan diskutere en situation sådan, som et mønster, som man også har set andre steder og 

motivere folk eller få folk ud af vanetænkning, sådan på et meget overordnet niveau kan jeg godt 

diskutere det. 

L: hvordan er I til at fortælle eller give hinanden informationer om, at du skulle liiige tage at snakke med 

ham eller ham der? 

A1.3: Det er vi rigtig gode til og det er noget man selv skal være god til. Problemet er jo, at det tager tid, så 

det er sagt i bedste mening, men det er ikke altid lykken at få fem mennesker stukket ud, som man 

skal snakke med. I praksis ser det lidt svært. …. Uformelt skal man jo også yde lidt. 

L: Til tider kan det godt sparre tid at benytte sig af den uformelle, som du selv sagde 
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A1.3: Det kan det helt sikkert, det kan det. Men altså hvis du nu får at vide ’Prøv at tale med ham der’, så 

går du ned og taler med ham og får fremlagt din sag, og så finder du ud af at det ikke var ham du 

skulle snakke med, du skulle snakke med en anden, så kan det også gribe lidt om sig.  

L: Kommunikerer I project success – hvordan kommunikerer I projektsucces 

A1.3: Nu har jeg lige været med til at afslutte et og det sluttede vi af med et afsluttende styregruppemøde, 

hvor vi blev enige om at nu er det slut. Det var så den mere praktiske del af sagen og så nu, hvem er 

det så der overtager det her projekt nu og hvem kører det videre. Så det er jo egentlig ikke en fejring. 

Vi fejrer det med post… med at tage ud og spise bagefter. ***(Egen note: man går jo ikke ud og spiser 

”en gang imellem” i en afdeling, på samme måde, som projektafslutninger – her er der en interessant 

forskel) Dem der har deltaget og får diskuteret nogen ting og osgå prøvet … øhm  ja få sagt farvel til 

hinanden på en god måde. Man har trods alt har været igennem et projekt sammen og det er jo ikke 

altid, at alting er foregået i al fred og fordragelighed, så derfor kan man jo godt være gode nok kolleger 

af den grund, eller venner med leverandøren bagefter, når det hele er færdigt. Men med hensyn til at 

kommunikere succes, vi har et projekt vi kører nu, der har vi lagt en middag ind nu her i næste uge, 

hvor vi skal ud og fejre en sucess, vil jeg sige, så det prøver vi da at kommunikere, og skabe lidt gejst 

for at kunne klare den sidste del af projektet. Men igen det er også en kulturel ting. I USA, vil man nok 

kommunikere lidt mere ud, ’project of the month’, ’employee of the month’ eller ’vi gjorde det sådan og 

sådan’. Nej, det har vi ikke. Jeg synes ikke vi gør så meget af den slags i den her afdeling. 

L: Kunne du tænke dig det? 

A1.3: Altså, jeg gjorde det faktisk i min gamle virksomhed hvor vi havde en stor succes, men det er 

begrænset hvad der kommer af feedback på det. Jeg havde behov for at kommunikere det, ikke for at 

fortælle at vi var gode, men for at fortælle at det som vi havde arbejdet med også  havde båret frugt, 

det var rent faktisk blevet til noget, det som folk havde siddet og bokset med. Det kom ud, men jeg tror 

ikke helt folk de ved hvordan de skal forholde sig til det.  

L: Det er ligeså meget den modtagende ende, der … 

A1.3: Ja, hvad skal vi med den historie, fint nok…Og? 

L: Hvilken positiv indflydelse har diversitet i din projektgruppe, at det er mennesker fra forskellige steder? 

A1.3: Jeg synes det har den positive indflydelse at du…hvis du sidder med en problemstilling så har du en 

tendens til at overproblematisere den. Så kan der komme nogen fra en anden afdeling ind og 

sige…’det er da ikke så svært, vi gør da bare sådan og sådan og sådan’, fordi de nu ikke har den 

viden, som dem der synes det er et kæmpe problem har. Så nogen gange er der mere frisk tilgang til 

nogen ting, og omvendt, det problem de sidder med, det synes de ikke er så svært, man kan jo bare 

gøre sådan. Dvs der kommer nogen udveksling af ideer, man er ikke fastlåst i det tankesæt som er 

fremhærskende indenfor den afdeling man nu sidder i. Man får blandet folk. Det samme kan man, hvis 

man har, og nu taler jeg ikke ud fra et Vestas perspektiv, nu taler jeg ud fra mit gamle arbejde, hvor 

jeg havde en del udenlandske projekter, hvor der er en anden tilgang til tingene. Altså hvor man får en 

dansk projektkultur og en amerikansk projektkultur, så kan man faktisk få noget positivt ud af det. De 
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har generelt en stringent tankegang i deres handlemåde som er positiv, ja men som også er negativ, 

jamen det er men så kan man godt få positiv energi ud af det.  

L: På den negative side, hvilke udfordringer ligger der der? 

A1.3: Jamen det kan jo eksempelvis være hvis de var meget styrret af  nogle folk som vi ikke kommunikerer 

med til daglig, altså hvis deres styregruppe har en kæmpe magt, som måske træffer nogle 

beslutninger som man er uenig i.  

L: Hvad gør man så? Makker ret? 

A1.3: Ja altså i det her tilfælde, fordi vi var leverandøren, så måtte vi makke ret eller stritte imod, hvis det var 

uberettiget. 

 Hvad kan der mere være af negativt. Det kan være hvis, man ikke helt har forståelse for hvorfor de 

folk man skal bruge for at få det her projekt op at køre, de ikke kan blive allokeret til projektet. De 

sidder jo der, hvorfor kan de ikke lige gøre det her?  

25.03 

 Et projekt kan jo også være politisk styret fra anden side, altså, det er måske ikke det logiske, der 

ligger først for, hvis der er en enevældig konge et sted der har fået sit fingeraftryk på løsningen, det 

trumfer lidt igennem. 

L: Det falder sammen med det med magtrelationer og den ubalance der kan herske i sådan et projekt. 

Og hvordan, har du oplevet at der nærmest har været en dobbelt agenda, fordi, der har været nogle 

politiske fingeraftryk på? 

A1.3: Der kan nemt opstå ubalance, altså måske indenfor, det første eksempel kommer ikke sådan lige 

indenfor projektgruppen, men det kan være en ubalance overfor en linjeleder, hvor du kan stå i en 

meget dårlig situation, hvis du har behov for nogle ekstra ressourcer for at gøre et projekt færdigt, men 

de har selvfølgelig nogle andre prioriteter, de har x antal projekter og en daglig drift at tage hensyn til 

og der står du svagt med mindre du kan gøre din styregruppe interesseret i det her og så få omstillet 

prioriteringen. Indenfor projektgruppen, den måde som vi kører projekter på her er jo at vi har en 

sponsor, og hvis sponsoren ikke er …. I sig selv, så står du også svagt der, fordi dem der har pengene 

de har altså også en eller anden form for magt over det her projekt som er vansklig at oprette så der 

ligger, i det at være sponsor ligger der også en magt, som giver, som kan give en ubalance i et sådan 

projekt. Og den der står sponsoren tæt kan måske også have en del af det her, i det her tilfælde, 

kommunikationen som jo betaler det hele. Der er jo grænser for hvor meget uenig jeg kan tillade mig 

at være, hvis de samtidig skal blive ved med at funde projektet. Så … 

L: Netop også ift den daglige leder, han eller hun står måske også i en presset situation 

A1.3: Ja, ja, helt sikkert, det gør de, det er hverdag i Vestas, der er mange ting at tage sig til, mange 

projekter der kører. Det er prioriteringer. 
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L: Styregruppen er jo det overordnede organ. Hvad med dem ift den orverordnede ledelse? Er der nogen 

umiddelbar sammenhæng, er ledelsen engageret i de projekter der kører? 

A1.3: Ja det tror jeg de er, men ikke på noget særligt synligt niveau. Altså den overordnede ledelse som 

sidder over styregruppen for de projekter som jeg kører, de skal faktisk være på et meget højt niveau 

fordi styregruppemedlemmer, og det tror jeg ikke gælder kun det her, men det gælder projekter 

generelt, fordi styregruppemedlemmer typisk er meget højt rangerende, vice president, senior vice 

president osv, så skal du højere op, så er du oppe på direktionsniveau eller BU president niveau, og 

jeg tror ikke, de interesserer sig ikke på styregruppe niveau. De interesserer sig for den overordnede 

strategi og ledelse, så men for vores vedkommende så har vi været oppe i direktionen for at sikre, så 

de er klar over at projektet kører,men til daglig tænker vi jo ikke over det. Det kan godt være de vil 

undre sig over, hvis vi pludselig er et år forsinket, så skal vi nok høre fra dem, men ellers er der ikke 

noget. 

L: Så styregruppen ligger som sådan et kommunikationsled, hvor der ikke mærkes så meget til jer og 

omvendt. 

A1.3: Det kan godt være, at det er anderledes i den enkelte forretningsenhed…Det skal være store projekter 

– excellence projekter 

L: Er der risiko for politisk filtrering i det led? 

A1.3: Ja, det er der. Jeg er ikke den der har størst erfaring med det, men der er ingen tvivl om, at der er 

politik projekter der kører og ikke kører. 

L: Så kommer vi til det med succes, hvordan definerer du projektsucces? Hvad er det for dig? 

A1.3: …Alle de åbenlyse. Sådan rent håndgribeligt, hvis man formår at levere noget, som folk rent faktisk 

bruger. Der er jo mange it projekter, som ender i et eller andet, det er leveret, men det er også en 

succes, når det bliver taget i brug. Brugerne tager det til sig og har glæder af det i dagligdagen. Det er 

en succes. Og så er der den personlige succes med at gennemføre projektet, det synes jeg også lige 

man skal tage med.  

L: Hvornår har man den her følelse: ’Det var fandeme godt det her!’ Altså nu skal I jo ud og spise middag 

A1.3: Ja, men jeg vil sige, at jeg har ikke været med på et projekt, hvor alt har været entydigt godt. Det har 

jeg ikke. En gammel definition af et projekt er: ”Et projekt er en stribe problemer af og til afløst af en 

krise” Så, men altså hvis du formår at holde sammen på dit projekt og de samme mennesker har haft 

en god oplevelse med projektet, og projektet også resulterer i et produkt, som bliver brugt, så synes 

jeg at du har en pæn succes. 

L: Man kan jo også godt være ude for at projektet opfylder de forretningsmæssige kriterier, men man 

alligevel står tilbage med sådan en ubehagelig følelse 
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A1.3: jeg tror at IT projekter i særdeleshed er slemme, men starter i den her sky af hvad det er man gerne vil 

have, og som man så bevæger sig igennem projektet så bliver det mere og mere konkret, om man 

rent faktisk formår at præstere indenfor det tankesæt man startede ud med. Og det er ikke altid at det 

man starter ud med og det, man ender ud med, at der er balance i det, og det er nok fordi, man har 

været for urealistisk i starten. Det kan også godt være at der er skruet ned for ambitionsniveauet eller 

at projektet har kørt i så lang tid, så det behov, der var her, det er der ikke der. Der er mange ting, der 

kan spille ind der. 

L: Er der andre ting, som du sådan umiddelbart kan komme i tanke om ift projektlederkommunikation. 

Noget du vil ændre på, ønsker du har osv? 

A1.3: Ja, til mit næste projekt vil jeg klart kommunikere på en anden måde, end jeg har valgt at gøre her. 

Det her projekt har også været ny for mig på mange punkter. Hmmm, jeg tror jeg vil tage en anden 

tilgang.  

L: Kan du prøve at fortælle noget om, hvordan du gør nu ift hvordan du vil gøre det fremover 

A1.3: Ja, jeg havde mange overvejelse om at lave et nyhedsbrev på det her projekt, men det har jeg valgt 

ikke at gøre. Men det tror jeg egentlig, at jeg vil holde fast ved næste gang, så der ligger sådan et 

månedligt nyhedsbrev, som man lige sender ud og fortæller om, at i den her periode har vi lavet det , 

men vi har faktisk også lavet det, og det her har været på statusmøder og det her er blevet 

kommunikeret og det her har været i personlig kontakt og måske som en del af en ande mail som 

forklarer noget andet eller stiller nogle spørgsmål. Men øhm, ja men jeg tror der er en fordel i at lave 

en eller anden form for statusopgørelse med jævne mellemrum, så medlemmerne bliver delagtiggjort i 

det der foregår, men det handler også lidt om overskud. 

L: Hvad nu hvis du kigger ud over Group IT – kunne det gøres bedre? 

A1.3: Ja, det er jo ikke fordi der ikke bliver kommunikeret. Det der er er jo nok at vi kæmper om den samme 

opmærksomhed, så der er så mange skibe i søen. Jeg har ikke noget oplagt man kunne gøre? Det er 

svært at få opmærksomhed i Vestas – det er en svær virksomhed. 

Så er der lidt snak om kontorvilkår – snakke med kunder, telefonbokse osv. 

A1.3: Jeg har bestemt ikke noget imod at sidde på den måde, men det er også fordi jeg sidder meget et 

andet sted. Men jeg tror hvis man skulle have tættere relationer med nogen, hvis man skulle sætte 

nogen sammen som man mener kunne have gavn af at arbejde tæt sammen, ikke nødvendigvis på 

samme projekt, men som kunne smitte af på hinanden med nogen ting, så skulle man samle dem i 

mindre enheder – i kontorer hvor der sidder fire mennesker for sig og så kunne man måske opbygge 

en kollegial. Det er ikke helt optimalt, men det er heller ikke helt ude i hampen. 

 

…. SLUT…  
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Company A1 – 1. interview med A1.4 

 

L: atomatisk ind på nogen ting her som..... netop det med loyalitet, dels fra 

projektlederens side men også med de forskellige mennesker som er med inde i 

gruppen ift hvor de kommer fra, ift loyalitet, ift dobbelt agendaer og power 

relations og hvad har vi... 

 

A1.4: Tidligere synes jeg ikke det var noget problem,for tidligere lå ens 

loyalitet altid hos projekt ejeren, men den gamle projekt ejer er ikke den nye 

projekt ejer. Mens den gamle egentlig stadigvæk tror, at han ejer projektet også 

fordi kommunikationen ikker er helt på plads, det er ikke blevet skrevet sort på 

hvidt 

 

L: Hvad så med min fantastiske tegning her, [viser selvtegnet version af 

afrapporteringsstruktur], det her, det er jeres afrapporteringssystem, vil det 

så sige at, i og med, at I har lavet ny struktur, ... hvis ikke du kan 

gennemskue det, så er det helt okay..... 

 

A1.4: men denne her struktur bliver noget mere anderledes nu 

 

L: Ja, det må den da gøre 

 

A1.4: fordi, den der alle de BPU, de bliver samlet i et board og det bliver dem 

der træffer vores Gate 1 og Gate 2 beslutninger, så selve, hvis .. du vil kalde 

det Pipeline board og portfolie board.... så er det de samme mennesker der 

træffer beslutninger om et og to. Det er ikke CFO'erne mere, det er ikke 

pengemændene, ikke folk med travlt i taget.. så der er et meget væsentligt skift 

ift hvordan vi kører vores projekt, portfolio 

 

L: Så der ligger en hulens masse magt lige der 

 

A1.4: Ja, rigtig meget, på godt og på ondt, fordi der er også nogen der under 

press træffer nogle beslutninger, som er knapt så velfundeteret, fordi de bare 

kan blive tvunget til at træffe en beslutning 

 

A1.4: ja, det er meget spændende 

 

A1.4: om hans så også kan være projektsponsor, det vides ikke, det er ikke helt 

afklaret endnu. Nogen projekter er måske store nok og tunge nok, og han har 

selvfølgelig... har er det 16 områder i Vestas, så han har, de kan ikke være 

sponsor for alle projekter i deres område 

 

L: ej de to der, de to grupper der, er de også automatiske meddelm af projektets 
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styregruppe? 

 

A1.4: nej, men mange af de nye projekter, vil den person være med i, men mange 

af de nuværende projekter ikke, og det er der hvor vi står nu for eksempel i et 

AP projekt, at vi har en styregruppe og så kommer der en  BPO udefra og siger, 

hvad er det I laver? 

 

L: med trumfkortet 

 

A1.4: ja, hvor jeg føler altså uanset om vi kan lide det eller ej, så bliver vi 

ihvertfald nød til at sikre os at han nikker til projektet, hvor en sponsor har 

lidt mere den politiske holdning at selvfølgelig kører vi videre fordi min 

argumentation og min businesscase, den holder stadig lige godt eller dårligt 

A1.4: Så jo der er noget magtforhold og noget pisse teritoriet af og blive 

filtreret ud 

 

L: Pengene ligger her over og politiken ligger her [peger på tegningen] 

 

A1.4: Lige nu ja, men i fremtiden ligger pengene også der... vi får en lumb sum, 

som de så skal bestemme hvad for nogle projekter skal vi køre og det skal de 

allesammen blive enige om, hvordan det her 

 

L: hvor mange sidder der her 

 

A1.4: jeg tror.. 16 en fra salg og service, ... men der foreligger nogle meget 

meget fine materialer, men jeg ved ikke om jeg bare kan give det videre, men X 

og Y kan helt sikkert skaffe det for det betyder faktisk meget for hvordan vores 

management landskab ser ud, 

 

L: Ja for det betyder jo også, altså nu har jeg management level her, og hvis, 

når vi nu er oppe og snakke i alt det her om den overordnede vision og strategi 

for selve virksomheden, så må det jo være derimellem, og så BPO, der skal styre 

hvad det er der kan svare sig og hvad det er der ikke kan svare sig hele vejen 

ned i projektet 

 

A1.4: ja, og så er der i den her struktur er der også nogle andre der laver 

Business PPR og Business process reference, som BPS Business process specialist 

og vi mødtes så i forskellige communities for at sikre, at der også er lad os 

sige, samling på det lavest niveau, det er ikke kun på det højeste niveau hvor 

de taler sammen, så de faglige baggrund er også i orden også helt for andre ting 

også for mine mænd 

 

L: kører det så sideløbende med projekterne eller er det inde over projekterne 
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A1.4: nogle af de her roller BPR og BPS indgår i projekterne,enten som 

forretnings projektleder eller som tunge specialister, men også der kan vi 

stadigvæk sådan føle strømment til hvordan det er, på sin vis er det godt, fordi 

nu har vi ihvertfald en struktur vi kan forholde os til, og alle funktioner er 

der sat et navn på, det kan godt være det er et midlertidigt navn, men det er 

ihvertfald et navn. Og den person er ikke en afdeling så det er også nemt, du 

kan bare altså. og så oveni har vi som projektleder fået hver projektleder har 

fået en BPO, som vi skal være ... lad os sige lave noget kundepleje og ... sikre 

at de initiativer der foregår i hans område, hvis de skal ende med et projekt, 

så hjælpe vi dem på vej, vi kalder PSPOC Project Single Place Of Contact.  

 

L: Hvor mange har sådan en, en BPO, altså? 

 

A1.4: næsten alle, nogen har ikke 

 

L: Vestas er jo simpelthen så stort, at det så 

 

A1.4: det går så start 

 

(snakker om størrelsen af Vestas og hvordan man prøver på at få det her bredt ud 

over hele Vestas)I forbindelse med dette: 

 

L: men når man ser ud over hele Vestas, så er I jo simpelthen så sindsygt mange 

projektledere, fordelt på forskellige divisioner, er det så de samme 16 ud over 

det hele eller er det kun... 

 

A1.4: Vi prøver jo at aligne lidt også altså hvordan vi kører projektet, nåde i, 

strukturmessigt, det er det som Erna bruge meget tid på, og få den guvanor 

struktur som vi har, også få den bredt ud til de andre BU'erne, som er de andre 

projekttunge Tecknology og f.eks Salg og SErvice, som er meget 

projektorienteret, får dem simpelthen i snak, hvordan kører I projekter og vi 

har det her, hvad har I, både så de ikke skal opfinde den dybe tallerken, men 

også så vi kan blive bedre og få samlet krafterne så vi kan få udviklet 

projektkompetencerne til noget, en seriøs karrierevej, men også til noget der 

bidrager til forretningen. 

 

L: Hold da op, det er godt nok spændende, men det er dælme også noget der 

kræver, at man snakker sammen. 

... 

A1.4: Ja og det kan jeg så godt at udefra, kan det se meget ineffektivt ud ( 

kommer med et godt eksempel ) 

 

(Så går det grundlæggende interview i gang, Først forklaring af de forskellige 
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emner) 

 

L: Hvad er kommunikation for dig? 

 

A1.4: (lang pause) nødvenigt onde og et fantastisk intrument til at sikre at de 

forskellige element i projektet hænger sammen... Om det er mig der laver 

statusrapportering, eller om det er andre der kommer med nogle krav. Jeg 

betragter kommunikation både som olien men også omvendt er det jo nok også nogle 

gange tandhjulene selv. Fordi uden kommunikation - inget projekt. 

 

L: hvordan ser du det formelle ift det du gør i dagligdagen 

 

A1.4: jeg er begyndt at sætte det mere i system - det er for svært at gøre alt 

den mundtlige og den skriftlige komm  for ad hoc, så jeg er begyndt at lave 

'one-to-one', med både min projekt sponsor og med mine projektmedlemer, hvor de 

får en halv time hver, lidt afhængig af hvor stort deres påvirkning er på 

projektet, hver anden uge, så man har lidt tid til at kunne tale sammen og så 

lige for mig også lige at få kigget bagom, hvordan har personen det (privat), 

alle de ting der gør, der kan have en påvirkning på projektet, får en bedre 

føling med den. Også ift den mere formelle kommunikation, så er det egentlig 

bare, jamen der har jeg ikke så meget et valg, men hvordan jeg formidler de 

fakta der foreligger, det er der hvor min rolle kommer ind. Altså dataopsamling 

kan de jo egentlig bare sætte hvem som helst til, hvis ellers data er til 

rådighed. Men hvad det betyder, altså to ting kan jo se ens ud, men inpactet på 

projektet kan være vidt forskelligt, og det er der hvor jeg egentlig ser min 

rolle mest, at kommunikationen omkring de forskellig hendelser er rigtigt og 

helst også afstemt efter modtager, men det er svært. specielt i et meget 

dynamisk  både projekt og organisationskultur 

 

L: Hvad med de formelle krav, der er jo specifikke datoer for hvornår der skal 

afrapporteres osv. Er det, følges de naturligt med projektet eller er de 

forstyrrende eller er de, er det, det er måske meget varierende fra projekt til 

projekt? 

 

A1.4: Ja jeg tror det er meget varierende, men vi har fået mange flere lad os 

sige formelle krav nu for vores afdeling for PMCC, så der kommer lad os sige, en 

bedre struktur og noget bedre værktøj for at lave en formel og bedre opfølgning 

både med master data men også med status rapportering som er indført nu her 

igen, så, og det føles en lille smules som, arj flere regneark jeg skal udfylde 

og men men omvendt presser det os også lidt til det sikre at tingene er i orden, 

for er tingene ikke i orden så er det hver uge bare en drag at få det lavet, og 

så omvendt giver det selv os et fast tidspunkt, enten om måneden eller om ugen, 

hvor man lige sætter sig ned og tænker over hvor står vi egentlig henne. Og det 

er meget overordnet, er det rød, gul eller grønt, men sådan altså hvor er vi 



1st Round of Interviews 
 

Page 43 of 167 
 

henne og hvor skal jeg sætte ind, så på den måde kan man også bruge det lidt 

positivt istedet for bare at betragte det som formalia, og så er det rart for 

forretningen at vide, at der også er nogen der tjekker op på hvad jeg laver... 

 

L: Hvem gør det, ved I hvor de her informationer de kommer hen? 

 

A1.4: Ja lige nu er de til rådighed for alle, men det er bare ikke så kendt 

endnu, men i princippet vil alle i Vestas kunne gå ind og se på de forskellige 

data i projekterne. Både i penge, ressourcer og fremskridt, så der har vi en 

kommunikationopgave i at sikre at ihvertfald interessenterne har adgang til det 

og også vil bruge det aktivt, så vi ikke bare samler tingene op for kun at bruge 

det i vores egen lille gruppe.  

 

L: Så I ved, at der er et bestemt mål med den data, den formelle data som I 

sætte ind i systemenet, den bliver brugt på den og den måde. 

 

A1.4: Ja, og der er, der også helt klart kommet andre krav fra BPO'erne, fordi, 

tidlige var det CFO'erne og de var naturligvis meget pengefokuseret, de havde et 

andet syn på organisationen, men dem her er der meget faglige krav, hvad betyder 

det for mig, hvordan kan jeg få min forretningsområde ført ud i livet med nogle 

forskellige projekter, vel videndne at jeg kun har nogle bestemte begrænsede 

ressourcer til rådighed både i penge, det man kan købe af ekterne folk og 

værktøjer, men også i ressourcer, fordi vi har selvfølgelig ikke uendelige 

mængder af specialister omkring, så det føles nogen gange lidt trægt med så 

meget kontrol og rapportering men omvendt også nødvendigt specielt i en så stor 

organisation. 

 

L: En af de ting som er gennemgående REF til BODDY - hvad synes du om det? ONce 

the going get's tough? 

 

A1.4: Jeg kan ihvertfald se nu, feks med Supply web, vi har midt ... altså en 

MUS samtale i denne uge, og så mine projekter bliver reviewet, så min manager 

får et sagligt grundlag for at vurdere min præstation. Så begynder folk udefra 

at kigge i projektet og stiller en masse spørgsmål, hvem er det og hvem er det, 

hvor er det nedfældet, jamen det er ikke nedfældet, for det er i mit hoved, men 

nu skal Jens jo overtage, så nu kan jeg jo se, at nogen af de ting, som jeg har 

i hovedet og som er en selvfølge for mig, de er ikke nedfældet på papir, så hvis 

de begynder at stille samme spørgsmål til igen til Jens, har han jo ingen 

forudsætninger for at sige; jamen det blev vi jo enige med Virgil om for et 

halvt år siden og det står jo her, kan du huske det, det nikkede du til. Så 

ihvertfald blev vi endnu en gang her til morgen gjort opmærksom på at vi skal 

ihvertfald få tingene skrevet ned -- også bare så man sikre at vi er enige om, 

hvad vi blev enige om. I slutningen af møde fordi, det er så ofte at når man går 

fra møder og man skriver referatet ud næste dag, så var det ikke det jeg sagde 
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og det var ikke det jeg mente, man skriver referat ud og alle nikker, og så går 

man igang, og så siger man, jamen det var ikke det jeg mente, men det står der, 

ja, men hvis man ser sådan på det, så så tingene skal helst være utvetydigt for 

det koster så meget energi at sætte ti mennesker igang med det forkerte 

 

L: Oplever du at det sker?  Altå også med andre i gruppen? 

 

A1.4: Ja, og det gør vi, altså det gør vi både selv i projekterne, men det vi 

også i vores afdeling, hvor vi nu skal håndtere det her, hvordan skal vi 

kommunikere med de her mennesker, så er der nogle udkast og så er der pludselig 

25 projektledere der • (woosh) hver deres retning, så når vi får det tilbage, at 

hov jeg skal lige kigge lidt på det, godt - så står der 25 mennesker og venter 

igen, til der kommer noget nyt, så jo jeg kan mærke når det går godt, altså hvis 

man har gjort et godt job og tingene bare glider, og folk har nemt ved at tage 

næste skridt, men man kan også mærke det, når man har truffet en forkert 

beslutning, eller selv er lad os sige, er underlagt en beslutnings, som man 

måske godt ved, at man ikke bakker op om, men som man bare bliver nød til at 

følge, og nogen gange, altså er jeg jo meget kritisk, men er det blevet sagt, at 

det skal vi gøre, så har jeg bare at gøre det. Så må vi jo bare se, og brokke 

mig senere, hvis det viser sig at jeg havde ret eller hvad hvad det nu er.  

 

A1.4: Men det er frustrerende jo, for tingene koster så meget energi og man 

ønsker at lave det rigtige og måske bruge en lille smule mere tid på at tænke 

sig om inden man skyder det igang istedet for bare der ud af, som man måske 

egentlig helst vil i den menneskelige natur. 

 

L: Hvad nu hvis du virkelig kan se, at noget af det her det er rav ruskende selv 

om du har fået at vide, at det er sådan her det skal gøres? 

 

A1.4: Så pleger jeg jo at skrive det ned, skrive mine notater ned og få det 

sendt til den person, så får jeg ofte det svar tilbage, med hvad det er jeg skal 

gøre, så så personligt set er det jo ikke tilfredsstillende, men men man bliver 

jo også nød til at være loyal overfor de ledere der er, de beslutningstagere der 

er i organisationen, så nogen gange må man spise en kamel og se og håbe det 

bedste for VEstas og at jeg var forket på den. hvordan balancen så falder ud, 

det ved jeg ikke.. 

 

L: det finder man ud af 

 

A1.4: Ja, nogen dage føles det som, der er rigtig mange ting, hvor man bare 

løber forgæves, og andre dage hvor det hænger godt sammen. 

 

L: Det lyder som om du tænker meget over balancen mellem den formelle og bruger 

energi på den uformelle, du ved, at du skal sørge for at få det skrevet ned, så 
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det ikke bliver misforstået... 

 

A1.4: men jeg får det så heller ikke gjort altid og det kan jeg også godt mærke 

nu, selv om jeg har de bedste intentioner, så... og hvor god jeg er til det det 

kan jeg ikke vurdere, men nogen områder er jeg da god til det og andre har jeg 

måske lidt nemmere ved at slip ved 

 

L: Hvad tror du der ville skulle til for at skabe rum til at man kan bruge tid  

 

A1.4: jeg har jo længe haft et ønske om kun at kunne arbejde med ET projekt, 

kunne dyrke det, istedet for at have to eller tre projekter, hvor man hele tiden 

skal lave.. man skal hele tiden tage en kasket af og tage den på og så i det der 

skift, der går der altså både noget koncentration og noget effektivitet tabt, og 

selvfølgelig kan jeg lave rigtig lange lister med tasks jeg skal lave, men på et 

eller andet tidspunkt må jeg sige, at klokken er fem, jeg er træt, jeg vil hjem 

og så må man jo klippe en tå og hukke en hæl, eller hvad det nu er man siger, og 

så er der nogen ting, der ikke bliver gjort, så det kan være hårdt synes jeg. 

Det synes jeg personligt ikke er tilfredsstillende, så jeg tror for at gå 

tilbage til spørgsmålet, at jeg drømmer lidt om eller jeg bilder mig selv ind, 

at hvis jeg havde tid til at dyrke et projekt og kunne gå lad os sige at kunne 

komme hele vejen omkring og være nærværende at jeg så måske kunne overbevise mig 

selv om, at det godt kan, bare ikke har tid til det i dag, at alle kan se at jeg 

virkelig har en udfordring, og det er noget jeg kan blive bedre til. I dag er 

det sådan lidt en pærevelling, men pga tidspresset når man ikke rigtig at kunne 

sagligt at tage stilling til det. 

 

L: Det vil sige, at du ofte sidder med to til tre projekter og to til tre hold 

mennesker... med hver deres retning 

 

A1.4: og det har mine kolleger også, så jeg er ikke unik på den måde 

 

L: Ønsket om et enkelt projekt, er det overhovedet realistisk i en virksomhed 

som Vestas? 

 

A1.4: Ja hvis projektet er stort nok. Tror nok at Peter Cassøe kun har intranet 

projektet. Så jeg tror, at hans oplevelse af kommunikation er sikkert en anden, 

end vores fordi han kan koncentrere sig. Så bliver det måske også lidt tunnel 

vision, så på den måde er det nogle andre udfordringer i det, men til gengæld 

kan man give sig selv til at ... slippe for at bekymre sig selv fra det ene 

projekt til det andet.  

 

L: De folk som er i dit projekt, tror du de overvejer den måde de kommunikerer 

på, overvejer den uformelle kommunikation? 

 



1st Round of Interviews 
 

Page 46 of 167 
 

A1.4: Nogen gør, nogen gør helt bestemt ikke, men jeg prøver, specielt nu, hvor 

vi taler så meget fks med de her BPO'er, som føler, jeg er rigtig meget inde i 

mit projekt. Så tager jeg de tungeste specialister med til møderne, hvor vi 

taler om før mødet, hvad det er vi gerne vil sige, hvad det er for en pointe vi 

gerne vil frem med, have igennem, hvad skal vi være opmærksom på, for der er 

også et politisk spil her, som ikke er langt væk, jeg vil ikke sige jeg er god 

til det, men jeg er ihvertfald opmærksom på det. og andre er måske ikke så 

opmærksom på det, og så bliver de bare lokket til at sige nogen ting, som de 

ikke rigtig kan stå ved, når tingene kommer til stykket. Også depriefe efter 

mødet, hvordan synes de det gik, og så give noget feedback på, at det var måske 

ikke så godt, men det må vi så se hvordan vi kan gøre noget ved eller, så prøve 

at gøre det bedre og så er det skønt at se noget fremgang næste gang, og når man 

så hører dem tale med andre specialister at de bruger samme tilgang, med hvad er 

det vi gerne vil opnå og hvordan gør vi det bedst 

 

L: Så noget strategisk tænkning hen over...hvordan det skal gribes an 

 

A1.4: Ja men også bare sådan for en selv, at man kan stå ved det man siger 

istedet for at man bare blive lukket ude i entergent(?), som ser rigtig rigtig 

skønt ud men som så kan ende i en politisk eller strategisk diskussion senere. 

Og dem altså, og også bare nogen, og det ved jeg godt, om vi er mere udsatte 

fordi vi arbejder med IT, som har ihvertfald et specialist af en hvis støbning, 

som måske ikke alle sammen er kommunikationseksperter, men som bare skal holdes 

i hånden og beskyttes både mod sig selv men også på projektets vegne, som - ja 

jeg vil ikke sige man skal gemme dem i en krog, men man skal ihvertfald styrre 

kommunikationen mere selv- aktivt. 

 

L: Har du selv nogen kommunikationsbaggrund? 

 

A1.4: Nej, jeg har en HD i Regnskab og økonomistyrring, men jeg har altid 

arbejdet med kommunikation. 

 

L: Godt, hvad er forskellen på en daglig leders måde at kommmunikere på ift din 

måde at kommunikere på? 

 

A1.4: Det er lidt svært fordi, der er mange kvaliteter... en af forskellene er, 

at det forventes også at vi hele tiden er proaktive hvor en linieleder er meget 

afventende, de venter egentlig bare på at der kommer nogle henvendelser. Det er 

meget sjællendt at de tager kontakt til os, eller deler noget viden med os om 

ting de hører, de må trods alt få nogen viden fra de andre projekter, som de 

udlåner folk til, som kunne være relevant for os. Jeg føler nogen gange, at det 

er lettere at være linieleder, også fordi, de projektmedlemmer jeg har, som jeg 

har meget af deres tid, hvis 80% af deres tid er allokeret til mine projekter, 

så bliver jeg jo deres linieleder. Når de har ondt i tænderne, så kommer de og 
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tuder på mine skuldre. De ser ikke deres linieleder i tre uger, men de ser mig 

fire gange om ugen, så på den måde overtager man også lidt en linieleder rolle, 

måske bare uden at have det formelle ansvar. Så nogen er jeg rigtig rigtig 

tilfreds med og andre de kun nemt undværes, så det er en svær balance også 

fordi, vi lever i en helt anden verden. Vores er superdynamisk, deres er noget 

mere statisk, specielt hvis de er meget sådan dybere management tung, så er det 

jo ikke, så sker der måske ikke så meget i mange afdelinger i øjeblikket.  

 

L: Der er jo meget fokus på at linielederen skal efterleve de store visioner og 

virksomhedens værdier og formidle det hele vejen ned til Peter som fejer gulvet 

i produktionsafdelingen. Er det noget I, altså du nænver det der med, jamen 

hvordan skal vi få nogen pointer frem, så der er der nogle strategiske tanker, 

som du helt automatisk gør der, men i forhold til det, understøtte den 

overordnede virksomhedsstrategi, er det noget du tænker over, er det noget du 

har med ind når du... 

 

A1.4: Ja, og det synes jeg ihvertfald er en stor forskel i en linieleder i Group 

IT og en linieleder i forretningen, fordi en linieleder i forretning han har 

ofte ihvertfald ansvaret for en del af strategien, hvor en linieleder i Group IT 

ofte er, lad os sige en ressource manager, der skal kigge på nogle ressourcer og 

sikre at en leverence falder til tiden og at folk er uddannet og at han kan møde 

de krav der er, så der er en stor, man kan ikke bare sige, at en linieleder er 

en lille leder... 

 

L: Tager du det selv med ind? 

 

A1.4: Ja, men måske ikke så højt oppe, men jo jeg prøver at the bigger picture, 

også fordi de fleste projekter kan jo ikke eksistere uden, og specielt ikke nu, 

hvor der er kommet sådan en vigtig spiller på banen, der går meget op i 

strategier i øjeblikket, så bliver man nød til at placere sig selv og sit 

projekt, som værende opbakkende om den strategi, der nu er lagt, for ellers, så 

fryser man jo sig selv ud.  

 

L: Bruger du det som en motivationsfaktor når du snakker med dine 

projektmedlemmer? 

 

A1.4: Ja, det gøre jeg. 

 

L: Hvor mange er I egentlig? 

 

A1.4: ca 10. 
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Company A2 

1st  Round of interviews 

Project manager: A2.1 

Project manager: A2.2 

Project manager: A2.3 

Project manager: A2.4 
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Company A2 – 1. interview med A2.1 

 

Alle tingene hænger jo meget sammen. Så der vil jo være overlap. 

Hvad er kommunikation 

Når du skal have et projekt til at køre, så er kommunikation alfa omega. Du kan godt have et rigtig 

godt projekt med dig selv, men hvis du ikke kan få folk med, så har du ikke noget projekt. Folk skal 

ville købe ind på dit projekt, hvis ikke er du meget alene. 

 

Det er ikke nok at lave rapporter, følger planer, tikker af. Hvis ikke du holder dine folk i ed 

angående leveringer og andre ting. Hvis ikke de har forståelse for hvad der står i en given rapport, 

så kommer I ikke langt. Du skal holde folk igang ellers glemmer de det. Du har ingen 

sanktionsmidler som projektleder og derfor er dine evner til at kommmunikere enormt vigtig. Hvis 

ikke du kan kommunikere ordenligt til dine stakeholdere og dine omgivelser, så står folk af. Hvis 

ikke du kan kommunikere dit behov, så får du ikke forståelse og folk vil ikke hjælpe dig. Du skal 

have forståelse for de forskellige aspekter af kommunikation. Nogen gange må man være pushy 

og andre gange er en telefonopringning nok. 

 

0640 Oplever ofte ubalance i loyalitet. Hvis topledelse sætter en masse igang, så bliver det som en 

trykkoger, pga mangel på resourcer. så sker der et eller andet, noget blvier skubbet ud over 

kanten. Så hvis topledelse ikke har forståelse for resource styring det er ekstremt vigtigt i 

projektledelse, så kan de sagtens bestemme en hel masse, men så er der ikke nogen til at løfte. 

Men har igen noget med kommunikation at gøre, for hvis topledelsen ikke har de værktøjer, der 

fortæller dem vi har så og så mange projekter og de tager hver mellem 20 og 2000 mandetimer, så 

skal vi løbe fra nu af og til 2030 og vi bliver alligevel ikke færdig. Projekter går ofte galt fordi man 

ikke har afstemt ordenligt hvad det egentlig kræver af resourcer, og signaleret hvordan det her 

projekt passer ind i den overordnede strategi, hvad er business casen på den og det er 

projektleder og projekt sponsors ansvar. Ledelsen skal også have for øje, hvor mange projekter de 

kan sætte igang. 

 

0855 Er det fordi ledelsen har forståelse for "almindelig daglig ledelse" men ikke 

projektledelse 

Projektlederuddannelse er en fantastisk god lederuddannelse, fordi det er en lederuddannelse, 

hvor du lærer at begår dig og sætte ting i gang og få folk til at samarbejde uden at d har nogle 

magtmidler. Jeg tror at mange ledere de tænker at tingene kan gøres i paralelt, at daily operations 

de løber og du så sagtens kan tage en to tre projekter med den anden hånd. Det de ikke tænker 

over er al den mødeaktivitet, for du skal samstemme med alle de andre, for det kræver en del 

reflektion, du kan ikke bare sidde og være operativ. Du skal følge op og rapporter, tid til reflektion. 

Og den tid mangler lidt. Det er reflektion der får projekter til at køre. Den tid mangler der forståelse 

for og den forsvinder lidt. Og det er den der giver noget positivt i projekter, det er den der giver den 

synergi. Når vi kommer et sted hen hvor vi ikke har været før, de ved,at de skal have folk med 
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forskellige kompetencer sammen, men de glemmer den tid der medgår til at få de der synergier 

igang... så kommer vi ind i forming storming norming. For så snakker vi en masse kommunikation 

der skal bygges op i teams inden du kan begynde at fungere, så der sættes en lille process igang 

hver gang. 

 

1100 Udfordring ift divrsitet 

••I IT er der mange nørder, og de er ikke så meget for at sælge en ide eller tage tingene på en 

mere alternativ, de er meget praktiske og den måde at kommunikere på, så man kommer på linie 

med dem. Eksempel fra nørdern. Man skal forholde sig meget til den baggrund de folk har som du 

snakker med, de skal føle sig trykke, og hvis ikke, så får du dem ikke til at komme tilbage og så 

skal du gøre alt arbejdet alligevel. Projektledelse er også noget med at få engagement og det får 

du igennem en god kommunikation, og det får du ikke ved at trække noget ned over hovedet på 

folk. 

Hvis der blvier et kæmpe projekt sat igang og der ikke er nogen opbakning bagefter, så er det 

svært, så er man som fluen i en flaske. B's personlig stil "hvor svært kan det være", men jeg fandt 

ud af at det er forlskellige måder hvorpå jeg skal have afrapporteringer på. Jeg kan ikke forvente 

flere A4 sider. Jeg kan gå hen til folk, når vi står i kantinen, eller hvis der er noget andet jeg skal 

snakke med dem om, og så sige "forresten det der, har du en mening om det" altså gå omkring 

dem på deres premisser.  

•••Det passer ikke sammen med de formelle afrapportering, nej det gør det ikke , men så man 

indrette sin måde at gøre tingene på efter det, o gså er det op til projektlederen hvor meget man vil 

lægge i det. Der er nogle faste rammer, og struktur, men derudover. Jeg går meget ind for struktur 

og jeg synes der er for lidt, Så struktur er vigtig, men man skal heller ikke følge alle benene i 

korsettet. jeg kan sagtens springe fra det ene til det andet, jeg skal bare sørge for at hænger . jeg 

har gået på kompromis med nogle sturkturmæssige regler for at få tingene til at køre, men det har 

været meget på sådan at bygge netværk op og bruge kommunikationen på en måde som folk 

kunne forholde sig til. Jeg har brugt til på at lave slides og mødereferet, det er letter for mig, og er 

blevet et styreværktøj for mig, og jeg har gjort informationen meget meget klart. 

 

••1635 ET eksempel med et møde med eksterne stakeholders (pecas) Hvad ville du gøre 

De skal have nogle klare forventnings afstemninger, Forventningsafstemninger skal være 100% 

klare for ellers rygerder en masse fortolkninger ind. Hvad er det der skal kommunikeres. Det var 

pludselig en situation,hvor dokumentationen og den interpersonelle kommunikation omkring 

dokumentationen gik i kludder og skabte problemer. 

 

2045. Boddy: Så har han aldrig boet i Syd Europa. I nogle kulturer er der intet der rykker sig hvis 

ikke du har de rigtige kontakter eller netværk.  

Det er netop midt i det, at kommunikationen er vigtig. Ibenholtstårnet og derefter ned i marken •• 

 

Kina eksempel. Anton er taget til Kina, Snak med chefen i kantinen. Sats på Anton, det er ham der 

har den viden, og du skal ikke bruge tid på at sætte en anden ind. 
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Møder en anden kollega på gangen som fortæller "pyha, hele systement er nede i dag" Så ved jeg 

at jeg skal indstille mig på, at der er en masse jeg ikke får. Jeg skal gå til mødet uden den der 

rapport og indrette mig efter det. 

 

Kan man trænes? Til en hvis grad kan du, men der vil altid være nogen som ikke er vild med at 

have en masse andre uformelle kontakter. De kan måske lære at hvis jeg er mere udgående så får 

jeg en masse. Man kan også lære det på den hårde måde, ved at blive plantet om og finde ud af at 

man intet får hvis ikke man går ud og snakker med folk. 

Det kan være svært hvis man er i en ens dagligdag. Det kan være svært for nogen med netværk. 

Du er nød til at benytte dig af uformelle kanaler hvis du har et stort projekt ellers får du ikke noget 

til at skride. 

 

2750 Globalt tænkende 

Der hvor en projektleder adskiller sig er at en projektleder skal være lidt kaospilot. Du ved aldrig 

hvad der kommer forude. Du skal hele tiden have fingeren på pulsen flere steder. En linieleder har 

i det daglige nogle forudsigelige parametre, som de skal køre efter. Men man kan ikke 

generalisere, for en linieleder kan også være presset 

En daglig leder det er jo mere proces og operativt, og en projektleder er det start og slut og der 

skal du have presset så mange resourcer og resulatater ind og så skal det overlevers, så er det 

ikke dit mere. En projektleder er lidt en konsulent. EN daglig leder ser sig måske der om 8 år, du 

skal opbygge nogle vigtige relaitoner til dine medarbejdere og til dem der leverer tildig, og et godt 

samarbejde med din chef. En projektleder skal også have vigtige relationer men det kan godt være 

til ngoen som sidder nogle helt andre steder. En daglig leder forholder sig mest til sin umiddelbare 

verden. hvor en projektleder skal ind og samle ind andre steder fra. projektlederen har ikke det 

medarbejder ansvar og den udfordring med at få en medarbejder til at yde år ud og år ind, hvor en 

projektleder skal motivere her og nu og måske kun 12 mdr frem. Linieleder skal have det lange 

lange blik, og sørge for at tingene er langt på plads til en langt længere bane end en projektleder. 

 

3130 Magtspil mellem daglig og projektleder. Kamp om resourcer og kamp om ledelsens gunst og 

opmærksomhed. Ledelsen bliver forelsket i en ide og sætter det igang. Sandwich effekt. 

Linielederen ved ikke nødvendigvis at der kommer projekter.  

Det er jo igen noget om kommunikation internt. 

Det kommer meget an på situationen om linieleder og projektlederkan lære noget af hinanden. det 

kommer meget an på kultur og hvem man snakker om. Linielederen skal vide hvordan et projekt 

kører men lade projektlederen gøre de han er bedst til. Have en åbenhed overfor hvad den anden 

laver. 

 

3440 Overordnede strategi 

Den har betydning for projektet, hvis projektlederen forstår at navigere sit projekt ift 

denoverordnede strategi, så er det lettere at få stakeholdere med.Det handler om prioritering af 

resourcer. Hvor skal man sætte ind, og hvis ikke et project støtter op om den overordnede strategi, 
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vil de blive underprioriteret. 

••Ikke strategiske projekter kan få prioritet hvis det feks er med i et politisk spil for at få nogle 

forandringer igennem. Der kanogså være tale om dobbelte agendaer. Magt, politik, egentlige 

scope ift den udtrykte agenda. Man kan blive fanget i et politisk spil. Hvilken magt eller ej har en 

projektleder i sådan et spil.Det kommer an på hvilken plads projektlederen og organisationen har i 

den store organisation, hvilket netværk, hvilke magtpersoner der er med.  

Det kan også være et spørgsmål om at det lyder rigtig godt på papiret, men man ved, at det 

kommer til at gå ud over medarbejdere, med store konsekvenser og så må man gøre op med sig 

selv, hvor langt man vil gå. 

 

4025: Kommunikationsafdelingen er mere ops på at kommunikere forretning, de er ikke så vilde 

med at kommunikere projekter. Hvis du skal have adgang til nogle organisationsomspændende 

kommunikationskanaler, så er det en fordel at samarbejde med dem, da det er dem der sidder på 

disse værktøj. de nedprioriterer ofte projekter, og de vil helst selv skære kagen, og selv bestemme 

hvad der skal i deres kreative magaziner. Så må man gøre det selv, men det kræver tid og man 

skal passe på, at der ikke er for meget for så læser folk det ikke. 

Man skal holde sig til de overordnede linier. Går det godt eller går det skidt. Det vil alle gerne vide. 

Jeghar også prøvet at holde tlf konferencer en aften hver uge, og det gik rigtig godt i starten, emn 

fadede ud. der går metaltræthed i det . Med lange projekter skal man forny sig. Man synes selv at 

ens projekt er det vigtigste og er verdens navle, det synes alle andre ikke. 

 

4405 Project succes 

St det du har defineret i starten at det går op. Du har nogle KPI som skal måles på for at se, 

hvordan det gik. 

Om de mennesker du har med inde, hvordan har de det, hvis de har det godt eller ej. Du skal 

gerne kunne komme tilbage en anden gang. om de føler sig velinformeret og godt behandlet. 

 

Som leder, 

Ift resourcer og folk, så er det det samme som en projektleder. Når du sætter en målsætning op og 

vision op og folk følger dig, at de synes det er en god ide. Der skal ske forandringer, og at folk er 

glade for at komme på arbejde. Ens strategier skal være i overenssteelse med den overordnede, 

man går ikke bare igang med at formulere en egen strategi. 

•• Man glemmer ofte, når man kommer op og være leder, at man finder tit mange svar længere 

nede i fødekæden, længere ned i lagene, man finder svarende hos de medarbejdere der har 

fingrene i jorden og som ved, hvad der skal til for at ændre tingene. Ofte tror man, at man kan det 

hele og ved det hele,når man kommer op blandt de højere lederlag - alle de kloge hoveder. 

Dagens medarbejder er uhyre velinformeret og med på hvad der foregår så det er en skam ikke at 

bruge dem. Så jeg bruge dem meget, bruge meget at lægge tingene op til diskussion og 

selvfølgelig er jeg ikke bange for at tage en beslutning som jeg ved ike er i overensstemmelse med 

ledelsen, men jeg lytter meget til om tingene kan lade sig gøre, for det er for dumt at gå i gang, 

hvis det ikek kan lade sig gøre, og det er måske min projektledererfaring der spiller ind, for ellers 
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bliver det for hårdt at rende fra herodes til pilatos hvis det er noget der alligevel ikke kan blive til 

noget. 

 

4929 Som leder, der er ikke projektledere nok. Jeg har et projekt der står på hold, mne der er ikke 

resourcer. Jeg har nogle medarbedjere, der er vilde efter at komme igang, men vi må stå på hold 

og følge strukturen, for der er ikke projektledere nok. 
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Company A2 – 1. interview med A1.2 

Hvad er kommunikation 

Evnen til at formidle noget og påvirke noget i en bestemt retning der er gunstigt for mit vedkommende. 

Hvis du skal opnå noget, så er kommunikation det redskab, som man som projektleder har stærkt brug for. 

Det er også evnen til at ramme, sende de rigtige budskaber afsted og lave en attraktiv vej, som folk er med 

på at følge. Skabe det billede og den attraktive vej, som folk de gerne vil gå ud af. Det er kommunikation. 

Omvendt, så er dårlig kommunikation det modsatte, hvor det er helt hul i hovedet, og hvor projektlederen 

ikke forstår, hvad det er man gør, hvis man feks prøver at trække noget ned over hovedet på folk. Jeg har 

prøvet at få en anbefaling om noget, som jeg så har trukket ned over min måde, og det mærker man 

hurtigt,at det fungerer slet ikke. Det er vigtigt at udtrykke det på sin egen måde, hvis man ved at det virker. 

Noget virker for en afdeling og ikke for andre afdelinger. Hvis man bliver påduttet en overordnet model, så 

kan man give udtryk for, at det altså ikke er ens egen holdning, men det er ngoet man skal.  

Harmoni mellem procedurer og egen måde at kommunikere på. Der er ingen tvivl om at de gates og alle de 

kontrol indstandser der er og dokumentation. Hvis det stod til mange af de stakeholders jeg arbejder med 

og de omgivelser jeg befinder mig så langt hen ad vejen så synes de det er en klods om benet og spild af tid. 

Det er deres indstilling. Det kan være af to årsage, det kan være fordi vi er en ung organisatin indenfor 

stagegate. På den anden side så har mange også forståelse for det. I min verden der passer det mig 

udmærket, så for mig er det meget naturligt at arbejde med det. Men det give en udfordring, når man 

arbejder med nogen som ikke er vant til det. De vil bare gerne starte uden alt det. 

0700 Boddy kommentar - enig eller ej 

M: Til dels enig. Helt enig i at kommunikation er vigtig i starten af et projekt. Når man går over i design og 

udførelse, skal projektlederen "bare" sikre at man holder sig til det man aftalte. Kommunikationen er vigtig 

til at sikre fremdrift og følge op på aftalte ting. Når man er færdig med projektet, så fader det stille ud, så 

har man tendens til at sløjfe evalueringer osv, sløjfe det, der hvor man egentlig kan høste noget og lære 

noget af.  

0929: eksempel med en vice president fra Kina - vi har altså lige indkaldt til status møder og lave en 

evalueringsrapport. 

Tendens til at denne sidste del bliver fejet af bordet. 

1100: •••De andre overvejer mere eller mindre kommunikationens betydning i projektet, men jeg tror det 

er meget ubevist. Mange har den indstilling, my way or the highway - de skal bare have det på deres måde. 

Nu skal jeg sørge for at få det som jeg gerne vil have det og det er jo en kæmpe udfordring for 

projektlederen. Det er det med at få folk til at indse det fælles mål, det er ikke lige sikkert at det også er det 
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du har i baghovedet, og det måske tjener det store helhed bedre, og den evne kan godt give nogle 

udfordringer.  

Sidder med forskellige folk fra forskellige afdelinger med forskellige indstillinger. Mærker du ubalance? 

1245: Ja man mærker jo det her med at man gerne vil have det og det produkt, men man er ikke villig til at 

gå aktivt til, bidrage aktivt, man forventer at projektlederen kommer med. Projektlederen skal hele tiden 

trække for at få folk til at agere. Hvis folk har problemer med noget, "så sætter man bare en projektleder 

på, han kan løse det". Så har man den indstilling til projektlederen at projektlederen skal nok løse det om 

jeg går aktivt ind i det eller ej. De der aktiviteter, der går forud, det er ikke lige sikkert at man har tid til det. 

En udfordring med de tendenser. 

1510: Det kan være en udfordring at arbejde sammen med linieledere, men de er enormt pressede fra alle 

sider. Finsanskrisen har ikke gjort, at projekterne er blevet sat på standby. Linielederne har jo ikke haft 

mulighed for at ansætte resourcer til at varetage projektledere. Man sidder ofte og ping ponger lidt med 

linielederne. Det er let at skyde på projektlederne. Hønen og egget. Mange af udfordringerne som 

projektleder er at få folk til at forstå projektets faser i det hele taget er, og hvordan man arbejder i et 

projekt. Det er jo ikke alle, der er vant til at arbejde på den måde. Dem der ikke har, har ofte den 

opfattelse, at det bare er projektlederen der kommer med løsningen, og det forstår ikke at det er 

linielederen, der skal bidrage med resourcer, ellers bliver der ikke lavet noget. 

Forskel mellem projektleder og linieleder 

1800: Rent basalt set så er det jo magten. Som projektleder, rent hirarkisk, har du ikke så meget magt som 

en linieleder. Rent kommunikationsmæssigt er vi stort set i stand til det samme. Vi kan begge få en 

mængde til at gå i en bestemt retning. der er bare den lille finurlige forskel, at projektlederen er jo manden 

på gulvet, han har ingen folk under sig rent organisatorisk. I projektet har han men ellers ikke. og derfor så 

er det ofte, når man kommmer ind i de her kampe med linieledere fra andre departemeneter, så må man 

eskalerere det op til en egen chef ad kommandovejen, for der er nogle kampe, som man bare ikke skal 

taege. Der er også projektledere der går ind i de kampe og som er ligeglade med at de skader deres renome 

osv som bare går i kødet på ledere og linieledere, men min påstand er, at de holder ikke så længe igen, for 

det har stor betydning for hvilke resultater du opnår som projektleder. Og hvis du så ikke, hvis ikke du er 

vellidt, altså som udgangspunkt skal du være lavet af teflon for du bliver jo altid bombarderet. Det er ikke 

roser du får flest af som projektleder, men hvis man forstår at vælge sine kampe, så kan man komme langt 

som projektleder.  

Hvis du skulle lave noget om? 

2100:En tværgående projektorganisation, hvor man fra hver afdeling i en organisation fik tildelt resourcer. 

Hver leder havde en opgave i de afdelinger til at mærke de resourcer som egentlig indgik i 

projektorganisationen. Så ville man have en portfolio af projekter. Hvis en leder har et projekt i portfolien, 
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så har han et ansvar for at mærke nogen af sine resourcer til projektorganisationen, så projektlederen altid 

havde de her resourcer, så man ikke skulle ud og kæmpe kampe, man vil altid være sikker på at resourcerne 

er der og bruge tid på at skaffe resourcer. Man bliver hurtigere og mere agile. Resourcerne vil vide at hvis 

de er signet af til projektorganisationen, så er det fordi, at der ligger et projekt og venter. 

2400: Projektledere skulle være en tværgående organisation, som havde en eller anden form for pipeline 

portfolio hvor man assignede resourcer over i. 

2410: Hvilke fordele ses ved diversiteten? 

M: når de prioriterer det, så er de til stede og man kan benytte sig af resourcerne, men jeg synes stadig at 

ulemperne er større end fordelen. De har jo deres linieledere, og de har deres team. Og får de noget der er 

vigtigere, så opstår der konflikt. Når der foreligger en resourcekontrakt, så er det den der gælder, men der 

er stadig en tendens til at man så besværliggør det, fks at den ikke er detaljeret nok, den skal være mere 

præcis. Men på det tidspunkt, vi laver kontrakten kan vi ikke sige præcise hvad og hvor meget der skal 

bruges. 

Jeg vil gerne spole tilbage til den tværgående. 

2805: Benytter du dig af dit uformelle netværk for at få tingene gjort? 

Ja absolut, i allerhøjeste grad fordi det virker. Man vil gerne gøre et godt stykke arbejde og skabe fremdrift, 

så benytter man sig af sit netværk for at skaffe de resourcer man har brug for, når nu de formelle veje ikke 

fungerer. 

Rent kommunikationsmæssigt, kan man selvfølgelig også få nogle alternativer fra andre linielederer og så i 

kombination med sit eget netværk, så kan man ofte komme frem til en løsning. 

3000 Opbakning fra ledelse 

Ja vi mærker det, her i mit sidste projekt (videre med eksempel fra Kina)her blev der ihverksat et projekt 

oppe fra Ditlev. Når folk skal have noget igennem siger man bare, at det er fra Ditlev, men dette var faktisk 

fra Ditlev og projektet kørte på fuldt blus. Ikke så meget energi på dokumentation, vi skal bare videre. 

Situation med en som var hirakisk højere, som ikke synes vi skulle bruge tid på stage gate, og M har et 

ansvar. M's strategi var at få andre ledere til at snakke med ham, og der kunne det mærkes. M tog fat i 

deres sikkerheds director, for at få ham i tale omkring sikkerhedsprocedurer. M ringede og sendte mails og 

sikkerheds directoren bakkede op,og det gik så fint. 

3440 Påstand om at en projektleder skal være mere global mindet 
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Helt enig. der er ingen tvivl om at jo mere globalt tænkende og jo mere global erfaring desto bedre står 

han. Især i denne organisation. Det der ligger i det er jo, at man bliver bedre til at kommunikere. Både 

kulturelt men også måder at håndtere ting på. Eksemplet fra Kina, projektlederterminologien har ikke være 

bredt ud, når de ikke ved hvordan man arbejder med projekter. Hvis det havde været bredt ud, så ville de 

have vidst det, så havde man slet ikke haft den diskution. Der er ihvertfald et behov for at man ikke bare 

sidder her i Rander om at det er sådan og sådan vi gør, men at vi får distribueret den viden ud. Det er den 

opfattelse jeg har fået efter som jeg er stødt på nogleting nogen gange. Der mangler forståelse af det 

kulturelle aspect, og hele essensen i projektledelsesarbejde. der ligger en opgave forude for 

projektledelsesarbejdet. Hvis linielederen bare vidste mere om hvordan projektledelse foregår, så ville det 

hele være letter. 

••Hvis man kigger på vores projektorganisation. Så er det jo et korps af rimelig erfarne projektledere med 

(2 til 15 års), og hvis du ser på de folk vi skal arbejde sammen med, de har ingen erfaring. de er udviklere og 

serverfolk, som ikke har den samme tålmodighed, og det er de resourcer vi skal arbejde sammen med, som 

vi er afhængige af, og de forstår ikke al den dokumentation og struktur og omvendt forstår vi ikke dem. Der 

mangler forståelse fra begge sider. 

3900 Ledere skal kommunikere den overordnede version- hvad med jer? 

Jamen det jeg savner personligt det er at den her strategi de går og prædiker, det er at der er en rød tråd i 

det. Nu overdriver jeg, så kommer der noget nyt og smart og så er det hot. Hos os har vi en it strategi, og 

jeg mangler den kobling der er imellem de projekter vi har i vores strategi og den overordnede strategi, og 

hvis man kunne lave den kobling, så ville det være helt fedt at være med i det løb. Der skulle være mere 

fejring ved de projekter, der når i mål, som understøtter strategien. Der er ikke den diferenciering i 

projekterne i dag. deres prioritering. Samarbejde mellem topleder, linieleder og projektleder. Hvad er det vi 

tilfører af værdi? Det ville jo være guld værd for en som Torben at kunne håndgribe, hvad det er der skulle 

bakke os op for at nå den overordnede it strategi , og det ville være super for projektlederne at kunne se. 

L:Ville det have indflydelse på den måde du kommunikerede på i dine projekter?  

Ja det tror jeg ville ske automatisk fordi du ville have nogle stærke argumenter. Det vil blive meget lettere 

at få mandat til at få tingene gennemført. Det ville sætte dig i en stærkere position. jeg tror helt sikkert at 

det der med at lave koblingen og samarbejdet mellem ledere, liinieledere og topleder og så den her 

synlighed mellem de forskellig niveauer, hvis man kunne lave det, ville det give rigtig god mening.  

 

L: du startede jo også med at sige, at kommunikation for dig er netop at kunne skabe et sammenhold om et 

fælles mål, og det som jeg hører dig sige er at hvis den kobling kunne laves så ville det give dig et stærkt 

værktøj i hånden til at gøre det endnu bedre 
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4535: alle rendte rundt som halshuggede høns pga af en masse projekter der ligger og roder, gør vi det 

endnu mere infiltreret for os selv. Nogen bør rydde op. Jeg tror, de er i gang med at sortere i de her ting. 

Men fra at gøre det og så til at se den overordnede it strategi, den mangler den kobling. 

4800 People and culture 

Har I noget at gøre med dem? 

Fordi der er så mange nye så ved vi ikke hvem der kan hvad, og det ville give nogle klare fordele hvis vi 

vidste hvem vi kunne benytte sig af. Man ved jo ikke hvad der foregår andre steder. Skabe et overblik over 

det netværk af eskpertise, hvem der sidder med hvad. Det der kunne være skægt det var at kunne se en 

global liste af projekter i Vestas. Have et projekt portfolio site, så kan man kan følge med i alle de projekter 

man arbejder på. 

5130 Projekt succes 

Det er kortvarigt, det er et stadie du opnår i et kort sekund. det er lidt som at tisse i bukserne. Det opstår og 

så har du det rigtig godt, og så fader det ud igen. Det er når du har noget, hvor du tænker at det her 

kommer jeg aldrig igennem, og man så klarer det alligevel, og så et niveau højere hvor du er suveræn og du 

bare kører derudaf. det svarer til at cykle, du tænker ikke over det og verden er et godt sted. Succes det er 

når du har en udfordring som du knækker og du får en lærdom af det. 

L: dine succes historier har de ikke betydning og indflydelse for dig? 

Jo det er klart. Det fører dig frem, Hvis du fejler for meget, så viser det ud ad til at du ikke er nogen god 

projektleder. Du er nød til at have succeser for at blive anerkendt.  

Rødvin og en god rød bøf. 
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Company A2 – 1. interview med A1.3 

Første del af dette interview kom desværre ikke med, men jeg har kommenteret i en anden fil, det jeg lige 

umiddelbart kunne huske. De sidste 25 minutter kommer her: 

Netværksopmærksomhed - brug af 

Politiske projekter - er du begrænset pga politiske interesser 

A2.3: Ja så absolut. To ting, rent personligt har jeg svært ved at gennemskue en skjult agenda og jeg tror på 

folk. det er ikke en god kombination i politiske projekter med politiske agendaer. Det giver mudder i en 

projektorganisation, når folks personlige interesse går ind og forsøger at trække projektet i en bestemt 

retning. Der må projektlederen agere professionelt, lade være med at tage holdning til tingene og trække 

informationen ind registrere den og agere i forhold til den og trække den op på et højere plan og spørge, 

hvad er det I vil med det her. Vi er på sponsor, styregruppe niveau hvor mudderet sker. Lavere niveauer så 

er det lettere at styre. 

Sker det med linielederen. Ja, absolut, mange situationer, hvor en global standart, der skal køres, afprøvet 

standard, og så forsøges der at trække nogle lokale standardet ind over for det er lettere og billigere osv, og 

der må man som projektleder gå ind og sørge for at det er de definerede standarter der bliver brugt. Sikre 

sturktur nedadtil.  

0455 Strategi og visioner, bliver det brugt osv. Bruger du det? Har det indflydesle 

A2.3: ja det har det, på to niveauer. En ting er vores strategier og noget andet er vores strategiprojekter. 

Hvis et projekt er linket op imod vores strategi, og det er mit ansvar at det bliver der og det bliver 

kommunikeret ud, for det er vigtig for gruppen at vide betydningen af dette projekt for virksomheden. Der 

bliver meget mere commitement og også i ft linielederne. Det bliver lettere at komme igennem med ting. 

Selv om det er træls for nogen,så siger man ja og amen for at de strategiske projekter kan køre. 

0840 Hvad kan linielederen lære 

A2.3: Linielederen er ofte med i styregruppen og det kunne de godt uddannes i hvordan man er det. Hvilke 

indsigelser har man, hvilken indflydelse har man. Sørge for at linielederne har den kompetence til at kunne 

agere i en styregruppe og have indsigt i projektstyring. En anden ting, måske være mere struktureret i deres 

kommunikation, så projektlederne får indsigt i ændringer og andre gøremål i afdelingerne, så 

projektlederen får indsigt i deres hverdag. Hvad er der sket i deres afdeling? Den formelle information om 

hvad der sker, den savnes.  
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••Hvor projektlederen arbejder mere struktureret omkring kommunikation, har listet det hele for hvad der 

skal kommunikeres hvornår og til hvem, for at det hele skal køre. Linielederen arbejder mere i det åbne 

forum og tænker ikke så meget over det. over nødvendigheden af at få den information. INdblik i 

hinandens verden. 

Succes 

1250 Vestas messigt, er det at jeg har leveret til tiden, indenfor de økonomiske rammer og kvalitet. Andre 

aspekter, ingen er gået ned med stress, ingen er døde osv. 

Bløde aspekter, folk har haft det godt, folk har hygget sig med det, folk har kunnet følge med og det er 

afsluttet med en fest, efter man har nået målet. Vi har holdt ved på trods af hårde og seje ture med 

sideveje os men vi nåede i mål. 

Det er de samme folk der er med i projektet hele vejen, de går bare lidt til og fra. 

1700 Release management og service management, bliver de brugt 

De er ikke så langt fremme i deres processer som de havde håbet på, så de bliver ikke brugt på det niveau, 

som de havde håbet på for 3 1/2 år siden. men de bliver brugt. De kan bruges til 50% og bliver brugt godt, 

de letter opgaver, men de sidste 50% er projektlederens egen. Jeg snakker tit med fyrene dernede men det 

er mest om fredagen over en øl og om fodbold  

Ift implementering af nye løsningen bliver de også involveret. 

Ændre noget ift kommunikation? 

2015 To ting Intranettet er elendigt, folderstrukturen virker ikke dynamisk. Det er vigigt at skrive en god 

titel. Det er svært at fænge projektmedlemmerne og styregrupper. Arbejdes på intranettets nye versioin, 

der skulle være utrolig godt. Det skulle være meget mere avis og kommunikationsbaseret end det er i dag.  

Anden del: informationsflow. Jeg får en uhåndterbar stak email hver dag. Hvordan fjernes emailen som 

informationsflow. Det skal ud af outlook og ind i et system, som kan håndtere, vidensdelen, diskussioner, 

forummer, som idag foregår via email. Så meget infor, som ligger i fastlåste og ikke delte emails. 

Konklusioner bliver ikke delt, de sidder fast. Hvis det varnoget der kan bruges af andre og er vigtige for 

andre. CC emails er uholdbart. Jeg har ofte været inde og stoppe en mail, der er ved at løbe løbsk og få sat 

et møde op, så vi kan få snakket om tingene. 

Deter jo så galt, at du ved, at når du sender den her email til chefen, så læser han den ikke. 
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Company A2 – 1. interview med A1.4 

Talk before start of interview. 

Project environment in DK and where I come from is very different. We have to be certified, we are very 

professional where we come from. But here, alot of project managers don't even hold a certification. I have 

10 years of expericence and every certification that is out there.  

Short reasoning for why SNA is used. THe mapping of communication. Do they match. 

Short reasoning for videorecording. 

Networking is a crucial tool in project management. If you are new, you need to make a stakeholder 

analysis to know who is affected and why, a seasoned project manager knows already.  

Difference between Wayne and other proj man who don't have certifications or experience. A controlled 

start is 50% of the succes of the project. Project managers need to mature to advance. Don't just through 

them in the deep end. 

No benefits realization is not done in Vestas today. Business solution - No review of succes  

0925: How could communication help 

When you don't have stadardisation, no formal way of starting, manageing and closing a project. They all 

have the stage gate, but no consequence for following it, there is no review board, no quality assurance, 

who is actually making sure they are folliwing the model - no one 

•• With stadardisation, you bring in communication - things will be the same, you can share knowledge, 

people can go back and review it. Newcomers can go in and review it. If things are in a different format, it 

will be all new to you every time. Making boundaries. Stadardization brakes down boundaries. 

If we are not alligned we are missing each other, with communication being the heartbeat of a projects, if I 

delivered a project, I will not advance. And if I don't do it the project is going to fail. Making your project 

model teachable, if you want to do anything you need to communication. No matter what and who the 

audience. Communication is project management. 

1340: Glorified check list, if he is new, he will follow it to the letter, and some elements he will not need. 

Standadisation in terms of entering a project is crucial. Who, when, why, what etc - to learn about 

stakeholder engagement is understanding your stakeholders. If they are negative, you need to get them 
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change their mindset. you need to communicate to change their mind to get them positive towards the 

project. Every step of the mode is a communication step 

1615: L: example of orange to green 

1650:••• Expectations that needed to be communicated. People come into meetings and they sit and talk 

for five hours and they have to come back. They never achieved any objectives. That is too expensive. The 

planning of the communication. To get from orange to green, so you have things to plan around and now 

its the in between and thats the transition, that is what projects to, projects manage the transition. From 

the red to the green, and it is that process in the in between that bring the input and output together. 

Disagrees with body – totally 

1955: Wayne stands up and draws on the board WAYNE PICTURE 1 FROM PHONE, pre project, post project.  

Business as usual, business change. Communicatin does not last 1 to day x and start again day x ti day 100 

or what ever. 

Communicatin starts day 1, identification process, it doesn't deep it increases. The project is now planned, 

all has been agreed, and now you excecute a plan. You can't excecute a plan without communicaton. There 

is a lot of Q&A, meetings have to be arranged to communicate change. communication escalates. Leasons 

learned og extra knowledge to change the plan. Once you get to the goal, communication does not stop. 

You go into the post project and you evaluate and review, to use the knowledge for a leasons learned 

report for future reference. etc. 

2433: Communication is what we humans do. 

People in the project team, are they aware. No, they don't know how to put a communication plan 

together. Everyone need to know who need to know what. Who needs to know what . A communication 

plan controls the 'Need to know', how it should be delivered, when it should be delivered etc. Most people 

understand that they need to tell what happend but then don't understand that they need to communicate 

how it happend and why, how it worked and how important it is. 

Diversity 

2728: when you do a stakeholder analysis, two different cultures, two different people, two different ways 

of managing. You need an ice breaker - don't go straight into business. Get to know them a little first. Get a 

feel for each other and a balance. Sit down together. How do they work in a project, define their role, set 

the expectations, how you will support something. •• The project has to give something. Give the team 
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members something, development, a sence of achievement. personal benefit from working with the 

project. 

Expertise: 7 step model to identify and estimate resources. Gennemgår modellen 

Product breakdown structure 

Work breakdown structure 

Network diagram - puts work tasks into a model that match the task and create the critical path 

Estimating tasks man hours, how many resuorces. High level estimation on each task 

Resources - what skills? Identification of resource skills, skillsets, costs 

Project schedule. Identified the critical criteria for a project. 

3620: Every project manager should know this. Based on this you have the basis for arguing for your needs.  

L: And where I see the beuty of the actual documentation, the formalized ways to go, with the balance 

between that and the verbal the personal communication, you know have a beautiful tool for comming up 

with the arguments that you need for the line manager who does not want to allocate the resources you 

need. 

W: By understanding the 'what', what needs to be done. By understanding the what you remove the 

assumptions, you remove the risk that you wont deliver what was not agreed. By understanding the what 

you create a confidence between the customer and the supplier that they know exactly what they need to 

do.  

You now quantify the what. This is all communication, its both verbal and documented, it is the balance. 

Alot of why and who. The network diagram that gives you a path to follow, what is the sequence of steps to 

get there. People will understand why we stop at a given place because they understand the 

interdependence between the tasks. 

The skillsets is where you negotiate with the manager. Now you have the arguments in place to do the 

argumentation. 

Vestas is very imature in project management. 
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4225: general problem in Danish companies? They have the stagegate model but they don't have the 

underlying processes and interface. The consequences of this - deliver apples instead of oranges. Many 

things that you only pick up through education, failure and experience. 

4440: Do you integrate the vision of the company 

That depends on the customer. If that business as usual manager, they don't want change, the slightes 

deviation puts stress on them. Whereas project managers managers manage things that are unclear, 

manage things that are changing all the time. The project manager has to manage change and unclear, and 

poorly communicated, he needs to manage a whole environment. If he business manager is my customer 

and he has the vision posted all over, and it is important that I sit down with him and understand how he 

wants to advertised the project. You are doing something for something, you need to be extremely 

customer focused.  

4700 Coming to Vestas, yes you have to aligne your project with the overall strategy. I go and talk to Ulla in 

the communicatin dept, t know how I can advertise my project. I need to understand the strategy of Vestas. 

I need to suupport objectives. I need to understand that I must win battles. 

Problem with low education in project managers - not on the same page, makes knowledge sharing 

challenging. Benefiting from each other to gain knowledge - it is not happening. People don't come for 

help,for tips for advice. Culture thing? 

5210 Definition of project succes - stadardising, process tools.  

Interference - problem of people getting the attitude of you interfering when you are really trying to help 

and improve. 

If you don't measure, you don't have the ability to improve. 

5710 ••• Where to put my finger when talking about this whole measuring the communication and what 

are the consequences, what is the action in the communicatin and where does it take us, why all these 

misunderstanding etc 
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Company B 1st Round of interviews 

Team project managers: B.2 

Project managers: B.1 

Project managers: B.3 

Project managers: B4 

Line managers: B5 

Line managers: B6 

Line managers: B7 
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Company B: 

B.5 

1. Dårlig kommunikation mellem mig og projektleder, ender altid med et dårligt projekt 

2. Dem der er gode til at kommunikere og til at argumentere, de opnår ofte det de vil, men en som 

ikke er god til at kommunikere han bliver ofte forfordelt. 

3. Den perfekte projektleder er en der kan se ud over sit eget projekt og se helheden i virksomheden – 

se sit projekt i det større billede 

4. Det er vigtigt at uddanne projektlederen i helhedsbilledet, få ham til at se opad og bevæge sig opad 

i pyramiden 

5. Metafor: Formel 1: projektlederen er den der kører rundt ude på banen, mens linielederen er den 

der står i pitten 

6. Projektlederen er mere konkret, og det er den og den opgave der skal løses og det skal være her og 

nu. 

7. Projektleder er villig til at tage dialogen og diskutere efterfølgende hvordan en medarbejder kan 

forbedres – de er sparringspartnere med linielederen 

8. Hvis ikke du kan kommunikere til dine projektmedlemmer og lave nogle ordenlige aftaler med 

organisationen, så kan det hele være lige meget. 

9. Beslutninger tages på baggrund af argumenter og facts 

10. Vi er tvungen til at levere kvalitet 

11. Netværk duer ikke til noget hvis ikke man har det sociale aspekt med 

Sociale, faglige og professionelle netværk 

12. De mindre succes’er, det er jo alt det der ligger udenom 

13. At få feedback fra projektlederen 

Vigtighed i balance mellem projektleder og linieleder ift trekanten – ubalance er ikke godt. 

B.2 

1. Kommunikation er 360grader 

2. Det er kommunikation der er med til at forme og give den enkelte projektleder succes 

3. Man har altid tid til at kommunikere 

4. Garvede projektledere har været til ”Hestehvisker-kursus” – hvordan skaber du en støttende og 

konstruktiv dialog 

5. der skal være balance mellem det formelle og vigtigheden i de uformelle bløde 

6. Ham der råber højst og kører sit formelle løb bliver hørt, men den stille projektleder får også sine 

ting igennem 
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7. Forstå at kommuniker, det er et ansvar som skal tages og det er vigtigt, at projektlederen tager det 

ansvar. 

8. Du bliver nød til at vise, at du har styr på det. Du bliver nød til at kommunikere, at du har styr på 

det. 

9. En projektleder må gerne stille krav til organisationen 

10. de helt generelle ting, som kan betyde meget for et projekt, de svar må han gerne afkræve 

11. Jeg har sagt, at de gerne må lade være med at skrive under på en kontrakt, hvis der står noget, de 

ikke kan stå inde for 

12. Godt at stille krav, det skal være legitimt 

13. Linierne skal være klare fra starten, ellers rammer de projektlederen senere 

14. Omkring magtspil: Man må på en eller anden måde få en aftale om det uformelt. 

15. projektlederen ved også godt, at der er nogle ting, som man ikke skal spørge ind til 

16. Det er svært at formidle strategi, for strategien har flere niveauer. 

17. Projektlederen og andre hører om strategi på mange niveauer, så hvor skal de lytte? 

18. Forretningsplan skal omsættes til handling. Målene skal være målbare 

19. Jeg havde en leder, der troede på mig, jeg ville det og jeg har sagt det 

20. At man kan snakke med ledelsen 

21. At man er vellidt og kan kommunikere med alle 

22. At være mindet på hele forretningen og hvad der er bedst for den, det var hvad jeg 

kommunikerede 

23. Projektet går hele vejen op igennem organisationen 

24. En projektleders succes er også den øverste leders succes 

25. Det er vigtigt at holde gode relationer til kunden 

26. Noget kan vise sig at være et dårligt økonomisk projekt på kort sigt, men en succes på lang sigt – 

det er et strategisk succesfuldt projekt. 

27. Det viser sig at de gode løsninger opstår omkring dialogen ift de enkelte projekter – Det er ikke 

noget problem at det kan være et konfliktfyldt farvand 

28. Optimeringerne ligger i den her dialog, om den så er konfliktfyldt eller ej.  

29. Jeg ser ikke konflikt som noget problem 

30. Den optimale beslutning, den tvivler jeg på at et system vil kunne løfte, der må ligge meget mere i 

dialogen 

31. Ledelsesaspektet i projektlederuddannelsen, det bliver ikke helt glemt, men der er alt for lidt fokus 

på det. 

32. projektledere er også mange ting på mange niveauer. 
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B.1 

1. Før kommunikerede jeg meget teknisk, og jeg kommunikerede ikke alt, kun det der havde interesse 

for de forskellige. 

2. Styregruppemøde en gang om måneden – ikke nok. For man kan have brug for nogle hurtige 

beslutninger. Når det kun er en gang om måneden, så foregår det over kaffe og på gangene, hvis 

noget brænder på, eller vi må gøre det i et excel-ark og sammen med kontrolleren tage fat i 

business kontrolleren. 

3. Få mere styr på styregruppemøderne – arbejde konstruktivt med løsninger ikke bare afrapportere. 

4. Styregruppen kan bruge os som vidensresource og hive en ind til et salgsmøde 

5. Går 100 gange bedre hvis projektleder er med fra starten helt fra salgsfasen. 

6. Salgschef kan godt uformelt sondere tærrenet for hvem der kunne være med i et projekt, før han 

sætter salgsarbejdet i gang formelt 

7. Det handler om at få informationer, holde fingeren på pulsen og melde ind.  

8. Det er projektlederens eget ansvar at kommunikere sine interesser udadtil, så salgschefen ved det. 

9. Gentagne gange give ønske for noget, så gik jeg til salgschef, så til vores øverste dirketør 

10. Snakke med folk, som har indflydelse 

11. Diplomlederudddannelse, ikke for at blive leder men for at vide mere om organisationer, ledelse, 

medarbejdere og hvad strategi vil sige, ikke kun i projektteamet men ligeså meget som projektleder 

opadtil 

12. Man skal vide, hvilket niveau man kan øge indflydelse på feks ift Tyskland. 

13. man skal sige tingene klart og tydeligt og på en så åben måde, at folk tør at spørge ind til, hvad det 

var man mente. 

14. Nærhed og kontakt og komme bagom medarbejderen, da personlige problemer påvirker 

arbejdsindsatsen. Ikke løse problemerne, men få dem guided videre til dem der kan. 

15. Succes er tilfredse medarbejdere, god feedback, konstruktiv feedback så man kan forbedre sig 

16. Finde den fælles projektånd, som man kan holde hinanden op på, når bølgerne går højt. 
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Company B: 1st Interview med B1 

 

0530: Hvad er kommunikaiton for dig 

Det er 360 grader, set fra mit perspektiv så er det meget op til ledelsen i og med at ledelsen sidder på 

mange beslutninger, og den kan have mange former, mails, referater, i projektet, på gangen mellem 

forskellige. Kommunikationene er jo meget afd et projektlederen bruger tid på og at det er vigtigt at 

det foregår på den rigtige måde uanset hvilken form det har . og jeg tror også at det er den 

kommunikantion der er med til at formet og give den enkelte projektleder success, at det giver 

kommunikationen på de rigtige tidspunkter men også til de rigtige kolleger og på den rigtige måde. 

Man ahr altid tid til kommunikation. Budskabet kan siges på mange forskellige måder, modarbejde eller 

med arbejde via kommunikationen og få det bedste ud af det. De garvede •••projekttledere har været 

til træning "hestehviskerkursus" hvor de skulle få en hest til at gøre noget. og hvis man bare brugte 

sporene, så flyttede de sig jo ikke, dette skabte nogel aha oplevelse, for hvordan du kan skabe en 

støttende og konstruktiv dialog. 

 

Det siger noget om balancen imellem det formelle og vigtigheden af de uformelle bløde. 

 

••Ham der råber højst og kører sit formelle løb bliver hørt, men den stille projektleder får også sine 

ting igennem, go der er mange af de "normalt" stærke får nogle aha oplevelser. 

 

Hvis der er en projektleder der bevæger sig op i det røde felt, så tager jeg fat i vedkommende, men 

ellers får de lov til at køre deres eget løb. 

 

1250 Forskel på kommunikation som gruppeleder ift projektleder 

Ja det er der. Som gruppeleder har jeg et overordnet ansvar for at projekterne kommunikerer på den 

rigtige måde, der ser jeg på individer og kan bedre sammenligne. Som projektleder var jeg fokuseret på 

min egen kommunikation og hvordan jeg selv gør det bedst. Nu står jeg udefra og kigger ind på 

kommunikationen, tidligere var det indefra. 

 

1355: en projektleder som måske har styr på tingene men ikke forstår at kommunikere det. dEt er et 

ansvar der skal tages, og det er vigtigt at projektlederen tager ansvaret. Du bliver nød til at vise, at du 

har styr på det. kommunikere at du ahr styr på det. Hvis en projektleder har flere projekter samtidig, så 

kan det være at det ene projekt tager overhånd og så nedprioriteres de andre. Og det opdages ofte for 

sent. Så får den enkelte projektleder den beretigede kritik.  
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Så mødes jeg med projektlederen, forretningen har givet ham det gule kort, samtidig roser de ham for 

det projekt, der kører godt, men der må gøres noget ved de andre. Så to af hans projekter blev taget fra 

ham og givet til andre.  

 

Hvad er nogle af de største fordele som gruppeleder at du har været projektleder. 

AT jeg kan se det fra deres side. Jeg kender jo de udfordringer de sidder med. Som en af de yngste i 

gruppen var jeg nervøs for at skulle ind og være leder for de andre. En uden projektleder baggrund vilel 

ikek kunne agere på samme måde, da der ikke er samme forståelse for projektledelsesprocedurer. Vide 

hvornår man må skrue bissen og hvem må man gøre det overfor, og det er også et vigtigt 

kommunikationselement. Det ligger i projektledelse at vide og gøre dette. I sidste ende kan jeg se, at en 

projektleder må gerne stille krav til forretningen. Hvis kontraktchefen ikke kan forklare hvad effekten er 

af et projekt, så kan projektlederen heller ikke udføre sit projekt for så ved han heller ikke hvilken 

retning han skal arbejde i retning af. så de helt generelle ting som kan betyde meget for et projekt, de 

svar må han gerne afkræve, og hvis ikek han kan få dem når han starter, så må de komme tilbage efter 

en måned, nu er du blevet klogere og nu er jeg blevet kloger så hvad er målet med det her? og jeghar 

sagt til dem at de gerne må lade være med at skrive under på en kontrakt, hvis der står noget i den som 

de ikke kan stå inde for, hvis de skal levere et resultat på 20%, og de kan se, at det kan de ikke det her, 

det kan ikke lade sig gøre, så skal det ikke gå ud over projektlederen, så må det være sælgeren der må 

skrue ned for forventningerne. det skal ikke gå ud over projektlederen i sidste ende. Så der er nogle 

helt generelle ting, ligesom hvis en styregruppe ikke kan komme op med et resultat, så må 

projektlederen også godt skrue bissen på internt overfor styregruppen. Så jeg er meget aktiv på det 

område, at projektlederen altås også godt stille krav, og skal gøre det og det er ligitimt, og der har da 

været nogle sure opstød fra organisationen omkring hvor er det blevet besværligt det her, men jeg 

mener hvis ikek vi får linierne klar fra starten af omkring det her så rammer det projektlederen senere. 

 

2144: Magtspil, hvad nu hvis det er en politisk agenda 

Så må det meldes ud, så må man melde ud på den måde at styregruppen har taget den beslutning. Man 

på en eller anden måde få en aftale om det uformelt. Projektlederen har jo også alle målaftale, så det 

ikke kommer til at ramme en , og den dialog må man så have åbent også. Hvis man bare forsøger at 

presse noget ned over projektlederen og lade proejktlederen være syndebuk for nogle af de ting som 

man godt ved kommer af en politisk beslutning, så er det ikke fair. Projektlederen ved også godt at der 

er nogle ting, som man ikke skal spørge ind til. 

 

Hvordan kan projektlederen få denoverordnede virksomhedsstrategi med ned som understøttelse i et 

projekt? 
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Det kan være at få flere projekter blive her i DK og ikke lade tyskland tage dem. Og bevillingen af de 

omkostninger bliver taget af styregruppen, så det er dem der skal overtales.  

Projektlederne skal formidle den overordnede virksomhedsstrategi, men det er svært og strategien har 

flere niveauer. Vores værdier skal via alle lag og ned til projektlederen. Ja ja, det kan godt være at vi 

skal være det ene og det andet, det kan godt være at det blvier udvandet ldit vedt at være så bredt. 

Alligevel ligger der så mange ting i det som ligger implicit i kulturen,s å det kommer helt automatisk. I 

kraft af korruptionsskandalen er der ekstra fokus på det. Man er blevet stemplet pga af det eher og 

man har bevæget sig fra at være det laveste niveau i pressen op til det højeste niveau, men det har 

også haft sine omkostninget og det har vi alle mærket på alle niveauer, men det er også derved belvet 

til en naturlig handling. Værdierne er blevet forstået, da man kender konsekvenserne af ikek at gøre 

det.  

••Jeg bruge det selv, måske ikek så meget som jeg kunne gøre, men det ligger også lidt i de værktøjer 

som vi har udviklet hvor omdrejningspunktet er de tre værdier. Alt bliver atltid sammenholdt i forholdt 

til de her grundlæggnede ting. Man kan ikke undlade at bruge dem. Man skal dog passe på at man ikke 

overbruge dem, for så bliver det kvalmende og folk opdager det med det samme. der bliver ikek målt 

på værdierne. En projektleder har fem kompetence områder,som man måler på hvert år og det 

afspejler sig så i fire målepunkter, financielle, kundetilfredshed, medarbejder tilfredshed og processer, 

som man går ind og måler på. Men det tager udgangspunkt i de grundlæggende værdier. 

 

3130:Jeg ser kommunikation ikke kun som genrebaseret virksomheds kommunikation osv, men 

kommunikation som handling - kommunikation as praksis 

••Som du siger, det indgår i vores værktøjer. den man gør helt automatisk. 

 

Der er mange værktøjer og de hører jo strategi på mange niveauer. Nedbrydning af strategien fra top til 

den enkelte medarbedjer, den har vi været igennem, for at prøve at skabe overblik over for at se 

hvordan vi skal agere i forhold til de her ting. Bare sådan noget som financielle mål, der er der 

forskellige fincialle mål. og på divisionsplan har vi nogle tredeie. Så hvor skal de lytte. Dialogen har vi 

haft og det der er vigtigt for den enkelte projektleder det er nede i forretningsplan og det skal så 

omsættes til nogle handlinger for den enkelte gruppe. og jeg synes det halter bagud stadigvæk. Målene 

skal være målbare. Mål der ikke er målbare kan man ikke bruge til noget og det skal der være forståelse 

for fra ledelsens side. 

 

L: min mening om simplificering for at gøre overordnede mål målbare. Komplicerede ting er ikke 

nødvendigvis komplicerede, tværtimod, se den anden vej og tænk i det enkelte. 
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Hvorfor er du som den yngste blevet gruppeleder? 

Jeg havde en leder der troede på mig, jeg har altid villet det, og jeg har sagt det. Jeg er også en af de 

højestuddannede. Håber da det er fordi jeg har gjort mig fortjent til det. Der er mange ting som gør at 

man bliver leder i YY, det at man har været i Stamhuset, det giver noget. AT man kan snakke med 

ledelsen og har udvist lederegenskaber. Går ud fra at jeg har de rigtige lederegenskaber og man har 

gjort det godt og er vellidt og kommunikerer med alle. Jeg er meget ukompliceret. Hvor nogle af mine 

kollegaer er meget optimerende for deres egne projekter, hvor jeg har været mere mindet på 

forretningen og hvad der er bedst for den og kommunikerer dette. 

 

4050: Hvordan ser du projektledernes og din opbakning fra øverste ledelse? Er der forbindelse? 

Ja det er der. Opbakning gives jo til projekterne, og projekterne går hele vejen op igennem 

organisationen. Den øverste ledelse sidder også ude hos kunderne og har også ansvar overfor vores 

kunder ift det enkelte projekt. Projektlederens succes er også den øverste leders succes, Så derfor er 

der interesse hele vejen op.  Der er også projektledere på mange forskellige niveauer. Vi har få 

projektleder med top uddannelse og A certificereing i projektledelse og mange uden nogen 

certificering. Grundlæggende gør det ingen forskel, der bliver det målt på den enkelte projektleder og 

hvordan han løfter sin opgave. Det der er ved at ændre sig lidt det er at de er begyndt at skærpe nogle 

krav bla. uddannelsesmæssige krav til projektledere. Vi bliver nød til at følge dette.  

 

L: vi snakkede om det med relationerne, er I enige med Stamhus om dette 

Ja, jeg synes egentlig det er rimeligt nok for det gør, at vi taler samme sprog og at vi strømligner nogle 

processer. Det er rart,at der tages en beslutning om at det er sådan her vi gør. For mange måder at 

gøre det på, skaber mudder og misforståelser. Stamhus kan lærer meget af den Skandinaviske kultur. 

De tyske kolleger kan godt lide at komme her op og gøre det hele mere uformelt. 

4637 

 

4650: Hvad er succes for dig? 

personligt, er det når ens mål bliver udlevet med et godt resultat. Nu er jeg meget systematisk og jeg 

kan godt lide at sætte mål op for mig selv og se det lykkes. Succes er når man får løst sin opgave godt 

og andre også kan se at det er godt. 

Fagligt, når projektet holder sig indenfor rammerne indenfor tid, økonomi og kvalitet. Hvis det er det 

man har aftalt med kunden, så er det en succes. Så bør kunden være glad. men det er vigtig at holde 

gode relationer. Det er afledt af de fire ting. Hvis der er styr på de fire ting, så skulle processen og så 

menneskeligt være en succes.  
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Er der andre måder at måle forholdsmæssigt succes - ref: operahuset i Sedney 

Et eksempel på et projekt med hamrende underskud for forretningen. På lang sigt bliver det en succes. 

Kunden skal nok blive glad for sit projekt, men det skaber underskud for forretningen. Det er en 

strategisk succes ••• 

overfor den enkelte projektleder, hvad bliver han målt på. Han bliver målt på det financielle, på 

udnyttelse af processer, kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Hvis den enkelte får huk fra 

medarbedjerne, så er det jo ikke fedt eller holdbart. 

 

L:I en anden afdeling, hvordan ville du da kommunikere anderledes, 

Nu bakker jeg mine projektledere op i deres lidt hårde facon.  

 

L: Hvordan kan man lave det forhold bedre mellem linie og projektleder.  

Jeg synes ikke det er noget problem at det kan være et konfliktfyldt farvand at navigere i. Vi prøver at 

indføre nogle værktøjer som kan favne de her ting, men det viser sig at de gode løsninger opstår 

omkring dialogen ift de enkelte projekter. Det kan være et projekt som er meget vigtig her og nu og 

som bliver nød til at ændre prioriteringen i forretningen og at den dialog ikke vil komme op hvis det 

ligger hos den enkelte gruppeleder for hvor han skal sætte den projektdeltager ind, så derfor ser jeg 

meget de her optimeringer de ligger i den her dialog, om den så er konfliktfyldt eller ej, det er mindre 

vigtigt bare man kommer frem til det rette resultat. Så jeg ser ikke konflikt som et problem. 

 

L: Så der opstår nogle gode ting ved de gnidninger istedet for at det hele kører som smurt 

 

Ja, man kan godt helde alle oplysningerne ned i et excel ark og så spytter den ud og siger at nu skal ham 

her være der i 14 dage men er det den optimale beslutning,d et tvivler jeg på at systemerne vil kunne 

løfte sådan en opgave, der må ligge meget mere i dialgen. 

  

L: har I en dialog en dialog med linielederne om hvilke medarbejdere der passer bedst fra deres 

afdelinger 

 

Ja og projektlederne har også en helt klar holdning til det her, de siger jeg SKAL bruge Ib til det her. Ib 

kan løse det på fire timer og en anden vil skulle bruge flere dage. 
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5730 L: Godt, jamen jeg kunne snakke længe 

 

L: jeg synes den type og længde af det I har gang i her, jeg kunne meget godt tænke mig at have fat i jer 

også på længere sigt, fr der ligger nogen spændende ting osv 

J: Du skal være velkommen 

 

L: Jeg har den holdning, at det ikek bare er sort på hvidt. Det som vi har if orm af traditionelle måder at 

gøre det på, certificeringer. Det skal være udgangspunkt for en ny måde. Den traditionelle er jo 20 år 

gammel og det ser anderledes ud i dag, der er helt andre behov.  

 

J: i uddannelserne ligger der jo også lederaspekter i det. Så det er ikke noget der bliver helt glemt men 

der er for lidt fokus på det. Kan man feks tage en super medarbejder, med de rigtige holdninger osv og 

glemme projektleder kufferten, ville de så kunne gennemføre et projekt. og ja det tror jeg faktisk ville 

gå sådan nogenlunde. Om man så kan lave en risikoplan og en miljøplan osv det tror jeg egentlig er 

mindre vigtigt, men at det ligger på individet end på det rent uddannelsesmæssige. Det er klart at man 

vil få sig nogen udfordringer vil afkræve nogen meget systematiske svar, dem vil man jo ikke få svar på 

men har man sådan de rigtige menneskelig holdninger så vil man nå langt.  

 

L: nej det er ikek et spørgsmål om at det gode fra den traditionelle tilgang skal lægges på hylden 

overhovedet (ref artikel), men tage det aspekt med ind at en unge projektleder kommunikerer på en 

helt anden måde og en helt anden holdning til hvordan og hvornår og med hvor mange vi 

kommunikere, på godt og ondt, men det er en ny del af mådan at håndtere et projekt på at kunne 

gonglere med mange og andre ting. 

 

J: der synes jeg ikke at vi halter, der er ikke nogen der skiller sig ud pga alder. 

Projektledere er også mange ting på mange niveauer. 
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Company B: 1st Interview med B2 and B1 

Jesper viser på tavlen hvordan projekt strukturen ser ud. og lidt om procedurer. Sælger, kontrakchef har 

samme daglig leder - ansvar for at få projekter til at køre 

Styregruppe: kontrakt chef, økonomi chef og sælger, projektleder projekt evt flere, projekt controler, 

gruppeleder, som leverer resourcer ind tilprojekterne. de første tre kan træffe beslutninger på business 

niveau. Styregruppen rapporterer til divisions gruppen, direktør og hans økonomiske pendant og resource 

manager (Henning - projektdirektør), salgs direktør. Dette er det øverste niveau. Formelt har styregruppen 

stor magt - på papiret ja. 

Project controleren opdager økonomiske huller eller lignende. Holder øjne med de daglige ting i 

kontrakten. det er kontrolerens ansvar at komme og sige disse ting. Der skal altid være fire øjne på et 

projekt. Controleren har ikke kundekontakt. (1850) 

Størrelsen på projekter er meget varierende, men vi kalder alt for projekter uanset hvor små de er. Alt 

rapporteres som et projekt og styres som et projekt. Vi skal til at bygge en organisation op som kan 

håndtere store projekter. Multi projekter, million projekter, har vi projektledere nok og som har stjerne nok 

til at køre et sådant projekt. Og får vi lov fra vores tyske afdeling (moderafdeling), som har større og bedre 

projektledere. YY skal bygge deres uddannelses niveau op for at kunne følge med Tyskland. Der er et hul 

nu, for der har ikek været et behov. Vi er lidt på hælene, go der skal gøres noget. så der vil blive hævet 

projektledere op fra Stamhuset i tyskland for at kunne klare det. 

Snak om relationer til kunden BaneDK og Metro Cityring. De bløde sider. Alt skal skiftes ud og alle 

medarbejdere skal vendes på hovedet. Det største problem bliver om vi kan håndtere de bløde sider. Vi har 

relationen til kunden i forvejen og en masse viden om dem og deres struktur. Der skal tænkes på 

forandringsledelse. skal tænke på at få vendt nogle ting i hvoedet på folk, så det ikke kun erteknologi.På 

alle niveauer skal alle ha et salgskursus, så alle kan kommunikere korrekt til kunden på alle niveauer. 

1900 projektlederen tager sig af den tekniske fremdrift, men rapporterer aldrig økonomi, det er 

controleren. Spillet og kemien imellem disse to personer er meget vigtig. 

En masse snak om hvad der skal tjenes på projektet, og betydningen af at vinde dette projekt, som tæller 

og ikke tæller ud fra tyskernes syn. Kort sigt tæller, lang sigt og investering tæller ikke, hvilket er vanvittigt. 

2450 strategisk kommunikation. mange projekter omkring offentlig projekter sat i gang i Europa.  

Spændende med de der multiprojekter! 
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Company B: 1st Interview med B1 

2655: B2 smides ud fortsætte med B1 

Hvad er kommunikation for dig 

2840: Jeg har været i YY i snart fem år og blev headhuntet i sin tid til et stort projekt. Jeg har arbejdet 

sammen med YY i mange år også fra den anden side. Så da jeg kom til det her store projekt, oplevede jeg al 

kommunikationen indenfor projektet, jeg var anden projektleder og havde en overordnede projektleder 

som holdt i trådende, så jeg kommunikerede kun til teamet. Den gang betød kommunikation alt, vi var i 

tidsnød og presset og projektmedlemmerne havde brug for at vide hvorfor man agerer som man gør og 

hvorfor skal det være så hurtigt og weekender mm. Jeg kommunikerede meget teknisk. Jeg 

kommunikerede ikke alt, kun det der havde interesse for de forskellige. Havde fornmelse for hvem der ville 

hvad. Nogen synes det var godt andre at det var skidt. Jeg forsøger nu ikke at snakke for meget økonomi, 

kun hvis det har relevans. 

Da jeg så kommer op som reel projektleder i det projekt, så skulle jeg til at tale med netværket, og jeg 

kommunikerede alt det tekniske og min kontroler kommunikerede det nødvendige økonomiske. Sparrede 

med ham. Der har vi nogle værktøjer til at vi kan holde den økonomiske fremdrift og den tekniske fremdrift 

op i mod hinanden. Hvis det går galt, så går jeg til en business kontroler for at få feedback inden 

styregruppemøde. Når projektet kører på sit højeste ville jeg ønske at styregruppemøder holdes en gang 

om ugen, for man kan have brug for nogle hurtige beslutninger og ikke en gang om måneden som nu. Nu 

foregår det på gangene og over kaffen hvis noget brænder på, og det er ikke optimalt. slet ikke.  

Den formelle kommunikation pt er sådan at vi kun kan rapportere en gang om måneden. Hvis tingene kører 

på høje nagler så er det ikke godt nok at rapportere en gang om måneden men så gør vi det i et excel ark 

ved siden af sammen med kontroleren og så har vi hånd i business kontroleren. Men det er ikke godt nok 

med en gang om måneden. 

3720: Vi havde en seance hvor vi prøvede at få mere styr på hvad det er der skal ske i styregrupperne, hvor 

det havde taget den drejning at det bare var afrapportering, som man ligeså godt kan læse i rapporten. Det 

gider jeg simpelthen ikke, det er spild af min tid. Hvis jeg har et problem , det kræver to resourcer og det 

kan løses på den og den måde, så noterer jeg, og så er det der der skal tages en beslutning. Det er der de 

skal trædes til. Så det fik vi vendt på hovedet. så det første man snakker om det er projekt portefolien go så 

snakker vi resourcer bagefter og til sidst kan man snakke om andre ting,s om man vil af med og der kan 

stilles spørgsmål og det har betydet at styregruppemøderne har fået et andet fokus.  

L: bruger styregruppemedlemmerne nogen sinde jer som vidensresource? 



1st Round of Interviews 
 

Page 77 of 167 
 

ja, hvis vi snakker salgsdirektør elelr salgschef og man som projektleder ahr arbejdet med noget i en 

længere periode, så bliver du hævet ind. Det er blevet bedre for før var der ingen sparring. Det har man 

indset, at projekterne kører 1000 gange bedre hvis projektlederen er indblandet i selve salgsprocessen. For 

det første har du fået dine relationer, du har snakket med dem, og du har set dem og du har hørt deres 

meninger allerede på tilbudsstadiet, og det har man indset, at det er alfa omega og det hele kører meget 

meget bedre. Man satser på at det er den samme projektleder der kører det videre, men det kan ikke 

garanteres, så der kan være en overdragelsesprocedure. En salgschef kan være der hvor han allered har 

været ude at tale med projektlederen og projektmedlemmer, sådan lidt bagom før han går den formelle 

vej, for at køre tingene i stilling inden projektet sættes i gang. Du bliver ligesom draget ind i det og allerede 

på det tidspunkt får du et ansvar og det kan jeg godt lide. Jeg synes det er rigtig fint, at man allerede har 

snakket med salgschefen. Nu er jeg også typen der elsker at få informationer om hvad der foregår, så jeg 

har også fingeren på pulsen og melder ind, hvis der er noget jeg godt kunne tænke mig. det er jo også 

projektlederens eget ansvar at kommunikerer udadtil hvilke interesser man har. Det er jo også derfor jeg 

sidder på de mega interesser, så salgschefen ved, hvem der har interesset for ngoet. 

4450 Positivt magtspil:  

L:Fordi du er som du er, hvordan bruge du det, at du kan gøre ovenstående, gør du det bevidst. 

Jeg havde gentagne gange givet udtryk for at jeg ønskede at komme ud af det vante trommerum, som jeg 

havde siddet i længe og jeg havde sagt til linieledelsen at jeg ville ud, men der skete ikke noget. så jeg gik til 

salgschefen og gav udtryk for det og sagde om det ikekk kunne være smart at jeg kom med på noget af det 

nye. og til sidst gik jeg op til vores øverste dirketør og sagde at jeg ønskede at være del af det. og så 

begyndte de at arbejde på det, så fra min side var det meget bevidst, at jeg gjorde som jeg gjorde at snakke 

med de folk, som havde inflydelse på hvem der skulle være med og dem der skulle have sat styr på det 

hele. 

Så det var meget bevidst at jeg gjorde det, da jeg ikke følte at der skete noget, når jeg gik til min linieleder. 

Jeg har ikke noget ønske om at blive linieleder eller projektchef. Jeg er projektleder og det er det jeg 

ønsker. Jeg er godt nok ved at tage en diplomleder uddannelse over på ingenørhøjskolen men det er lige så 

meget for at få noget rygrad i hvordan man håndtere ledelse og organisation og ledelse og medarbejdere. 

Også for at vide hvad er strategi, ikke kun i projektteamet men også for at bruge det som projektleder 

opadtil.  

L: kan du se en ny funktion, som bindeled i det du gør, er det ngoet der kan bruge i enorganisation 

Når man er i et stort projekt er det også vigtigt at man kan være i sit projektteam, og det er så stort at man 

ikke ser, hvad der foregår uden omkring en. Man er i sin lilel lukkede verden. Og sådan bliver det i de der 

mega projekter. man bygger et team op og man får en fælles ånd, man bygger en spirit op. Og føler en 

tryghed ved at være der. 
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Sidespor om de her multiprojekter og mit ønske om at se med - B.1 siger jeg altid er velkommen. 

5300: Der er nogle formelel rammer som er sat både fra stamhuset og organisationen, men I bliver tvunget 

ud i at køre nogle uformelle paralel forløb.  

der er så mange forventninger, især fra kunden, og selvfølgelig er der fokus på de traditionelle 

projektstyrringting, men der er så meget fokus på forventninger mm fra kundens side og politisk side mm. 

og jeg tror på, at det bliver et partnerskab med kunden, og jeg tror på, at det skal være åben dialog, hvor 

kunden har lov til at kigge ind i vores systemer, naturligvis uden at røbe forretningshemligheder. Vi kører 

noget der hedder PMat YY, som er vores projektledelsesværktøj, der siger helt klart hvordan man om 

projektleder skal håndtere projekter og så kører vi noget der hedder quality gates, som er nogle gates vi 

skal igennem, som siger noget om hvad vi skal på forskellige tidspunkter, skal vi byde på det her? Skal vi 

prekvalificere os? Skal vi ...og det er i samarbejde med stamhuset, man fortæller om projektet der viser at 

det her er holdbart er det noget vi skal byde på, og når man så kommer til et eller andet tidspunkt, så 

overdrages det til projektleder. Der er nogle ting som vi SKAL bruge, og der arbejder vi på, at få åbnet op for 

nogle af disse værktøjer, så kunden også kan bruge det, så vi kan være partnere med åbenhed. Vi håber lidt 

at de kan bruge vores værktøjer, men det er igen et politisk spil. Det er et meget stort problem at YY er så 

konservative og bange for at andre skal se hvad man laver. Store forskelle på DK og STamhuset, hvor man 

ikke snakker sammen slet ikke ved kaffemaskinen. Så jeg håber på, at man herfra ledelsen kan påvirke lidt 

så man kan få åbnet op for nogle afdisse værktøjer. Skabe forståelse for det. 

Jeg kan ikke gå ned og snakke med nogen af dem i Tyskland, det skal være på det rigtig niveau. For at yde 

indflydelse. Det skal være Steen vores dirketør i mobility der tager det på det rigtig niveau, men det er den 

måde vi går ind og påvirker. Vi har for en måneds tid siden haft en workshop i et af de her teams som skal 

arbejde på det tilbud, hvor der var nogle tyskere og schweitzzere med, men da inviterede vi både Steen og 

en på tilsvarende niveau fra Tyskland,s å de kunne se hvad vi havde fundet frem til og hvilket udfordringer 

og problemer, så de ku se hvor de kan være med til at løfte,og på den måde kan de arbejde for os på det 

rigtige niveau. Det er ikek ngoet der bliver gjort fra den ene dag til den anden. 

10145:Her for to til tre år siden fik vi ny direktionschef, efter korruptionen, som vendte alt på hovedet. 

Normalt skulle man indefra arbejde sig op, men han tog folk ind udefra. Jeg tror det har været godt, men 

det har også været rigtig rigtig hårdt. Kommunikationen har været elendig. Ingen kommunikation. Måtte 

ikek kommunikere, men det fik folk ikke at vide. 

Selvfølgelig er det svært. Kommunikation er noget af det sværeste. 

10645:Man skal sige tingene klart og tydeligt, så man sikre sig at alle har forstået, og man skal sige det på så 

åben en måde, så folk tør spørge ind til, hvad det var man mente. både i almindelig ledelse og 

projektledelse. Jeg lægger vægt på som projektleder at, måske ikke dagligt, men ugentligt, at få en snak 

med hvert projektmedlem, for at skabe nærhed og kontakt og komme bagom den professionelle person. 

Der skal være plads til denne personlige del. For mig betyder det rigtig meget at vide, hvordan personen 
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har det. Det påvirker arbejdet, hvis der er problemer på hjemmefronten. Jeg skal ikke løse problemerne og 

vil heller ikke, men det kan skabe god indflydelse at sætte sig ned og snakke ti minutter med en og guide 

ien videre til de rette medarbejdere, eller indstanser. Det er meget det med at være menneskelig. 

Projektsucces 

På fagligt plan: når kunden er tilfreds, projekt mæssigt, når man får positiv feedback, og så gælder det om 

at jeg har tilfredse medarbejdere. og de synes at den måde jeg har håndteret projektet på har været 

professionelt men også sjovt. En gang om året skal man evalueres på både teamet, styregruppen og 

kunderne. Men vi skal gøre det. Så det betyder meget at få feedback fra medarbejderne. Hvis man får 

negativ feedback, så kan jeg gøre det bedre og udvikle mig. 

perosnlige niveau: at få feedback, som jeg kan bruge til noget, som jeg kan udvikle mig selv. AT få snakken 

med de personer, der har givet en mindre god feedback, så man kan snakke om hvad det var der gik galt, så 

man kan blive bedre og det kan blive bedre næste gang.  

Jeg synes det er smadder spændende det du laver. Det er essentielt for bedring af projektledelse.  

11500: Ånden i projektet. Opstartsmøde -Workshop med kunden og YY, samlet 75 man ,for at finde frem til 

en fælles ånd i projektet, som man holdt hinanden op på, som man hele tiden vendte tilbage til når 

bølgerne gik højt. Det var rigtig rigtig godt. 
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Company B: 1st Interview med B3 

L:  Det er også derfor at jeg specifict siger, jamen det er ikke den type kommunikation jeg vil se på, ift om i 

får skrevet nyhedsbreve, hvor mange emails i får skrevet eller hvor mange telefonopkald i får lavet i løbet 

af en uge, for det siger måske nok noget om et medium og intensiteten, men det siger ikke noget om 

kvaliteten af det som I har brug for at kommunikere. 

B.3:  Det eneste er at du har brug for en sporing. Du kan ikke snakke dig fra det hele, der er noget, 

der er nogle ting du er nød til at have kvittering på på skrift, det kan også være almindeligheder. Det er 

jeg nød til at have på en mail. For at sige, at det også var det man var enige om. Forventningsafstemning. 

L:  Har I, i jeres gruppe, fortæller I hinanden hvad I laver, ved I hvad hinanden går og arbejder på? 

B.3: Ja det gør vi, for vi kører det som en fælles styregruppe, der sidder vi en gang om måneden 

indenfor de forskellige forretningsfelter. Dem der er indenfor de samme forretningsfelter, de laver en 

fælles rapport, så de er ret godt med. Som man får, hvor alle bidrager med deres. Så du kan godt sidde 

og læse de andres månedsrapporter. 

L: Har det altid været sådan 

B.3: Nej, men de sidste par år med mindre du har et meget stort projekt.  

L:  Hvilket medium? 

B.3: Det er på mail, det kan godt være 20 til 30 sider, men meget af det er kurver og grafer. Man gider ikke at 

skrive det ud. Det er egentlig en seks otte kurver, som vi er vant til at se på, så hvis det ser mærkeligt ud, 

så opdager man det. Ser der normalt ud, så tager det ikke lang tid. Det er ikke den højere videnskab. 

Ligetil. Hurtigt. Tegninger er godt. 

L: Hvad er projekt succes for dig? 

B.3: Det er mange ting. AT du kan stå fagligt ved det, der bliver afleveret. AT du kan begynde at 

måle både internt og eksternt og at det ser fornuftigt. Jeg bruger målingerne aktivt. Målingerne bliver 

brugt både af projektleder, medlemmer og kunden. Og den er ikke anonym. Det kræver at man står ved 

det man melder ind. Man kan se, hvem der har svaret hvad. 

L: Til sidst, en daglig leder, hvori ligger den store forskel? 

B.3: Jeg tror, at der er mere uformelt i en projektleder i det daglige. Tror ikke at linielederne går 

ligeså meget rundt, og det skal de heller ikke. For så tror jeg, at man vil få opfattelsen af, at de begynder 

at blande sig. Tror der er mere skriftlig inforamtion end der er uformel.  

L: Kunne du tænke dig at være linieleder? 
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B.3: Nej, netop pga det. Vi har også, de har heller ikke kundekontakt, men ikke alle de funktioner vi 

har. Det synes jeg er sådan lidt spændende, at man også har det. Den dynamik der ligger i projektet.  

L: Hvad med projektmedlemmernes loyalitet, når de nu synes det er så spændende at være hos dig? 

B.3: Nej, de er jo, de siger jo altid, at man skal huske at stemme de timer af med deres chef, som 

de bruger på projektet. Der er et eller andet der. Men hvordan de selv føler, det ved jeg ikke. Jeg har ikke 

mærket noget. Der er ikke nogen konflikter, ikke indenfor de sidste par år, men det kunne der nu nemt 

have været.  

L: Hvis der nu opstod en konflikt? 

B.3: Hvis han var en dovenlas – jeg ville snakke med ham. Jeg synes ikke, For en uge siden, 

sagde du at du manglede halvanden uge (jeg sidder jo ikke og gætter, det er input de kommer med), og 

nu sidder du stadig og siger, at du mangler halvanden uge – kan det nu også passe? Hvad er det der ere 

skredet.  

 Hvis linielederen kommer og siger, at medarbejderne tilbringer for meget tid i projektet. Det sker ikke, der 

er hårde tider og milde tider. De måler deres tider. Det er der kontrol over.  

 Jeg arbejder heller ikke 75 timer om ugen. Når det går vildt til så er jeg på 55.  

L: Er det noget YY tager hånd om, jeg føler nemlig ikke at der er nogen stresset kulturfornemmelse med jer 

jeg har snakket med. 

B.3: Nye kunder og store projekter, de trækker tænder ud. 

B.3: Vi har jo denne evige diskussion her. Skal projektlederen have forstand på projektet eller skal 

projektlederen bare have forstand på projektledelse? ¤¤¤ 
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Company B: 1st Interview med B4 – telefoninterview  

Starter med intro og status.  

05:40 

L: Hvad mener du, hvad er din holdning til kommunikation i projektledelse? 

B.4: Altså, når vi snakker om projektledelse og projektlederen, så skal man, det er jo bund og grund en 

rolle du spiller og hvad betyder den rolle i bund og grund i projektet? For mig der er det ligesom, hvis 

du kan forestille dig et slags teater, vi skal lave en opførelse sammen, hvor jeg ligesom skal forklare, 

det er i hvert fald det jeg tager på mig som rolle, det er at forklare, hvor er det vi skal hen? Hvad skal vi 

med det her, og det er det jeg kan være med til at udtrykke, eller udtrykker, dvs forklare noget om 

målene, hvis ikke de er klare, hvis ikke de er klare, så skal jeg få gjort dem klare. Hvad er det vi vil 

med det her og hvorfor gør vi det? Det er der jeg ligger trykket, når jeg kommunikerer 

L: Er det så 

B.4: Og det er lige meget om det er til en projektdeltager eller om det er til en linjeleder, en styregruppe 

eller det er til kunden. Det er det samme der skal komme ud af min mund i bund og grund. Integriteten 

skal være der***. 

L: Kommer det ud på samme måde? 

B.4: Ja fordi det er mig, det er Peter, og det vil sige det er den måde jeg er på. Når du spørger på den 

måde, så kan jeg fornemme at det er i sammenhæng, der kan være en politisk sammenhæng, der kan 

være sammenhæng der gør at budskabet skal ud på en anden måde, men i bund og grund så er jeg 

den, jeg er. Det laver jeg ikke om på. Altså har jeg et problem, så har jeg et problem, har jeg en 

udfordring, så har jeg en udfordring, det lægger jeg slet ikke skjul på overfor nogen.  

08:58 

L: Hvad gør du når du har et problem i et projekt?  

B.4: I bund og grund, når vi snakker issue selling, det vigtigste for mig at se på, hvad skal projektet opnå af 

effekt**, det er der jeg tager udgangspunktet, når jeg har en eller anden udfordring. Jeg skal bevæge 

projektet videre, vi er låst fast af en eller anden årsag, jeg skal skaffe f.eks en ny medarbejder, jeg 

skal skaffe nogen flere midler eller et andet, så tager jeg altid udgangspunkt i projektets effekt, hvad er 

det vi skal med det her projekt, hvad skal vi opnå med det? Der i der ligger der altid mulighed for at få 

interessenterne, ligegyldigt hvem, med igen. Eksempel kunne være, hvis jeg skulle levere en 

computer på et bord, så er computeren resultatet, men effekten, hvad er det den her computer skal 

hjælpe dig med i det daglige arbejde, det er det jeg tager udgangspunkt i når jeg har problemstillinger. 

Det er den ene måde at gøre det på, det andet kan være konflikter. Hvordan takler man dem, hvordan 

løser man konflikter, og der er det typisk håndtering af mennesker, altså lære de mennesker jeg 

omgås med at kende*** og på den måde få løst op på en konflikt. Eksempelvis har jeg læst en artikel 

om dig, og få derved at vide, hvem er det jeg snakker med i dag, for at finde ud af, hvem er du i bund 

og grund***. Altså for at få mest muligt input til mig selv og for at kunne give mere til de mennesker jeg 

omgiver mig med. Det er det det handler om for mig. Så skal jeg løse problemet, så er det effekten, i 

det konkrete projekt, så er det typisk effekter jeg søger, hvis det er løsning af et problem mellem 

mennesker, så har jeg altid tilegnet mig viden omkring mennesker, således at jeg har noget at bonne 

ind med. 

L: Hvis man nu tager den formelle projektinformation, den personlige information du så har omkring dine 

projektmedlemmer eller folk fra styregruppen osv, hvordan har den indflydelse på den måde du 

kommunikerer på? 
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B.4: Den formelle kommunikation den er formel. Det er formel i og med at vi har en aftalt måde hvorpå der 

skal kommunikeres, når vi f.eks snakker statusrapportering og styregrupperapportering, den følger et 

bestemt mønster, og det forventer de interessenter der sidder omkring det. Men inden da, inden et 

styregruppemøde foregår, ser der typisk lavet afklaringer på alle mulige niveauer**, så jeg ved, at når 

jeg kommer til det styregruppemøde, så har jeg chancen for at komme igennem med de forslag, som 

jeg har foreslået, dvs at den uformelle kommunikation, den skal være i gang. Det er i hvert fald min 

erfaring. Dvs hvis nu, Henning, han sidder jo som projektchef, men via det led igennem, der bliver 

aftaler egentlig truffet inden man møder den formelle del***. Det er i hvert fald, det har jeg igennem 

årene fundet ud af, at det er det, der virker. Når aftaler skal indgåes på linjeniveauet f.eks. Så har vi 

haft uformelle møder f.eks ved kaffeautomaten eller jeg er lige droppet ind på kontoret og har snakket 

om løst og fast og så har vi så bevæget os hen på det, der kunne være et tema, således at man ikke 

sidder i et formelt møde, hvor der sidder mennesker som måske ikke er helt informeret omkring, altså 

der kunne godt sidde en direktør i et projekt, der kunne godt sidde en leder der sidder på et andet 

niveau og har en anden information og så hvor man ikke er interesseret i at få et ’Nej’, eksempelvis 

fordi vedkommende måske ikke er helt oplyst hvad ved jeg. 

L: Men hvordan serverer du så, hvis du nu har snakket med Jesper og med Henning inden, uformelt, 

hvordan vil du så servere, hvis du ved, at der sidder den her direktør, som ikke er fuldt opdateret? 

B.4: Så sørger jeg altid for at der kommer en dialog f.eks mellem Henning og jeg, hvor vi diskuterer 

problemstillingen igennem og jeg er helt sikker på at jeg har back up fra de mennesker der skal give 

mig back up i de forslag jeg kommer med. Det ville være træls at sidde i et møde og ikke få en 

beslutning ud af det. Og det er noget man skal sikre sig på forhånd, det er alfa omega i denne 

verden*** 

L: Er det også et spørgsmål om timing? 

B.4: Det kan du godt sige, at det er. Forstået på den måde, at der hvor du møder de mennesker som har 

beslutningsstafeten, det er jo ikke altid du lige har hånd over deres dagligdag, men du har hånd over 

de mennesker du ved, der kan hjælpe dig i den retning du ved, at du gerne vil påvirke projektet** 

L: Er det så en sommerfugleeffekt, og det ved jeg egentlig ikke om det er dækkende, men du siger, at du 

har hånden over de folk, som har indflydelse, er det så ment på den måde, at de så har indflydelse på 

den højere herre. 

B.4: Ja det kan du sige, altså der hvor jeg kan få beslutninger groet igennem, det er der hvor vinduerne er 

åbnest, altså f.eks overfor Henning, ham har jeg kendt igennem mange mange år og vi ved præcis 

hvor hinanden står henne og han har en meget stor indflydelse på hierarkiet længere oppe, og det ved 

jeg jo godt***. Det kan jeg jo så bruge i mit projektarbejde.  

L: Så du bruger meget simpelthen at gennemtænke strategiske træk i dit projektarbejde? 

B.4: Jeg ved ikke om skal, ja man kan kalde det strategisk, man kan kalde det at, når vi skal nå målet, så 

er der midler til at nå målet. Det er det man kan sige. Jeg har et klart billede af målet, jeg har et klart 

billede af hvor vi skal hen med det projekt, vi har sat i søen og der vil være sten på vejen, store som 

små og de skal så flyttes på en eller anden måde** og det er egentlig billedet jeg bruger overfor mig 

selv. 

L: Ja for der vil jo fra tid til anden være nogle store sten, som skaber røre i vandene 

B.4: Det vil der være, og der vil også være nogen, hvor der skal træffes nogen beslutninger som er mindre 

behagelige nogen gange, men det er nogen der skal træffes for at projektet kan få den fremdrift, der er 

nødvendigt. Det kan være udskiftning af personale, som kan være nødvedigt for en projektgruppe. Det 

kan være at vi er nød til at lukke projektet ned for et stykke tid. Ting som påvirker alle mennesker i 
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projektet. Men beslutninger som er nød til at blive truffet og hvor man er nød til at fortælle klart og 

tydeligt, hvorfor er det vi gør det her?** 

16:54 

L: Ift ressourcer, alle slags, hvordan får du dine ressourcer? 

B.4: Hvis vi snakker om menneskelige. Jeg skal bemande et projekt, jeg har taget ansvaret for at 

gennemføre et projekt, og skal lave en bemandingsplan. Det gør jeg typisk i et team. Jeg har nogle 

kernekolleger, som jeg bruger til at diskutere igennem med hvad kan man sige omkring det her 

projekt, hvordan er det bemandingen ser ud, hvad er det for nogen profiler vi skal have fat i.  

L: De kernekolleger, undskyld jeg afbryder, er det andre projektledere? 

B.4: Ja, men det kan også godt være nogen jeg ved har gennemført lignende projekter tidligere***. Som 

jeg så inddrager i dialogen, en debat omkring, hvordan kunne man forestille sig en projektorganisation 

skruet samme omkring det her på den menneskelige side. På selve indflydelsessiden, der vil jeg 

typisk sammen med min linjeleder eller projektchefen lavet et, udforme, hvad er min kompetence ift 

det her projekt. Hvad har jeg af politiske beslutningsprocesser og hvad har jeg egentlig til rådighed for 

mig, rent tid og økonomisk? Og det indgår vi så en aftale omkring, en projektaftale.  

L: Hvad så hvis du ikke kan få de menneskelige ressourcer som du gerne vil have? 

B.4: Hvad er det man gerne vil.. det er jo profiler jeg sigter efter. Og så findes der jo, for mit vedkommende, 

jeg har ikke noget problem med at få folk der ikke lige har den kvalifikation, som jeg beder om, bare 

jeg så får lov til at interviewe og snakke med dem om, Hvad er det de gerne selv vil? Hvis de kan og 

gerne vil, så vil jeg gerne have dem med ombord, det er der ikke noget problem i. Hvis jeg mærker, at 

de vil egentlig ikke, så er jeg nød til, så finder jeg andre mennesker, og siger til at så kan folk ikke 

komme med i projektet. Jeg skal have en samtale med de mennesker jeg skal have med i projektet og 

ud fra det har jeg en god fornemmelse for det team, jeg sætter sammen. Så det vil sige, jeg peger 

aldrig på navngivne, det er meget sjældent. Jeg peger altid på profiler med nogen egenskaber og 

noget adfærd koblet på. Og så via dialog, finder jeg så ud af om det så også er som jeg har forestillet 

mig det.  

L: Hvis nu det viser sig, at der er kommet en person med, hvor det viser sig at være helt hen i vejret og 

det går slet ikke? 

B.4: Så har jeg en samtale med personen omkring det arbejde vedkommende skal lave og de mål vi 

sammen har fundet ud af, det har vi gjort fra start af, om de egentlig passer sammen til personen. Dvs 

hvis jeg har fået et forkert billede fra start af, og det viser sig at ændre sig undervejs, så tager jeg den 

samtale og præsenterer vedkommende for hvorhenne synes jeg, at tingene ikke passer sammen og 

så. Alle har jo brug for en second chance, og går det så heller ikke jamen så bliver vedkommende ikke 

i projektet længer, for det har projektet ikke glæde af i længden. 

L: Hvordan er dit samarbejde med linjelederne? 

B.4: Linjelederen bliver draget ind, når jeg ligesom kan se, at jeg kan ikke finde nogen løsning på det her 

samarbejde. Så drager jeg linjelederen ind og vi har en samtale omkring det med medarbejderen. Og 

så siger jeg hvordan jeg ser på det og typisk så kommer forskellene til syne der, og alle parter kan 

godt se, at det her det går ikke. 

L: Er du proaktiv ift dine forhold til de forskellige linjeledere? 

B.4: Jeg dyrker dem, hvis det er det du mener. Jeg prøver så vidt muligt, når jeg er i Ballerup, lige at 

komme hen og sige ’Hej’ og lige spise et rundstykke og ligesom få mærket efter om vi stadig har 
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bølgen, fordi jeg ved, for mig er det altid vigtigt, at man har et godt, at man kan snakke sammen. At 

det ikke skal være formelt når vi snakker sammen, men det kan vi stadig gøre sammen på den 

uformelle del, og på den måde kan jeg mærke efter om man har kemien i orden. 

22:30 

L: Vi bevæger os stille og roligt ind i netværks spørgsmålene, og ud over de svar du har givet mig i SNA 

analyse skemaet, der er det meget tydeligt, at du er meget bevidst om dit faglige formelle netværk. Er 

du ligeså bevidst om dit uformelle netværk? Nu siger du , at spise et rundstykke og snakke uformelt 

med linjelederen. 

B.4: Altså det er ud fra den person jeg er, jeg er den jeg er, jeg har ingen problemer med at gå ind på 

direktørens kontor og sige tingene som de er. Alle kender mig som den jeg er og jeg siger tingene lige 

ud, det er sådan jeg gerne vil kendetegnes, for det er sådan jeg er. Godt jysk, en spade er en spade 

og en skovl er en skovl. Og det vil sige, at det er det folk kender mig for og det er også det jeg vil 

kendes for, for sådan er det. Og det er den måde at jeg plejer mit netværk i YY.  

L: De svar du har givet på dem du snakker med omkring arbejde – er der nogen der mangler der, er der 

nogen personer du efterfølgende har tænkt hov jeg snakker jo også med Ib fra Grenaa eller who ever 

? 

B.4: Altså det er jo taget ud fra et øjebliks billede, men det er stort set dem jeg har omgang med, de ti 

personer. 

L: Der er ikke en fætter, en bror eller en onkel 

B.4: Nej, der er kun min kone, fordi vi har samme uddannelse og samme interesser. 

L: Mærker du så at dit netværk bliver udvidet via hendes, fordi hun jo har et tilsvarende? 

B.4: Både og, man kan sige, derhjemme har vi ligesom aftalt at vi har rum for lidt …..(?)tid og så skal der 

også være rum for familielivet, det prøver vi sådan at holde skarpt adskilt. Så vi prøver heller ikke at 

dele netværk som sådan og det er fuldt bevidst, for der kan gå kludder i det. Så jeg får den viden som 

hun nu opnår igennem sine netværk og sin omgangskreds, den får jeg via hende. Jeg er ikke sådan at 

jeg har adgang til hendes netværk og diskuterer. Der bruger jeg mit eget netværk. 

L: Er der nogen bestemte personer du går til, når du søger råd? 

B.4: Ja,  

L: På hvilke lag er de. Er det direkte kolleger eller er de på øvre lag eller… 

B.4: Typisk ham jeg søger råd hos, det er ham der sidder ved siden af og som du kan høre sidder og 

snakker i baggrunden. Det er en projektkollega, som øh , han har ti års mere erfaring end jeg har**, så 

det er typisk ham jeg udfordrer problemstillinger med og så Henning som jeg har kendt i mange år. 

Det er de to personer jeg bruger mest i min sparring. Og det er den person jeg er for det der med at 

rumme alle mulige mennekser, de der to personer, de kan strække 360 grader, når jeg ser det med 

mine øjne. Og så har jeg selvfølgelig min kone, som kan hjælpe mig når, hvor det personlige og det 

professionelle det lige pludselig blander sig lidt. 

L: Ved du altid hvem du skal gå til? 

B.4: Næ 

L: Hvad gør du så? 

B.4: Jamen så prøver jeg først lige at sparre med min hustru derhjemme i første omgang, for hun kender 

mig og dem jeg kender, ved navn osv og ved hvad de står for, og så prøver jeg så at sparre lidt med 
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en kollega her i Vejle og så på den måde så finder jeg som regel hvem der kan hjælpe mig videre. Jeg 

har ikke været ude for at jeg ikke kan finde noget at komme videre på. 

27:37 

L: Interessentspørgsmålet. Hvordan har du det med det? 

B.4: Altså interessentanalysen er bare et værktøj, kan man sige, men det er et godt værktøj, når man 

sidder i rollen som projektleder til at monitorere dine omgivelser på.** Men det er aldrig det eneste vel, 

det er, du kan jo have taget fejl i din analyse, du kan have taget fejl af de personer du har lavet 

analyse på.*** Du bliver selvfølgelig klogere og klogere og når projektet er slut så har du måske det 

fulde sande billede af interessenterne og deres mål med det her projekt du har gang i. Jeg bruger min 

dømmekraft langt hen ad vejen og kommer der en interessent, som jeg ikke har set komme, jamen så 

er der ikke andet end at komme i dialog med vedkommende eller med organisationen eller med 

projektet eller hvad det er for en interessent der kommer og så, hvad er det bidraget måtte være. 

L: Hvor ofte laver du interessentanalysen? 

B.4: Typisk så gør jeg interessentanalysen sammen med kunderne, for det er jo dem, som har størst 

indflydelse på vores rammer. Så jeg laver typisk interessentanalyse i starten med kunden og så laver 

vi det løbende undervejs, dvs at vi udvælger nogen møder undervejs, hvor vi så tager 

interessentanalysen op til debat.  

L: Hvor I scanner for … 

B.4: Hvor vi lige scanner om vores kontekst den stadig passer samme med de interessenter der nu er i 

horisonten og er i nuet. Men den må ikke stå alene interessentanalysen, det er min holdning. Det er et 

værktøj.  

L: Hvad med den ift kommunikationsplanen, kan de så dække. 

B.4: Njej, man kan sige at når du laver interessentanalysen, så er det jo et billede af  nuet, som du ser det 

her og den du laver den sammen med og derudfra laver du jo din kommunikationsplan og siger hvis 

du skal påvirke en interessent, du har fundet ud af en interessent, der har negativ indflydelse på 

projektet og hvad kan du gøre for at få vedkommende flyttet? Det kan være at du skal informere 

meget kraftigt eller fortælle noget mere eller få påvirkninger udefra. Den plan du laver den kan være 

fra A til Z. Det kan være kommunikationsplanen der gøre det, men det kan også være andre tiltag der 

flytter interessenten, men det er stadig kun et NU billede. Det kan være at det drejer ugen efter og det 

kommer an på projektets karakter. Det kommer an på, er det et politisk projekt du har, i øjeblikket 

sidder jeg meget med projekter, der har politisk karakter, og det ved du og det ved jeg at det kan 

ændre sig fra dag til dag, hvad der sker i de lag. Interessentanalysen vil være fuldstændig ligegyldig 

hvis der pludselig kommer en eller anden sag op i medierne, der gør at politikerne skal på retræte for 

eksempel. Så kan din analyse være helt forkert. 

L: Kræver den slags projekter en bestemt type projektleder? 

B.4: Jeg tror du skal være bevidst omkring mennesker, du skal være bevidst omkring, hvor sidder du i 

øjeblikket, hvad er det du præsenterer i øjeblikket, hvem er det der præsenterer noget, hvis man 

snakker om det synlige lag, der hvor du og jeg kan sidde klokken otte om aftenen og sidde og se en 

eller anden politiker sidde og udtale sig om et eller andet du ved, som du har påvirkning på. Det 

kræver at du kan forestille dig Hvad fanden foregår der i hovedet på manden? Eller kvinden, det tror 

jeg er det det eneste det handler om, at du i bund og grund kan tage dig selv og vandre derhen, hvor 

du forestiller dig personen er og så sige hvorfor er det lige at vedkommende gør som vedkommende 

gør. Det tror jeg giver et meget stort indblik i. Så kan det godt være at du tager fejl nogen gange, men 



1st Round of Interviews 
 

Page 87 of 167 
 

øver du dig i at vandre derhen Nu står du der hvor du står, kan jeg komme derhen hvor du står. 

Hvorfor er det du står og laver det her interview om mig? Og få den forestilling om det*** og så Okay, 

så kan vi følges hen ad vejen sammen og simpelthen få et blik i og få en fornemmelse af hvorfor er 

det at den interessent eller den organisation gør som den gør. Det mener jeg, at det er der den 

fornemmeste rolle for mig, det er at finde ud af det. 

L: Er det noget projektledelsesuddannelserne herhjemme bliver lagt vægt på.  

B.4: Det er de bløde ting, det er noget om en selv det her. Noget man finder ud af, hvordan fungerer jeg i 

den rolle her.***(netop det Jesper og Claus underviser i – at kende sig selv. Det er det bløde, der er 

det hårde) Jeg ønsker at være i den her rolle, for jeg synes den er spændende den her rolle for jeg 

møder mange mennesker. Og i og med jeg synes det er spændende at møde andre, så har jeg også 

aftalt med mig selv at det er det egentlige udgangspunkt jeg vil stå på mål for. Så det er personligt. 

Det er ikke noget jeg kan finde i YY regi. Der er en personlig ting, jeg har besluttet mig for, at sådan vil 

jeg gøre det. 

33:39 

L: Er der nogen folk, der er bedre at holde sig gode venner med end andre? 

B.4: Hvad mener du når du siger sådan? 

L: Ift at pleje relationerne? 

B.4: Det er klart, at nu sidder jeg i en organisation, du ved vores division den hedder Mobility. Og det har 

med forskellige løsninger omkring transport at gøre, og typisk indenfor den offentlige sektor opererer vi 

meget. Og det er klart at jeg holder mig på fode med Steen Nørby Nielsen som er direktør for det 

foretagende, for du ved aldrig, hvornår du får brug for hans stemme så at sige. Så på alle lag er man 

nød til på en eller anden måde at vise sin synlighed. Du ved ikke hvornår du får brug for det. Det at 

være helt ukendt, det er ikke en fordel. 

L: Men gælder det ikke også ligeså meget nedadtil? 

B.4: Det gælder også nedadtil. Det gælder på alle fronter, det er alle dine berøringsflader***, Jo mere du 

kan åbne dit vindue*** så at sige, så folk kan kigge ind og se hvem du er og du kan gøre opmærksom 

på dig selv, hvad er det du står for, hvad er det du har behov for, jo nemmere er det den dag du skal 

tage en dybere snak om et eller andet, en udfordring, der skal ske. Altså hvis, og nu ved at jeg Steen 

han kender mig til bund og grund, så vi behøver ikke alt det der, snak omkring, hvem er du og hvad vil 

du, det ved han ganske udmærket godt, vi kan gå lige til bidet og tage den derfra*** 

L: Hvor længe har du kendt ham 

 

B.4: Jamen nu blev jeg jo ansat i YY i 87, så det er mange år siden. Og den gang var han jo også en 

ingeniør ligesom mig, så den kommer helt derfra den relation** 

L: Hvordan, i kraft af det du siger nu, hvordan oplever du din egen placering i det overordnede 

kommunikationsnetværk? 

B.4: Jamen jeg har ikke noget problem med at køre op og ned og køre ind og ud, jeg har ikke nogen døre, 

der er lukkede, det har jeg ikke, det fornemmer jeg ikke i hvert fald. 

L: Oplever du også at andre ser dig som en central person? 

B.4: hvordan mener du? 
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L: Altså det kan jo godt være at man selv ikke har noget problem med at snakke med alle mennesker, 

men at man stadig er, at man ikke er synlig for andre medarbejdere til at folk siger Jamen vi går bare 

til Peter, Peter kan du altid spørge. Så på den måde, ligeså aktiv som du er, er du så lige så central i 

andres billede? 

B.4: Det er svært at svare på. Men altså jeg tror da, jeg prøver at give så meget af mig selv som jeg kan og 

derved så har du jo også en tiltrækningskraft. Og så kan man sige, jamen, nu har vi ikke mødt 

hinanden, men man kan se på hinanden om man har en eller anden karisma måske, eller om man har 

en eller anden påvirkning om man virker som en magnet og det i nogen sammenhænge så tror jeg da 

jeg gør det.  

37:20 

L:  Hvis du nu selv skulle måle din egen succes ift til at få de ressourcer du gerne vil have. Hvor vil du så 

placere dig på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste? 

B.4: Jeg går ud fra det jeg sagde før, at det ikke er navngivne folk jeg søger, det er mennesker med en 

eller anden kompetence, så får jeg altid mennesker på mit projekt, så har jeg aldrig oplevet at jeg ikke 

gør. Jeg får altid tilkoblet de mennesker jeg skal bruge, eller besat mit teater om du vil. Og så 

undervejs finder vi ud af om vi kan spille de roller og så undervejs kan det godt være at der sker en 

udskiftning, det sker, det sker ikke ofte men det sker. 

L: Vi har stille og roligt været omkring det hele jeg har på mit papir, men jeg kunne nu godt tænke mig at 

spørge, eftersom det nu er første gang jeg snakker med dig, om når jeg på et senere tidspunkt må 

kontakte dig igen? 

40:39 

B.4: Du startede med at sige, at der var stor forskel mellem projektkommunikation og corporate 

communication. Jeg tror egentlig ikke, at der er så stor forskel.  

L: Hvad mener du med det? 

B.4:  Den måde et projekt fungerer på, alt her i verden er jo projekter på en eller anden led, og dermed er 

den måde vi snakker med hinanden på og den måde vi kommunikerer med hinanden på, de er faktisk 

meget lig hinanden. Det er i hvert fald det jeg oplever. Om jeg snakker med Jukka Pertola (Adm 

Direktør DK) her og prøver at se på hvad er det han gør for at få YY til at køre, eller jeg snakker med 

Steen Nørby Nielsen eller jeg snakker med min kollega, i bund og grund er det de samme mekanismer 

der sker.  

L: Hvorfor tror du så, at der ikke er så meget fokus på det? 

B.4: Jeg tror det er, du kan sige projektledelsesbegrebet det er jo kommet frem her for alvor igen kan man 

sige, da vi lavede projektkontoret om her i YY, det var i 96 98 stykker, der var det ved at være buzz 

words igen, det er sådan noget der kører op og ned, og nu er der ligesom kommet fokus på det at lave 

projekter og dermed også på f.eks projektledelse, men i bund og grund, så er det det samme der sker, 

om, den gang jeg startede, da havde vi projekterne liggende i linjen, og der var det linjelederen der 

egentlig kørte det, men i bund og grund er der ikke den store forskel. Det er der ikke.  

L: For der er jo ingen tvivl om, at der er masser af fokus på ledelseskommunikation og 

mellemledelseskommunikation osv 

B.4: Jo men der er ikke nogen forskel hvis du spørger mig. Det jeg oplever, når jeg er med i diverser fora, 

så er det de samme ting, vi gør, det er de samme ting vi sætter fokus på, når vi snakker projektleder, 

en linjeleder eller en forretningsleder.  
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L: Men vil du ikke mene at konteksten er forskellig? 

B.4: Konteksten er forskellig jo, det er korrekt, men indholdet i konteksten det ligner meget meget 

hinanden, så  er det spørgsmålet om de personer du putter ind i, der fylder det ud. Du har ret i at man 

kan sige, at man laver projektledelseshåndbøger osv osv, men det er ikke det det handler om, når vi 

snakker kommunikation, og det tror jeg også godt at du ved, det er jo egentlig, i min verden, der er det 

jo de folk, der har et budskab, et drive, der kan fylde konteksten ud, om det er et projekt, eller det er 

en forretning, eller om det er en linje. Jeg skal have et kuld mennesker med – hvordan får jeg dem 

med, når jeg nu har sagt det jeg skal sige og vender mig om og kigger bagud, følger de med mig eller 

følger de ikke med mig? Det handler det om i et projekt, handler det om i en linje, det handler det om i 

en forretning. Og det, det handler mere om den person, der stiller sig op og siger et eller andet*** 

Dette er en udfordring som du skal tage med som power til dine argumenter – ikke som nedskydning 

af dem,for det siger faktisk lige præcis det du selv prøver at formulere. 

L: Hvad med sådan noget som at linjelederen har en stabil mængde mennesker under sig, hvor I har folk 

fra alle mulige steder og som bliver skiftet ud hele tiden. Gør det nogen forskel? 

B.4: Næ, øh, jeg har ikke siddet i linjen, det har jeg ikke, men i bund og grund kan man sige, det er rigtig at 

linjelederen får et længerevarende forhold til den samling af mennesker som linjelederen har med at 

gøre, men ikke helt det samme forhold opnår man i et projekt, men man får trods alt et forhold der, Vi 

låner jo, kan du så sige eller lejer jo menneskene i linjen, og på den måde kommer de jo ind i projektet 

og bor i projektet gennem længere tid, og det projekter jeg har med at gøre, det er fra 1 til 10 års 

varighed. Så på den måde, så har de jo ligesom sluppet deres linje kan du sige***, så på den måde vil 

det være det samme der skal ske, du skal gøre det samme med de mennesker du har taget ansvaret 

for.  

L: Hvad så med det med den formelle autoritet ansvar som en linjeleder har overfor sine medarbejdere, 

den har du jo ikke formelt på samme måde. 

B.4: Nu tænker du på ansættelsesforhold, og på løn og hvad ved jeg.. det er ikke de samme aftaler jeg har 

med medarbejderne, men jeg har aftaler bare på andre punkter, og det vil sige, at det er de aftaler jeg 

følger op på og det vil sige at det er i bund og grund den dialog jeg så har med de mennesker omkring 

det job de nu har i projektet. Det er jo ikke direkte, kan man sige, jeg kan få mål omkring en 

medarbejder, som siger at vedkommende har det her mål med sit liv i den linje han sidder i, og det 

skal du sørge for at få støttet op omkring med det projekt du nu har**, dvs at du skal få medarbejderen 

til at vokse på det her område, det kunne være et af de mål jeg får. Dvs så er jeg jo inde at støtte op 

omkring en medarbejder og se hvordan vi kan få sat det her i søen, samtidig med at du skaber en 

værditilvækst for projektet. Det er typisk de dialoger jeg kan få med medarbejderes uddannelse i et 

projekt, og det er jo noget af det samme som en linjeleder også ville gøre med en medarbejder. 

L: Men så er du jo også helt tydeligt en projektleder der inddrager det ansvar og ikke bare ser et projekt, 

der skal startes og sluttes 

B.4: Det kan man ikke tillade sig mere, for du har med mennesker at gøre, så du er nød til egentlig, den 

dialog jeg har med de mennekser, som jeg sagde i starten der, den er meget vigtig for begge parter, 

for man indgår en aftale sammen og det er på godt og ondt. 

L: Betyder det, at du ikke vil kunne sætte fingeren på en reel forskel mellem projektleder og linjeleder? 

B.4: Der er dem du påpeger, der er de rent konkrete ting, som ansættelsesforhold osv, men når vi snakker 

om det konkrete arbejde, så er der ikke nogen forskel. Det vil du ikke kunne finde, det tror jeg ikke. 

Der er konflikter mellem projektledelse og linjeledelse, det er jeg med på, det er en hel anden snak, 

men ikke sådan at udfylde konteksten, når man ser bort fra det med ansættelsesforhold og løn osv.  
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L: Lad os lige afslutningsvis få din kommentar på, hvad er det så for en slags konflikter der så opstår 

B.4: Jamen, hvis du tager linjen, så er deres fornemmeste opgave at kunne levere mennesker til projekter, 

i hvert fald når vi snakker YY, og der er jo flere end et projekt typisk. Og hvordan prioriterer du så når 

at problemerne opstår. Hvem skal prioritere? Skal linjen prioritere eller skal  styregruppen? Nogen 

gange har vi den konflikt, hvordan linjen prioriterer hos os? 

L: Hvordan står du så som projektleder, står du så bare i venteposition eller ? 

B.4: Nej jeg bruger aktivt min styregruppe og det vil sige, at hvis der sker det, den fejl, at det er 

linjelederen, der kommer til at prioritere, det er jo der jeg har mit beslutningsorgan. Jeg vil ikke lade 

det blive en konflikt i linjen for jeg er godt klar over hvorfor de mekanismer sker og det vil altid være 

min styregruppe, der skal være med til at træffe den beslutning for mig for mit projekt.  

L: Så hvor linjelederen har en beslutningsautoritet i sig selv, så har du din styregruppe som bagland til 

det. 

B.4: Jeg har min kontekst og den kan jeg operere indenfor, og er vi ude over min kontekst, jamen så har 

jeg nogen til at hjælpe mig og det er min styregruppe og der kan jeg være med til at beslutte nogen 

ting, hvis jeg kommer med nogle oplæg til forslag til beslutninger.  

L: Vil det til enhver tid overtrumfe linjeledern? 

B.4:  Nej, men så får jeg i hvert fald beslutningen synliggjort, så den ikke bare ligger latent og vokser i 

virksomheden og som kan give et større problem senere hen. Jeg får en beslutning og så er den da 

synlighed omkring at f.eks en medarbejder bliver prioriteret til fordel for et andet projekt, eller til fordel 

for noget andet.  

49:39 

L: Tusind tak B4, det var rigtig god input det her…. 

Afslutning og næste skridt. 
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Company B: 1st Interview med B6 – tlf interview – Linje leder 

Ringe op og giver forklaring og baggrund på phd projekt og status.  

04:15 

L: Hvis du kigger på den mere traditionelle opfattelse af projektkommunikation så holder vi os meget 

til de forskellige systemer og rapporter der skal afleveres og statusmøder, der skal holdes, så sådan 

meget stringent i ramme og kasse hvad der skal foregår, men hvor jeg netop går ind og siger: Jamen 

ja,ja, fint nok, det kan godt være han sender dig en blanket om at han har brug for sådan og sådan, 

men I snakker jo også sammen. Og hvad er hele din oplevelse af måden han fremlægger sin sag, 

måden han snakker med dig om de forskellige ting 

B.6: Ja fordi vores forhold kan jo faktisk være sådan at rent formelt så er der faktisk mere en samhandel 

vi har. Så det er faktisk fint spottet, at det kan godt være at man har en masse hensigtserklæringer* 

om hvordan man vil lede og drive et projekt osv men en gang imellem, så er der jo også en hverdag 

der skal hænge sammen ved siden af, så ja det er korrekt. 

L: Så jeg har nogle forskellige områder jeg vil spørge ind til. Det kan godt være at nogle af dem ikke 

passer helt i den måde du arbejder med projektlederen på men så kan det være at det giver 

anledning til at du tænker på noget andet og så tager vi den bare derfra, så det er ikke mere fastlåst 

end det. En af de ting som jeg kan se ved projektledelseopgaver, det er …. Kender du til begrebet 

Issue selling 

 (Line forklarer om Schweiz, issue selling osv) 

L: Har du erfaring med projektledere i problematiske situationer? Altså hvor der er et eller andet der 

går i ged i projekter? 

B.6: Ja det har jeg. 

L: Så lad os tage fat der, hvad er dine erfaringer med det og hvordan adresserer han/de dig i sådanne 

situationer? 

B.6: Sådan rent emotionelt eller rent fagligt? 

L: Du må tage fat på det du har lyst til, og det skal lige tilføjes, at de spørgsmål jeg har her, du skal ikke 

sidde og tænker: Hvordan kommunikerer han? Det kan jeg fint udlede af det du siger. Så hvordan 

opfører han sig, hvordan snakker han med dig? Kommer han til dig personligt eller ringer han til 

dig? Eller… hvad foregårder? 
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B.6: Jamen det… Jeg må vist først forklare hvordan min hverdag er strikket sammen. Fordi, jeg har 

ansvaret for en masse håndtering af projekter, når de sådan lidt er gået galt*. Ligesom, når der er 

noget der ikke virker som det skal, og det ikke lige går efter den tidsplan der var tegnet osv, så 

bliver det overdraget til min afdeling for at få disse projekter til at fungere. Altså vi har også 

projekter der kører fuldstændig som en snor, hvor vi bare afleverer det vi skal, stille og roligt. Men 

især hvis det ikke går som det skal, så bliver jeg inddraget og kommer til nogle projektmøder for at 

se om vi kan løse det her problem som er opstået. Og det kan jo være forskelligt fra projekt til 

projekt. Det kan være kraftværker, hvor vi laver et eller andet opgradering eller det kan være en 

kunde som laver en større maskine til at bage boller med, som han måske har brugt nogle måneder 

på at lave og som ikke blev færdig til tiden, eller de kan være f.eks storebæltsprojektet, hvor måske 

har nogle ydelser, som vi skal have solgt ind, men som vi ikke kan komme til fordi de måske ikke er 

færdige eller vi afventer nogle andre i de processer vi nu skal afslutte og typisk vil det være noget 

med, at der vil være et møde omkring de her issues, der er og der kan folk jo.. nogen er meget 

emotionelt påvirket og ophidsede i de her situationer, så der kan være en del, hvor man skal 

håndtere næsten mere personen end man skal håndtere problemet* og ligesom få dem til at laste 

lidt af inden de i grunden er klar til at forklare, sådan konkret hvad problemet i grunden består i. Og 

den andet kan jo være den fuldstændig fagorienterede projektleder som fuldstændig nøgternt 

fremlægger sin problemstilling og så kan man sådan forholdsvis hurtigt gå i gang med at løse selve 

kerneproblemet i stedet for først at skulle afklare nogle politiske og måske også lidt personligt 

relaterede problemer en gang imellem. Det er de to tilgange jeg har ind til løsningen af sådan et 

projekt.  

L: Hvis det nu er et problem, hvis der nu er nogle politiske ting, der spiller ind over, hvad er din 

oplevelse omkring, hvordan en projektleder agerer i sådan nogle forhold? Hvis han selv er med i en 

politisk alliance, politiske prioriteringer ift et projekt (ovenfra) eller som du selv siger, politisk uføre, 

men har du nogle eksempler på, hvordan de håndterer sådan nogle sager? 

B.6: Ja, jeg kunne tænke på en to tre fire forskellige situationer. Jeg har et supergodt eksempel med en 

større, det er nok den største, der er der næsten, med XXX som vi har og som får lavet nogle 

opgraderinger af deres skalasystem, hvor at de har en super god projektleder, som altid undgår at 

lave politiske rævekager, at blande politik ind i det og som er god til at fokusere på selve 

problemstillingen, altså hvad er i grunden kernen i mine problemer og så prøver vi altid at når frem 

til en god løsning for hans projekt. Og det må man sige, at det blev gjort til kryds og bolle og slange 

og det jeg vil sige, det som jeg synes var godt ved at han gjorde det på den måde han gjorde, det 

var at han fik os til at yde maksimalt i alle de faser vi kom igennem**. Så der hvor man ligesom viser 

hinanden noget tillid og hvor man ligesom satser nogen ting, så deler man et eller sted, der er 

nogen projektledere, der har meget svært ved at dele den viden de har,for de er bange for at 

udlevere for meget*, så de ikke kan handle med den viden** de måtte have senere hen i projektet. 

Men jeg synes altid det er en fordel, når de lægger tingene på bordet og siger jamen jeg har de og 

de forhindringer, som de ting skal jeg simpelthen have klaret for at kunne komme igennem mit 

projekt. Det er simpelthen succeskriterierne for mig for at gå igennem. Der er sådan typisk nogle en 



1st Round of Interviews 
 

Page 93 of 167 
 

tre fire parametre, selvfølgelig skal de virke, men jeg ved ikke, men der er som regel også nogle 

andre ting, som de skal have til at fungere, som de har lovet eller indgået aftale med kunden om*, 

og hvis de er i stand til at kommunikere dem på en sober måde til os, så kan vi også bedre løse 

problemet, holde på de ting og hjælpe dem med det og typisk vil det også gå hurtigere og så vil de 

også kunne undgå, hele tiden at skulle tage en eller anden: ”hvem skal vi nu betale for hvad?” i den 

her. Det er ligesom.. . at hæve sig lidt over og sige, Nu må vi faktisk have løst det her og så må vi 

have løst resten til sidst. Hvem skal betale hvad og hvornår. Altså det der med hele tiden og sidde 

og være bange for, det der med at man ikke tør at være ærlig og man er bange for at miste noget 

fremtidig indtjening, det er altid en showstopper i projekter, så det der med at være i stand til at 

være ærlig og turde være ærlig overfor hinanden, og ligesom give noget af sig selv i projektet, det 

er altid en fordel.  

13:45 

 Hvorimod, der er et projekt indenfor infrastruktur, et projekt der kører her internt i YY pt, hvor man 

må sige, jeg tror jeg har deltaget i et lille år nu ikk, og det er simpelthen, ja det er næsten 

skræmmende så lidt man kan nå på så lang tid, bare fordi man sidder og roder i detaljer og ikke er i 

stand til at samle sig og komme ud over stepperne. Fokuserer på og sige, Nå, men hvad er det i 

grunden jeg skal bygge her, hvad er det jeg skal have lavet?... er man ved at kager rundt i nogen 

småting, som ikke er relevante, og går man til møder, hvor man i grunden ikke snakker om hvad 

problemet er og man bliver ved med at hænge sig i nogle protokoller og noget gammel information, 

som måske ikke er særlig relevant. Det er sådan meget… 

L: Det leder mig til at jeg kunne tænke mig at spørge dig om, hvad er din fornemmelse af hvordan en 

projektleder, hvad et godt samarbejder med en projektleder er, hvad kræver det af projektlederen? 

Hvornår oplever du et godt samarbejder ift et mindre godt samarbejde, måske ligefrem et uheldigt 

samarbejde med en projektleder? 

B.6: Det må være noget med, jeg vil ikke sige, der er også nogen problemer, der er sværer at løse end 

andre, … selvfølgelig er det altid godt med noget faglig kompetence, men det kan også være 

projekterne, hvor projektlederen ikke har den spidskompetence for at løse det projekt. Jeg synes 

det der gør en god projektleder, det er hans evne til at fokusere på de store problemstillinger, der 

er i projektet. Og hvis han er i stand til at holde hans egne, jo mere han kan abstrahere fra sine 

egne behov**, hvis han elle hun er god til at kunne fokusere på, hvad er projektets behov, og det er 

ikke dem og holde deres egne behov ude, der kan jo være egne karrieremuligheder og hvad der nu 

ellers måtte være***, en gang imellem ser du også meget hos os, det kan også være en meget 

fagligt engageret projektleder du har, som typisk kommer med en masse stærk argumentation** og 

som har nogle personlige behov, som de simpelthen skal have opfyldt igennem projektet, som hvis 

de f.eks vil lave nogle ting og sådan noget og det kan også virkelig være anstrengende i et stort 

projekt at have nogen projektledere som er alt for langt ude i det fordi, de bliver ved med at sidde 

og rode i en eller anden detalje og måske har en fetich med, at de gerne vil opleve at folk siger 
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nogle læresætninger som de engang har hørt for 20 år siden på teknikum. Så så hvis de er i stand til 

at se projektets behov, og holde egne fordringer udenfor så synes jeg det er en kæmpe fordel og så 

går det meget bedre. 

L: Oplever du en, ville du kunne kategorisere forskellige typer af projektledere? 

B.6:  Tænker du på gode og dårlige? 

L: Næ nærmere i typer, nu sagde du ham der sidder og fedter med små detaljer og en læresætning fra 

teknikum ift en anden type, måske mere ham der kan fokusere på de overordnede linjer 

B.6: ja man kan sige, den projektleder, og der tror jeg faktisk ikke der kommer nogen kvinder i, for de er 

bedre til at kunne konfrontere de der problemstillinger og f.eks sige Hvad er projektets behov og 

hvad er mine egne behov. Altså der er den der meget faglige engagerede projektleder* og det 

vedkommende vil kun være en fordel, der hvor projektet i hvert fald har et synligt fagligt højt 

niveau, hvor det virkelig er nødvendigt med en spidskompetence. Der hvor man så er ude at lave et 

mere driftsprojekt, hvor der er flere forskellige ting ind over, jamen der vil det være en kæmpe 

ulempe at have en sådan person med. Så jeg vil helt klart sige, at der er en meget meget fagligt 

engageret projektleder, så vi vil jeg sige i den anden ende, der er den her, som jeg prøvede at 

beskrive, den her lidt, den objektive projektleder*, som ligesom er i stand til at se projektets behov 

frem for egne ikk. Og få afdækket de ting, der nu måtte være i det Skal jeg bruge mig, skal jeg bruge 

meget …. , skal jeg bruge meget IT, hvor skal jeg lægge min vægt? Altså prøve at afsondre de her 

ting overordnet set, det må være den anden. Det er de to jeg ser og så må der være dem midt 

imellem, som har lidt af den ene farve og lidt af den anden. 

L: Hvordan, hvad med den personlige kompetence, den menneskelige, relationskompetencen? 

B.6: Det er jo nok den man begynder at røre ved, Den er jo sådan set vigtig. Ikke at øhmmm, altså 

empati er jo altid en god ting, når du skal sælge et eller andet budskab eller et produkt eller et 

projekt, så er empati altid god egenskab. Fordi man kender de andre folk bedre og kunne have en 

forholdsvis fornuftig snak med dem ikk?  

 Jo flere grene man har inde jo vigtigere bliver  projektlederens evne til at skabe nogle personlige 

relationer og som sagt, hvis det er et meget fagligt projekt, hvor han selv har kompetencen, så kan 

han selvfølgelig bare selv lave det. Selvfølgelig skal han også kunne afsætte det til kunden og han 

skal også …holde aftaler hjemme, men det kan man lære folk, altså nogen kan aldrig lære det og 

nogen kan selvfølgelig lære noget, nogen ting. Der hvor det bliver mere kompleks og der er flere 

grene inde, der bliver det mere vigtigt. 
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L: Kan du mærke på en projektleder om vedkommende er en meget netværkende, om han eller hun 

benytter sig af sine netværk ift projektet, er det noget du mærker til? 

B.6: Ja 

L: På hvilken måde? 

B.6: Jamen det vil jeg jo mærke et eller andet sted inden jeg bare kommer til det første møde, så hvis 

det er en meget netværksstærk person, jamen så vil vedkommende et eller andet sted have været 

ude og sondere en masse kilder, som jeg jo så vil få informationer om, og sige Nå men jeg har 

snakket om at i næste uge, der sker sådan og sådan og sådan. Så det kan man klart mærke og du vil 

også kunne mærke, når du kommer til projektmøde med, i og med at den netværksstærke person 

ligesom har afstemt nogle referencer ude omkring**, som vedkommende som regel vil referere til. 

Ikke fordi personen nødvendigvis skal blære sig med, at han eller hun har snakket med så mange, 

men det er mere ligesom at gøre sit budskab stærkere, g så vil du også kunne mærke det 

efterfølgende fordi så vil den her person være superstærk til at søge kontakt jævnligt. 

L: Jeg bruger et koncept som, det ender nok med at jeg kalder det ’Power-Politisk’, altså den power-

politiske netværks projektleder, som bevidst nærmest går ud over sit faglige netværk, altså hans 

projektleder kolleger og projektmedlemmerne og dem der er i styregruppen og simpelthen går ud 

over det for at få løst en opgave. Kan du mærke den skelnen i dem der gør det ekstra, du er lidt 

inde på det her? 

B.6: Ja helt sikkert, og de vil også have tendens til altid at have bedre projekter. Altså, de vil, hvis du ser 

hen over en periode, så vil de automatisk have haft flere projekter, der er gået godt** det må de 

helt klart, fordi dem der holder sig til de rent faglige ting, de kan komme til kort på et eller andet 

tidspunkt for det kræver det ligesom en større ting at styre, det er ikke som at trimme en tiger, men 

det er vel noget med at få lagt saddel på en løbsk hest**, det er sådan den samme ting med at man 

skal have dæmmet en masse ting ind ikk.  Der er en masse interessenter som har alle mulige 

forskellige intentioner i sådan et projekt og de farer rundt og der er da der helt klart, dem kan du 

ikke bare holde hen med gode leverancer og korrekt leverance, de skal sgu også tæmmes politisk i 

deres egen organisation og deres egen division. 

L: Kan det nogen gange blive for meget? 

B.6: Ja helt klart, en gang imellem kan man jo komme til at sidde og rapportere til gud og hver mand om 

alt mulig mærkeligt og hvis han er rigtig rigtig, hvis det er rigtig slemt, så vil jeg jo også stå og skulle 

afrapportere til min chef med jævne mellemrum og den tid der ville gå fra der ville påvirke noget, 

en ændring. (Der er noget om tid sparet her, som er meget relevant. Det er nævnt et andet sted ifm 

hvad dårlig kommunikation kan koste – på bundlinjen. Jf. det halve minut sparet for Logilearns 

kunder) 
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L: Så der kan man sige, at der er en skelnen der, på den ene side har du den power-politiske 

projektleder, som er vanvittig dygtig til at bruge det til at holde fokus på de ting, der er vigtige at 

holde fokus på, men hvor du også har en anden, som måske har lidt for meget dobbeltagender ift 

sin egen position ind over. 

B.6: ***Ja man kan sige, den power-politiske projektleder kan kun være en gevinst i det øjeblik 

personen, dels har en faglig indsigt i det han eller hun nu skal lave, og så et eller andet sted forstår 

at afbalancere den her politiske, hang til politik, altså i den rette dosis: super! I den den alt for 

hårde dosis, så bliver det nytteløst, så bruger alle folk bare en masse tid med at side at afrapportere 

og det går simpelthen ud over arbejds, de timerman kan lægge i projektet for at gøre det godt og 

alle bliver sådan noget med, at så skal man blive enige om hvad man skal skrive ned og hvad man 

nu aftaler og sådan noget og det gør det tungt, så det er kun, en god relation bliver kun god, når 

man tør at satse et eller andet tillidsforhold til hinanden altså, der hvis du ofrer noget, som et eller 

andet sted kan bringe dig i fedtefadet et andet sted, og man ligesom bærer det her sammen og får 

det til at lykkes, jamen så er det godt. 

L: Lidt i stil med det. Oplever du at projektlederen, enten bevidst eller ubevidst nærmest, udfører sit 

arbejde med helt strategiske træk, beregnende for, Hvis jeg gør sådan, så har det de og de 

konsekvenser, så jeg bliver nød til at gøre sådan, jeg bliver nød til at rykke på skakbrættet på den og 

den måde.  

B.6: Ja, helt klart. 

L: Er du nogen gange en brik på skakbrættet fra din position? 

B.6: Jamen jeg vil jo sige, jeg orienterer mig et eller andet sted, hvorhen min placering er, som brik på 

brættet og hvordan kan jeg risikere at blive ramt senere hen. Det prøver jeg at orientere mig om. 

Hvis jeg nu gør sådan og du gør sådan, hvad skal jeg så gøre for ikke at komme galt af sted, to træk 

fremme**. Det er man nød til 

L: Inddrager projektlederen dig nogensinde i sådan nogle overvejelser omkring hvilke træk man nu 

skal tage? 

B.6: Hvis det er en fra min egen division, så ja, så vil jeg blive det. 

26:28 

L: Bliver du inddraget i projektlederens interessent analyse? 
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B.6: Ja det…. Ja hvis jeg var projektleder, så ville jeg i hvert fald gøre det, i det øjeblik at jeg havde en 

viden at levere til ham eller hende. 

(Line forklarer om baggrunden for spørgsmålet) 

B.6: Jamen det kan de jo godt sige, så længe at, jamen det er jo et spørgsmål, hvad kommer først: 

Hønen eller ægget** fordi de har vel ret så længe, at hvis man bare laver en korrekt interessent 

analyse fra starten af og der ikke opstår nogen uforudsete problemer med at noget man måske har 

lovet ikke kan lade sig gøre eller den ting, man nu havde designet ikke kan lade sig gøre alligevel, og 

man skal lave om på et eller andet. Men hvis interessentanalysen bliver lavet ofte nok jamen så vil 

man jo få sådan en ting med, men det gør de jo bare ikke**. Hvis der bliver lavet en, når man 

starter, jamen så er man jo næsten heldig ikk. Det er min fordom, men hvis den bliver lavet der, så 

er den jo kun gældende så længe den er opdateret og for de der ting, hvor du bare står med noget, 

som der bare ikke er nogen der har, altså dem der udviklede det ved måske ikke engang at sådan 

noget ville kunne opstå, altså den er ikke gennemtestet nok, det er typisk noget software. Hvis du 

står med noget software som bare ikke er kendt på forhånd, det opstår undervejs, det gør det altid, 

og du skal simpelthen bruge noget tid til at kigge på, hvad der i grunden kan lade sig gøre her og der 

siger jeg bare,at hvis du står her og siger, jamen der er måske 20 projekter i kø og med en 

udviklingsafdeling med f.eks 50 mand, så skal du ligesom have prioriteret den her kø, og for at være 

sikker på at du ligger i den her kø, jamen så skal jeg jo bruge noget politisk indflydelse på at gøre 

mig gældende og komme højt nok op i køen med mit projekt, så altså det kommer an på hvordan 

de laver den her interessent analyse, hvor ofte de laver den og hvad de tager højde for, men man 

skal nok være opmærksom på den mekanisme som jeg beskrev her fordi den oplever alle  

projekter, hvis de er komplekse nok. 

29.21 

L: hvordan synes du det er at arbejde samme med projektledere i forhold til andre? 

B.6: til sælgere, eller andre? 

L: Ja, til sælgere og andre ledere, daglige ledere eller hvad vi nu kalder dem. Er der noget specielt ved 

projektlederne? Hvordan vil du karakterisere dem? 

B.6: Altså, som regel har de altid en masse flotte IT værktøjer, excel og visio, de er altid super til, eller et 

andet microsoft værktøj, hvor de sætter en masse krydser i** og det er jo fair nok. Det er jo også 

det de er ansat til. Typisk, vil projektlederen altid have en eller anden faglig interesse i projektet, 

enten styringsmæssigt eller spidskompetence mæssigt i projektet, der vil være en delgren som har 

større vægt end andre. De vil som regel også have forståelse for at ting tager noget tid. 

Projektlederen kan altid forklare, jamen jeg skal bruge det og det for at jeg kan det og det, for det 

er meget den måde de selv arbejder på. Der er de delprojekter, der skal laves først inden jeg kan, 
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inden jeg kan komme med et output på noget andet. Og det kan der være andre faggrupper som 

kan have ekstremt svært ved at forstå, at man bare lige kan det ene og det andet, og 

projektlederne kan godt være petitesseorienteret. Der vil nok altid være et større behov for 

dokumentation af den simple grund jeg siger, at jeg kommer med. Jeg ved ikke om de er mistroiske, 

men de har nok bare prøvet flere gange et eller andet sted, at de skal bruge en eller anden 

udtalelse på skrift om et eller andet for at de kan placere det i en eller anden projektmappe eller 

projektsammenhæng at sådan her er aftalegrunden. Så de vil altid søge et større fundament, end 

f.eks en sælger itl at afgøre noget*** men jeg tror såmænd de kan være lige så pushy som andre 

linjeledere, de kan jo være helt ekstreme ikk.  

L: Kan du lide at arbejde sammen med dem 

B.6: Ja, men nu kan jeg generelt godt lide at arbejde samme med mennesker, så jeg har intet imod dem 

overhovedet. Jeg synes typisk set at fordelen ved en projektleder og et projekt at det er jo også 

man er ved at skabe nogen ting. Når man har en periode, så er det jo også sjovt at se, hvad de i 

grunden bygger i den periode. Eller ikke bygger. Det kan jeg godt lide. 

32:39 

L: Hvad mener du er projektlederens primære opgave i projektet? 

B.6:  Jamen det er jo at holde overblikket over projektet under hele forløbet, og når jeg siger overblik, så 

er det også økonomisk, at holde fokus på, altså at outputtet uanset hvad det er, hvad er det for en 

ting vi skal aflevere, det synes jeg er det vigtigste og der ved jeg ikke om dem jeg altid møder helt 

har det fokus. Der virker det nogen gange som om at næsten processen er vigtigere end det i 

grunden er afleveringen** …………….. 

34:05 Jens nævner at man ofte deler det op i ’kommerciel projektleder’ og ’faglig projektleder’ Det må jeg 

indrømme, at det er jeg lidt modstander af fordi, for der kan også blive så mange projektledere, 

som man skal, når skal starte et eller andet projekt, så skal man næsten ringe til projektdirektøren 

for at få at vide hvor mange projektledere han har dedikeret til det her projekt, hvad for en 

delprojektleder han så har sat på og så må man sige så begynder det at blive svært, for så i …. (mere 

snak her omkring rod i fokus på projekter) 

 Man må ikke glemme outputtet, projektet må ikke blive større end det vi skal aflevere. Det er den 

eneste aversion jeg kan have imod projekter, det er at de kan blive for store. Alstå for dyre ikke. 

Hov - nu har vi lige brugt en ekstra million der! Hvordan kan man ikke have styr på det. 

L: Du nævner at det har altid en eller anden, at de går rundt og er deres eget IT værktøj og at det kan 

blive for processtyret. Tror du at det  
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B.6: Jeg læste en gang en lille bog kan jeg huske, …. Der havde jeg en Christian Grejner og havde den her 

ting, som han altid sagde ”De store, de dårlige projekter har altid en tendens til at blive billigere end 

man regner med og de rigtig gode projekter, hvor man tror, at nu skal man skore kassen, de bliver 

altid dårligere end man i grunden forventer”  Og jeg tænker på, at det passer egentlig meget godt til 

det jeg i grunden ser i min hverdag for at har vi et eller andet projekt og så farer alle folk rundt og 

går rundt og siger, Nej, hvor skal det her blive godt! Og så går der et halvt år og så går alt det over 

for så har de ikke brugt nok attention eller de har brugt for mange timer på, eller allokeret timerne 

forkert fra et andet dårligt projekt. 

L: Der er nemlig den balancegang hvor projektlederen, fordi der er så mange afrapporteringssystemer 

og  det ene og det andet som de skal følge og som de skal sætte krydser i** som du siger, at det 

netop bliver for, fokus kommer for meget på at de skal have lavet alle de her administrative ting ift 

at kommunikere det der er reelt og få projektet til at skride fremad mod det der rent faktisk er 

mening med det. Det går i spænd med det du siger med at det bliver for procesorienteret.  

B.6: Ja, man skal have fokus på, at man siger, nå vi skal tid og ressourcer til et projekt, det kan jo være 

fuldt ud legalt at gøre, men så skal jeg nok også have fokus på at sige  Jamen den ting jeg godt vil 

tilføre projektet, har den i grunden også det som jeg tror på at den kan bære?  Altså det er sådan 

rigtig god til at kunne se, at jeg har lige brug for at få den der ekspertviden, hvis du virkelig er i 

stand til at tilsætte salt til kartoflen lige når det skal være, jamen så får du simpelhen bare et super 

output og hvis du ikke gør så kommer du bare galt af sted ikk. Og det er jeg godt klar over, at det 

kan man ikke gøre hver gang, men hvis man hele tiden prøver at gøre den overvejelse, så kommer 

man bedre frem. 

38:45 

L: Vi er faktisk kommet igennem de spørgsmål som jeg havde til dig. Er der andet som du, andet der er 

dukket op, mens vi har snakket eller noget du evt vil spørge om? 

B.6: Næ, 

Line snakker mere om afhandlingens mål projektlederens stil og hvordan det har indflydelse 

41:03 

B.6: Det kan også være den evne, som han eller hun har et eller andet sted for at drive lobbyisme og få 

præpareret grunden omkring sig og få startet stemning op til den rigtige vej mod døren ikk. Og der, 

som du siger, den lidt hvad skal vi kalde ham den fagspecificerede projektleder vil typisk heller ikke 

være den der har et enormt, det vil være den meget introværte person ikk, som ikke er særlig 

ekstrovert og derfor heller ikke rigtig har lyste til at kommunikere og derfor heller ikke evnen.  
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L: Og det er ligesom mit bidrag er at jeg vil gerne om ikke andet så gør opmærksom på at der er 

forskellige kategoriseringer, dels er der forskellige kategorier af projekter, dels er der forskellige 

typer af projektledere. Den ene behøver ikke at være bedre end den anden, men den ene er bedre 

end den anden til nogen projekter og omvendt 

B.6: Ja lige præcis. 

L: og der er det værdifuldt for en organisation, og have overblik over det. 

 Som det ligger nu, der er der forståelse for at kommunikation i projekter er afgørende, men hvad vil 

det sige? 

43:14 

B.6: Ja, jeg vil sige problemet er jo nærmest at fødevejen til, måske ikke en overordnet problemstilling, 

men hvis man tænker projekter i vores sammenhæng, der hvor vi er i YY, jamen vil vi jo næsten 

altid have en projektleder, der har en ingeniør mæssig baggrund og jeg tror dog, at over i vores IT 

division, der er det nogen andre, det er nok heller ikke så fagbiokratisk opdelt, det er mere nogen 

folk, som har været der i mange år og som har prøvet en en eller anden ting(?) og så kan de så blive 

projektleder bagefter. Men i hvert fald her hvor jeg kommer fra, der vil vi altid have den her 

fødekædetankegang, fordi man skal vide noget men man kan ikke tage en, jo det kunne da være 

meget sjovt at tage en anden en gang imellem og se hvordan de ville klare et større offentlig 

projekt, for det tror jeg helt sikkert de nok ville være bedre til i nogen sammenhænge end den 

meget meget faglige ingeniør.*** Altså så længe vi ikke skulle bygge en bro eller lave en eller anden 

dataforbindelse, så tror jeg faktisk det ville give fint mening at tage nogen andre. Vi har meget 

omkring det her at vi skal bygge en ny grøn by osv og det kunne da godt være at vi skulle bruge 

nogle helt andre profiler der** Det ville være interessant at følge. 

Line snakker videre om det ønskede bidrag og forklarer planen og hvilke skridt det involverer herfra i ft 

grønt lys osv. 
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Company B: 1st Interview med B7 – tlf interview – Linje leder 

Ringe op og giver forklaring og baggrund på phd projekt og status.  

08:35 

L: Men inden jeg begynder så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan er det din position overfor 

projektlederne er? Ud over at være daglig leder 

B.7: Jamen jeg sidder som afdelingsleder overfor tre grupper, jeg er chef for vores product management 

gruppe, hvor vi har produktchefer siddende, så er jeg chef for en tegnestue som laver teknisk 

dokumentation, og en engineering/support gruppe, som skal være ressourcer til projekter. Og min 

rolle er at skulle sikre at der er de ressourcer som forretningen har behov for, at at vi har de 

kompetencer som forretningen efterspørger. Så rent strategisk i forretningen, så handler  det for mig 

om at finde ud af, hvilken vej det er projekterne de går og prøve at få hevet nogle forecasts ud af 

vores sælgere for at jeg kan få mandat til at investere nogen penge i min afdeling.  

Jeg har en hel klar holdning til, jeg synes projektledere, hvis man læser side 1 i projektlederhåndbogen, så 

står der jo en masse om at projektledere behøver ikke at vide noget om projektet* de skal bare 

kunne finde ud af at styre det og lave mere sådan noget kommerciel projektledelse. Det handler 

meget om hvilket størrelse projekt man snakker om. Og det har jeg i hvert fald kunne føle fra den 

stilling jeg sidder i nu her i ’Building technology’, hvor jeg har været i to år. Her kører vi mange små 

projekter, hvorimod min gamle afdeling, altså i Mobility, der hvor Kell også kommer fra, der kørte vi 

mange store projekter. Og den måde som projektlederne agerer på har jeg haft utrolig svært ved at 

tilpasse mig fordi jeg havde nogen forventninger om, at de skulle agere på en anden måde og de 

skulle tage ansvar for nogle andre ting, som de så ikke gør i de her mindre projekter. Hvor de ligeså 

meget bliver en del af projektteamet, som at være selve den leder af projektet. Og det synes jeg det 

giver nogen udfordringer ift en klar ansvarsfordeling mellem når en opgave bliver lagt ud og de vil 

have nogle ressourcer og jeg så tilknytter nogle ressourcer, hvem er det så der skal følge op på hvor 

vi er henne i opgaveforløbet**. Og der har jeg en forventning om, at jeg skal selvfølgelig vide, hvad 

mine medarbejdere de går rundt og laver, men den helt nøjagtige status på hvor og hvor langt man 

er nået i projektet, det er projektlederen, der har ansvaret for at vide det. Og der oplever jeg i hvert 

fald i min nuværende situation, at det er ikke altid sådan det er tilfældet at man afleverer en opgave 

og så stikker man fingrene i ørerne og så håber man på, at der kommer hvid røg op på et tidspunkt, 

eller sender en mail, om at Hvad fanden sker der, hvorfor har jeg ikke hørt noget?! Så det er jo lidt 

omkring kommunikationsformen, som det lige foregår her i min division**.  

 L: Ja, så sådan som du oplever det er, at projektlederen , at du kommer med en opfølgning på hvad der 

sker? 
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B.7: Ja, altså de har en eller anden ide om at, … Jeg har en oplevelse af, at hvis man rammer noget man 

ikke helt ved, så, som projektleder, så kan man altid sige, jamen jeg skal ikke vide noget om det 

tekniske, det ved jeg ikke noget om det her …  og så enten, så lader man være med at gøre noget, 

eller også håber man på, at det løser sig selv, eller så kaster man en eller bold ud i ingenmandsland, 

evt den rammer min gruppe, det er en tværgående gruppe i organisationen, så dem kan man altid 

ramme og så forventer man ligesom, at så kommer løsningen op derfra automatisk. Og vi oplever i 

hvert fald tit, at der er ikke en helt klar forventningsafstemning  om , hvad er det rent faktisk at vi har 

lovet kunden og hvad er det vi skal levere og hvor lang tid er det vi skal bruge på det og hvem er det 

rent faktisk, der har ansvaret for at kommunikere  med kunden og sådan nogle ting. 

L: Og hvordan kan det så blive bedre? Hvad er dine fremtidsvisioner omkring det? 

B.7: Min, jeg synes jo det handler om kommunikation, altså det som jeg aktivt gør, der hvor det typisk går 

galt, det er, at vi er tre business units så lige så snart vi sælger noget som går på tværs, så har vi svært 

ved at kommunikere med hinanden for hvert forretningsområde har deres egne incentives-områder 

og har derfor ikke nogen intension om at vide særlig meget om, hvad der foregår på den anden side 

af broen. Så det der så ligger imellem de forskellige divisioner er der ikke rigtig nogen der helt ved 

eller rigtig helt tager ansvaret for, det er ikke sådan 100% defineret, hvem er det så der gør det, 

hvilken projektleder har ansvaret for det der ligge i midten. Og det som jeg gør for at påvirke det, for 

du snakker om hvad man gør for at påvirke organisationen, øh det er jo rent faktisk bare at indkalde 

til nogen møder, hvor vi, inden projektet går i gang, hvor vi får taget stilling til de her ting, hvad er det 

rent faktisk der skal laves her, hvem er det rent faktisk der gør det og prøver at opfordre folk til i god 

tid, når de nu overtager projektet, at få booket de ressourcer de har behov for, så vi ikke ender med 

at alle projekter bliver brandslukning. (lyder lidt som den omvendte virkelighed. Den daglige leder 

kalder ind til opstartsmøde i stedet for at det er projektlederen der gør det. Lyder tungt og forladt for 

motivation og entusiasme omkring projektledelse, hmmmm) 

L: Kontakter projektledere dig direkte, eller er der er fælles koordineringsinstans.  

B.7: De bør kontakte mig direkte, men de kontakter typisk ressourcen direkte.  

L: Og hvordan opleves det fra din stol? 

B.7: jamen det, ved større bookninger, så opleves det ikke særlig smart, for jeg ved jo så typisk ikke før, at 

det er for sent, at der er kommet en ny opgave ind ad døren og har ikke mulighed for at navigere ift 

det. Hvor jeg, der vil jeg meget hellere have, at de alle sammen kom ind over mig, og jeg så havde 

mulighed for at prioritere mine ressourcer. Og der kommer vi i det her spændingsfelt imellem og 

sige, jamen hvem er det rent faktisk der kan bestemme hvilke projekter, der er de vigtigste. Og der er 

det jo så sådan at sådan rent ledelsesmæssigt, så har jeg jo ingen beføjelser overfor projektlederne, 

altså jeg kan jo ikke tvinge dem til at gøre noget som helst 
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L: Det har du ikke? 

B.7: Jeg kan kun melde op i systemet og sige, Jamen vi har ikke ressourcerne, og så må de gå tilbage til 

deres system og så må de forskellige projektchefer vurdere hvilke projekter, der er de vigtigste 

projekter. Jeg kører efter, jamen først til mølle, har fået ressourcen. Og hvis det skal laves om, jamen 

så er det så andre end projektlederen, der skal, altså en projektleder i sig selv kan ikke ændre det. 

Hvis vi prøver selvfølgelig at mingelere om på det så vi kan få det til at hænge sammen**, men hvis 

det ikke kan lade sig gøre, at flytte rundt på tiderne, jamen så er det en projektchef, der skal ind over. 

Og det giver jo så igen en udfordring, når vi taler tre forskellige business units, som skal bruge de 

samme ressourcer, så er det jo ikke kun en projektchef, så er det jo mere end en projektchef og de, 

kan de så blive enige om, hvilke projekter, vi skal fokusere på, og derfor ender vi ret tidligt ret højt 

oppe i hierarkiet, for der skal involveres rigtig mange mennesker før man ligesom kan få taget stilling 

til en rimelig basal beslutning omkring hvilken rækkefølge vi skal gøre tingene i. Så det der sådan se 

er behov for, det er jo rettidig omhu. Altså det at en projektleder, når han får sin opgave ind og får 

sat sig ned og brudt det opgaven ned og får taget stilling til, hvad er det for nogen ressourcer jeg har 

behov for i den her og hvilken rækkefølge skal det ske i og på det tidspunkt får booket de ressourcer 

ind. Det er i mit perspektiv det aller aller vigtigste fra min stol. For  hvis han gør det, så har jeg også 

større mulighed for at lave tilpasninger eller købe ressourcer ind hvis der er brug for det, hvis jeg ikke 

selv har dem, uddanne folk hvis der er behov for det og så ender vi også med at der er større chance 

for at vi kan planlægge os ud af det, i stedet for at bede folk om at overarbejde eller vi skal mødes i 

større grupper i forretningen for at vi kan finde ud af hvilke opgaver der skal laves før en anden 

opgave.  

16:55 

L:  Hvad er en god projektleder? Et positivt samarbejde med en projektleder, hvordan ser det du? 

B.7: En god projektleder, sådan som jeg ser det, det er en som ved, hvad det er der er solgt til kunden og 

tager et stort kommercielt ansvar ift kunden. Sikrer at vi lever det vi har solgt, sikrer at vi giver og 

tager ift at lave ændringer i projektet, så man har sådan en liste hvor man kan sige Okay vi gav jer det 

her så kan vi så på et senere tidspunkt så forhandle nogen andre ting, småting, som man nu finder ud 

af igennem projektet. Har en klar …styring, når der sker ændringer i leverancen ift det der er leveret, 

så det ikke falder ned på dem ,som har lavet det i sidste ende og har sagt Det og det får vi jo ingen 

penge for, hvordan kan det så tage så lang tid at lave, at de ligesom har taget ansvar for den, hele 

den kommercielle del af det. Det er en meget vigtig del i det synes jeg, det er overfor kunden at være 

den person udadtil som siger Jamen jeg kender godt projektet i overordnede terme, jeg kender status 

på til et vist niveau, men lad så egentlig de tekniske medarbejdere svare på de meget tekniske 

problemstillinger. 

L: Så en ambassadør for projektet. 
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B.7: Og så mener jeg også at ansigtet indadtil, så synes jeg det handler om, at en projektleder, han skal 

formå at samle et team omkring det projekt, han godt vil have gennemført. At folk de er sikre på 

deres roller. De er sikre på hvad det er der er aftalt, hvad vej de skal løbe og på større projekter så 

også at huske at fejre de succeser, eller mile-stones man når undervejs, så de enkelte projektdeltager 

også føler at der kommer altså noget ud af det stykke arbejde de laver. 

L: Har du oplevet at dine folk, de klager over en projektleder? 

B.7: Ja, det har jeg oplevet tit. Og det er jo typisk, at projektlederen melder ud, at de ved ikke noget om 

det og det område, Vi ved ikke noget om det her – find ud af det, hvad det er for noget. Og så står de 

jo og siger, Jamen vi ved jo ikke hvad der er solgt. Kære projektleder kan du ikke fortælle os, hvad det 

er der er solgt? Og det sker desværre forholdsvis tit, og det er ret sent i processen, sådan så vi har 

egentlig ikke tid til at få taget den vurdering, det er jo nærmest lovet kunden og så må vi bare gøre 

det. Så der bliver klaget over projektlederne. Men mest over to ting, at de ikke tager det 

kommercielle ansvar overfor kunden og sikrer sig at vi, at kunden er bevidst om hvad det er vi leverer 

til ham, og hvad det er vi har lovet ham og så den interne styring om at sikre at medarbejderne 

egentlig er 100% klædt på ift hvad er det for en opgave jeg skal løse, hvornår er det godt nok.  

L: Hvordan er din oplevelse af den netværkende projektleder, kan du mærke når der er en der har 

fingeren på pulsen der? 

B.7: Der er ingen tvivl om, at man kan mærke forskel på, hvem det er der får projekterne. Og jeg synes 

det er vigtigt, hvis projektlederen han formår at inddrage ressourcerne på de tidspunkter i projektet, 

altså møde de rigtige mennesker hos kunden, formår at uddelegere det ansvar og afgrænse det 

ansvar til de medarbejdere, som er med så de kan tage fat i de interessenter hos kunden som rent 

faktisk har en indflydelse på det vi skal levere eller kan bruge i YY ift at kunne hive ressourcer og 

videnspersoner ind fra andre dele af YY til at løse projektet, så er det meget positivt. Min udfordring 

er, at jeg kun har oplevet skal man sige de positive, de meget positive ting i de store projekter, hvor 

der er tid til at planlægge og der er tid til at mande op , hvis der er behov for det (indikation af forskel 

mellem store og små projekter ift om der prioriteres tid eller ej, om tid medregnes i kalenderen. Den 

forekommer naturligt i de store længerevarende projekter, men ikke i de små og tid skal derfor 

investeres i, medregnes og skal derfor planlægges som en del af projektelementerne og projektkrav). 

– altså der er tid til at man kan lave en ekstra indsats eller arbejde over eller hvad ved jeg hvis det er 

det der er behov for. På små projekter, der oplever jeg typisk, at vi når ikke dertil, at man kan 

kommunikere særlig meget fordi, projektet er så lille og så er det jo overstået inden vi når at 

diskutere nogen af de ting her. 

L: Så der mangler simpelthen afsat tid til gennemtænkning? (igen jf Logilearns kunders besparelse på ½ 

minut og hvor værdifuldt det var – tid er værdifuldt, tid sparer penge, investering i tid til 

kommunikation giver besparelse ’on the bottomline’) 
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B.7: Ja, det man kan sige, det er at man allerede fra salgstidspunktet er mere klar i spyttet med at lave en 

forventningsafstemning med kunden om, hvad er det rent faktisk han har købt? Og at den 

information,som de ligger inde med, den så også bliver overleveret på fornuftig vis til vores 

projektgrupper. 

L: Bare fordi det er et lille projekt behøver det jo ikke at være et mindre betydningsfuldt projekt 

B.7: Nej nej, netop, men det er jo også det. I en organisation som BT (?), der kører vi rigtig mange små 

projekter igennem og rigtig mange af dem, de går godt. Det er jo ting som vi har lavet 100 gange før, 

men kommer vi ind i de ting, hvor det bare er en lille bitte smule over standart, så mener jeg i hvert 

fald, i vores organisation her, at vores projektledere ikke har kompetencen til at, eller kendskab til, 

evnen til ligesom at sige Jamen jeg skal, jeg bliver nød til at forstå det! Der er mere end eller anden 

tendens til at lægge bolden fra sig og sige, jamen det ved jeg ikke noget om. Det er der nogen andre, 

der må finde ud af. 

L: Er det mindre erfarne projektledere, der er på de små projekter? 

B.7: Ja, det er det. I BT der har vi, mig bekendt, jeg kan ikke engang huske det, jeg tror ikke engang, at der 

er nogen der er certificerede 

L: Så det er først i de store projekter, at vi også finder de erfarne projektledere, 

B.7: Ja 

L: Så det er simpelthen karaktertræk, der skiller de to grupper ad 

B.7: Ja, altså fra mit synspunkt der handler det om den kommercielle del, at have en godt kontakt med 

kunden og have en god forventningsafstemning omkring ift hvad vi skal levere.  Og sikre at ændringer 

ift det vi skal lever også bliver aftalt, så kunden også er opmærksom på, at det her det kommer til at 

koste penge, eller det her det får I ikke fordi det er ikke en del af den leverance vi har solgt til jer, 

sådan at det ikke bliver den enkelte tekniker eller ressource der skal sidde og tage stilling til om det 

her det er noget vi har solgt eller er det noget som vi ikke har solgt? 

24:39 

L: Kan du selv om vedkommende er ny, kan du så mærke på projektlederen, om det her det er en ”Stor-

projekts-kandidat”? 

B.7: Det ved jeg ikke om jeg kan. Det kan jeg nok ikke mærke bare lige sådan 
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L: Kender du de projektledere som 

B.7:  Altså de fleste af de projektledere som vi har i BT, men som jeg startede med at sige, så agerede de 

jo anderledes end de projektledere jeg var vant til tidligere i organisationen. Der var jeg meget mere 

vant til at man havde en projektleder, der var opfølgende, altså en der løbende tog fat i en, der jeg 

selv var deltager i et projekt, bad en om lave estimeringer, hvor var vi henne og hvor ender vi. Det 

oplever jeg ikke på små projekter, der gør man det ikke så meget,for der mener man nok at det ikke 

kan betale sig, vi skal bare være færdige så hurtig som muligt. ** fordi at den her uge, det tager at 

lave det her projekt, der kan det ikke betale sig. 

L: Så det bliver simpelthen ikke taget så alvorligt, når det er et lille projekt 

B.7: Nej, det kan du godt sige, at det er sådan det er  

 Men jeg lagde i hvert fald mærke til en ting på et tidspunkt, for jeg undrede mig over at når, og det er 

jo nok de lidt mere garvede projektledere, når han kom ned og sad ved ens bord og sådan begyndte 

at spørge til hvordan det gik derhjemme og spurgte til om man lige skulle, ja, hvad med en biograftur 

med konen og sådan noget, så fandt man jo ud af, at det var nok fordi man var kritisk vej i projektet. 

Og der var en eller anden, på det her tidspunkt et behov for lige at trække en ressource lidt tættere 

til sig, sikre at man får sine ting igennem** Og der er det jeg forventer af en projektleder, at han ved, 

hvad det er der er kritisk vej, at han ved at de mennesker, som er vigtige i projektet, at han ved hvor 

de er så vi når de deadlines som er kritisk vej i projektet.  

L: Så du mærker ikke den sammen instans af strategiske træk ved den gruppe projektledere du har nu 

ift den gruppe du havde før? 

B.7: Øhm, altså ved nogen af dem gør jeg, men jeg oplever altså også, min oplevelse er at de, mere stikker 

fingrene i øret og siger, jamen det har jeg ikke, det ved jeg ikke noget om det der. Det er der nok 

nogen andre der kigger på. Men det skal lige siges, at det kan ligeså godt være vores egen 

organisatoriske set-up der gør de ting, fordi alle de projektledere der er, de fungerer jo glimrende 

indenfor deres eget felt. Det område, den businessunit som der rent faktisk agerer i, altså man er jo 

drevet af sine forskellige incentive aftaler og det er projektledere jo også og han kigger på sin del af 

projektet og det er det der er vigtigt for ham, men hvem der så har det overordnede overblik på hele 

projektet og hvis der nu er tre projektledere og der ikke er en af dem der er udnævnt til at være lead, 

så kan det godt falde ned mellem stolene.  

L: Så den flade struktur er ikke så fordelagtig 

B.7: Nej jeg mener, både overfor vores kunder men også internt i forretningen, der mener jeg, der i alle 

tilfælde, skal være en der er den overordnede, så kan man kalde de andre delprojektledere eller 
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teknisk ansvarlige eller hvad ved jeg, men der skal være en der sikrer at trådene de er bundet 

sammen og man ikke først finder ud af det på installationstidspunktet 

28:33 

L: En af grundene til at jeg kigger på det her med netværksøjne. (forklarer hvorfor intern 

projektkommunikation er mindst lige så vigtig, hvis ikke vigtigere end ekstern 

projektkommunikation).  

B.7: Jeg oplever ikke, at der er nogen der ikke vil arbejde sammen, men jeg synes at vores projektledere 

de, hvis de bliver involveret i nogen projekter, hvor de ikke har erfaring, Jeg har ikke prøvet at 

arbejde, ikke så meget på projektledelsesniveau men mere på det tekniske niveau, sådan en leverance 

har jeg ikke været involveret i før, der føler jeg ikke, at de tager nok ansvar og siger Jamen det er mit 

ansvar at finde ud af det.  

L: Jeg snakkede netop med Henning om forskellen mellem at få ansvar og tage ansvar**, at den er 

enorm. 

B.7: Ja for jeg mener nemlig, i projekthåndbogen, der står en stjerne, projektlederen skal lave, når han 

overtager projektet. På det tidspunkt skal han jo vurdere Vil jeg, vil jeg overtage det her projekt? Kan 

jeg stå inde for budgetet, kan jeg stå inde for leverancen og tidsramme? Og alt hvad der nu er. På det 

tidspunkt der, der mener jeg jo at han tager ansvaret, og så, det er jo så også der jeg mener at, hvis 

der har været nogen problemstillinger, så kan man jo ikke efterfølgende komme og sige Jaaamen 

det, der står jo ikke noget i salgsoplægget omkring de ting, er det har jeg heller ikke vidst noget om 

for det stod der jo heller ikke noget om! Men det var jo netop det der skulle tages stilling til på det 

tidspunkt.*** Og der er det jo så bare, i min rolle i min gruppe her i engineering, at hvis der er solgt 

noget, som måske på salgstidspunktet ikke er blevet 100% gennemarbejdet, som blev overtaget af en 

projektleder, som ikke har helt styr på teknologien, så ender det som en brandslukningsopgave i min 

gruppe (Kædereaktion – bliver nød til at tage fat i problemstillingen helt fra sælgers samarbejde med 

kunden, konsekvens og beregning op til projektleder, overtagelse af projekt med clear cut 

expectations og agreements!) Og det er jo det der giver det dårlige samarbejde med en projektleder, 

hvis det gentager sig. 

L: Hvad så næste gang, næste gang I kører et projekt, og det er Knud, der står igen og er projektleder? 

Er du så proaktiv omkring nogen ting og siger Fint nok Knud, men sidste gang, der gik det ikke så 

godt. Eller hvordan 

B.7: Jeg prøver jo, i det tilfælde hvor der er sådan en sag, der prøver jeg at hive folk ind og mødes som et 

kickoff, det synes jeg er det mindste man burde gøre. Nærmere sige mig, hvilken størrelse projekt 

det er, lad os nu sætte os sammen og snakke omkring, hvad er det rent faktisk det her det går ud på 
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(investering af tid til kommunikation) i stedet for at al kommunikation det foregår på mail eller på 

gangen. Men ikke, jeg har ikke gjort noget sådan ift de projektlederes leder. 

L: Kan projektledere lære noget af den daglige leder og omvendt. 

JK Der er ingen tvivl om at vi kan lære noget af hinanden. Det er ingen tvivl om at alle har en god 

intention, alle går jo på arbejde og alle får jo projekter og alle vil at det skal gå godt og det skal være 

en succes og der er det heldigvis også i de fleste tilfælde. Men det handler mere om at vi 

efterfølgende på et projekt, vi så finder ud af, hvad var det så, der gik galt? At vi så næste gang, der 

kommer sådan et projekt, at vi så ikke falder i samme hul igen. Og det kan man sige, det har jo ikke 

noget direkte at gøre med den enkelte projektleder at gøre , det har jo noget mere med en den 

forandringsproces som en eller anden organisation har.  

L: Men er det så fordi, at I skal være bedre til at lære af de evalueringer? 

B.7: Ja,nu kan man sige det er nok lidt specielt nu i min division ift i Mobility, fordi, det som jeg er sat i 

verden til hernede, det er at bygge bro imellem de her forskellige divisioner, så vi kan lave løsninger 

som inkluderer alle tre business units. Og det kræver jo at folk de ved hvad der foregår på den anden 

side og det kræver også at vi har nogen projektledere som magter og har lyst til at tilegne sig ny 

viden og så også at jeg kan levere de ressourcer som rent faktisk kan finde ud af at forbinde tingene. 

Så det er rent faktisk også en læringsproces som vi er i gang med, så det er ikke noget jeg forventer 

vil være sådan altid. Det er noget vi løbende prøver at forbedre, men det er mere sådan lige 

umiddelbart som jeg oplever det. Jeg oplever tit at en ressource bliver booket om torsdagen til at 

starte om mandagen og når det så bliver mandag så kommer der ikke noget oplæg. Hvad var det så 

han skulle, det kom så ikke alligevel og så viser det sig så at Neeej, så var der lige sket et eller andet. 

Og så er han booket, og hvad skal han så. Og jeg kan godt forstå at planer de flytter sig, det er derfor 

man laver dem, men altså det er bare tit, at det er rettidigt omhu***, hvornår vidste du at denne her 

opgave, det har du jo vidst siden vi solgte det, at vi skulle lave det her, så hvorfor har vi så ikke 

allerede på det tidspunkt snakket omkring, hvordan kan vi komme i gang med opgaven, hvornår skal 

vi komme i gang med opgaven. Det er det jeg føler at vores projektledere ikke er klædt godt nok på 

til rent faktisk at styre de forskellige opgaver. De andre medarbejdere han har, de medarbejdere han 

har lige under sig, der har han alle muligheder for selv at kaste dem rundt mellem de forskellige, altså 

der kan han jo selv bestemme,  Nå men nu er det ikke lige det projekt der er det vigtigste, nu er det 

det andet projekt der er det vigtigste. Og det er mere, når man så skal køber ressourcer ind andre 

steder fra, så jamen det, den proces er ligesom ikke forankret godt nok.  

 Og så mener jeg også at en projektleder han bør, som en del af kommunikationen, en eller anden 

form for tilbagemelding på hvordan gik projektet så. 

L: Så den afsluttende evaluering, som projektlederen laver med sin gruppe, hvis han forhåbentlig laver 

den 
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B.7: Ja, hvis han laver den 

L: den får I ikke umiddelbart eller automatisk,  

JK; Nej mine medarbejdere er ikke altid vidende om, at det projekt han var involveret i Er det færdigt nu 

eller hvad, og hvad endte det rent faktisk med?? Jeg har leveret et eller andet, og så ved jeg rent 

faktisk ikke mere om det. Men det mener jeg jo så ikke udelukkende er projektleder kommunikation, 

det kan jo også være organisationen i sig selv, der kunne have et system til det. 

L: Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo en del af projektlederens virke, og det er der 

jeg mener at det er vigtigt at se på projektlederens kommunikation ud over de faglige forventninger 

der er til afrapportering og de ting der. Som vedkommende godt kan gøre til punkt og prikke, og når 

det så er gjort så er det det og så går han hjem. 

B.7: I mindre projekter, der kan måske også godt have en eller anden ide om at Jamen det var jo bare et 

lille projekt vi lavede. Der er måske ikke nogen grund til ligesom at få skabt en elle anden teamånd. 

Men jeg mener også at teamånd kan jo også skabes over mange projekter**, i stedet for ligesom at 

sige, at på store projekter, der har du jo en større sandsynlighed for at sige, jamen det er det samme 

team som arbejder sammen i hele projektet og må man får en fælles holding og måske kultur 

omkring, hvordan man gennemfører det her projekt, men i små projekter der er det jo mange små 

projekter, der ligesom skal sikre at man får et team, at ens medarbejdere og ens ressourcer er trygge 

ved at arbejde sammen med projektlederen og projektlederen tilsvarende er tryg ved at arbejde 

sammen med den medarbejder. 

L: Og der har vi igen det der, der er også helt klart det lange perspektiv internt** og netop hvis  det er 

nogenlunde de samme folk man bruger til de her korte projekter, jamen så kan de jo godt laves eller 

opbygges en hvis form for teamånd, som kan være forskellig fra projektleder til projektleder men 

ikke desto mindre være der.  

B.7: Jeg husker det, du snakker omkring kommunikation uden for , som ikke har noget med det tekniske 

at gøre og noget af det som jeg selv erindrer, da jeg var projektdeltager, og synes var mærkeligt og 

heller ikke var noget jeg brød mig om som sådan det var, at når man var i projektet, så var man en 

vigtig spiller og en vigtig ressource for projektlederen**, og man mødtes tit og , de gode 

projektledere de følte og de spurgte ind til hvordan det gik og hvor man var henne og ligesom var en 

del af det her team, men den dag projektet, det sluttede og projektlederen røg hen på et andet 

projekt og fik et andet team f.eks, så oplevede jeg ivhertfald på et tidspunkt at så var det meget 

tydeligt, at så var man ikke en del af det her team mere. Også kendte man ikke hinanden mere, og så 

var problemstillingen, at så kom det til at virke falsk på en måde ikk*** (Heartbreaking 

projektmanager – ide til artikel med sjov overskrift kunne være spændende at sammenligne med film 

og teaterprojektindustrien). Så det her det var så udelukkende, at jeg var en vigtig rolle for at at få 

det her projekt færdigt, og det kan så godt være mig personligt, der bare har det sådan. 
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Projektlederen har jo også en eller anden rolle efterfølgende og have kontakt til de mennesker som 

han er i organisation med. 

L: Det er faktisk en meget spændende betragtning du gør der. En af de ting jer spørger ind til i starten, 

det er, hvad er forskellen mellem projektlederen og den daglige leder, hvor en af de forskelle hvor 

det jo er helt tydeligt, er jo at den daglige leder har et kontinuerligt forhold til en stabil gruppe 

mennesker, hvor projektlederen har et team der hele tiden skifter, men hvor det jo netop så også har 

nogle konsekvenser ift om man er inde eller ude. 

JK Men det er jo så også derfor, at man typisk prøver at genbruge de teams, for det først hvis det 

fungerede, og man bruger tilsvarende til et tilsvarende projekt, så er det det samme team man 

bruger og man bruger jo typisk også den samme projektleder overfor den samme kunde. Netop for 

at vedligeholde de samme relationer, som man har gang i i forvejen.  

L: Men det har jo også stor betydning for samspillet mellem projektlederen og dig som daglig leder 

B.7: Ja det er helt sikkert, 

L: At du ikke føler, at dine medarbejdere de bliver bare kasseret 

B.7: Ja, det er det værste ved, det er når, egentlig ikke så meget det at et projekt slutter og nu ryger de 

ind på et andet projekt, for mine medarbejdere de har typisk den samme lille pulje af projektledere 

som de arbejder sammen med. Det er mere det her med at planen, den ændrer sig fra dag til dag 

eller at der kommer en eller anden brandslukningsopgave ind, så nu skal vi tage stilling til hvilket 

projekt der er det vigtigste. Det eneste jeg kan gøre, det er at bære det ned i forretningen, og så kan 

jeg stå med to projektchefer som begge to synes, at deres projekt er det vigtigste, og så bliver vi jo 

bare nød til at træffe en beslutning. Og den letteste beslutning det er jo, hvis ikke vi har tid til at lave 

en økonomisk betragtning og kan gøre det rimelig hurtigt, jamen så vælger jeg typisk, så er det først 

til mølle, og så må det andet projekt altså vente. Og det kan man sige, det er så linjelederens rolle. 

Han kommer til at stå i nogle situationer, hvor han skal tage stilling til hvilke ressourcer der skal 

tilknyttes nogen projekter som man i princippet ikke har nogen indsigt i. Hvad er det helt nøjagtigt vi 

er ved at producere for eksempel? Jeg kender ikke status på alle de projekter, som vi er involveret i. 

På de større projekter, der prøver jeg at holde hånd i hanke med det, eller de projekter som er 

førstegangsprojekter eller som er teknisk komplicerede. Men de der basis ting som jeg har løbende, 

der har jeg helt klart en forventning om, at det sørger projektlederen selv for at holde styr på. Om vi 

timemæssigt og kalendermæssigt er op to date. 

43:00 

L: Hvordan vil du karakterisere en projektleder (racen projektleder) 
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JK Det er lidt den samme type som linjeleder, men projektlederen skal nok have en lidt større tendens 

til gerne ville ud af huset ud og møde mennekser, men det at have personaleansvar for det team, der 

er det langt hen ad vejen de samme kompetence. Men racen ’Projektleder’ det er en teknisk 

kompetent person, med et godt overblik, han er ikke nødvendigvis, jeg tror faktisk det er bedst hvis 

han ikke er ekspert indenfor sit område, men han har det tekniske overblik, der skal til for at 

identificere de kompetencer der skal til for at få gennemført det her projekt og så med tiden er det 

vigtigt at den her projektleder får opbygget en eller anden form for relationsdatabase eller 

relationsnetværk, så han kan hive de her personer ind, som ved noget om de her ting for at få dannet 

den her projektgruppe, for det er jo ikke altid at han kan danne den fra Day One, han kan møde ind 

med nogle problemstillinger hvor han kan sige Nu skal jeg bruge en som kan det her og jeg kender en 

fra tidligere. Og så skal han være god til at kommunikere, forskellen på den interne og den eksterne 

kommunikation, det er jo , på den eksterne, der er det jo hele kundeplejedelen* og vide noget 

omkring, hvad er det rent faktisk denne her kunde laver, hvad er det der er vigtig for ham, når vi 

laver det her projekt? Men så også hele tiden være med til at vedligeholde en godt sparring med ham 

under projektet så vi giver og tager lidt undervejs og så på den interne side, er god til at udstikke 

konkrete og afgrænsede opgaver som, og så følge op på hvor det er vi er henne og om ikke andet 

uddelegere den del til en linjeleder, hvis det er et forløb over længere tid** 

L:  Det hænger meget fint samme med de andre perspektiver som jeg har fra de andre daglige ledere. 

Det er super at få det fra jeres side også for er er mange ting som projektlederen ikke siger. 

 

Line forklarer planen og følgende trin i arbejdet, forespørgsel om grønt lys eller kommentar.  

 

B.7: Hvis der er noget, så må du endelig bare kontakte mig, så jeg kan uddybe. 
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Company C  

1st Round of interviews 

Project director: C.PD 

Project manager: C.2 

Project manager: C.3 

Project manager: C.4 

Project manager: C.5 

Line manager: C.6  

Line manager: C.7 
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Company C: 1st Interview med C.PD 

L:  Du er jo slet ikke projektleder mere, men leder 

L: hvor mange år har du arbejdet som projektleder 

C.PD: 10 år 

L: Hvori synes du forskellen i kommunikation er som projektleder og leder   

C.PD: som personaleleder arbejder du med at udvikle sine medarbejder, som projektleder arbejder 

du med at målrette sine projektdeltagere til at levere et konkret stykke arbejder. Og selvfølge ligger der 

også et aspekt af udvikling i det , men vægten er meget anderledes.Det er opgaver der er vidt 

forskellige. For en leder er det meget samtale og diskussion. Den lederstil i NetDesign er baseret på, at 

der er ikke ret meget instruktion i det. Der er coaching og der er sparring og det handler om at udvikle 

folk i rollen. Hvor der i kommunikation fra projektledere er kommunikation instruktion, skriftlig 

dokumentation på email, planer og dokumentation, som man formidler og som man også gennemgår 

mundtligt. For mig er samtalen i fokus. 

 Projektlederen. Jeg ser kommunikationsopgaven i høj grad som at formidle instruktioner, planer og 

aftaler, for os har det jo meget at gøre med at de leverenacer vi laver til vores kunder, der er det vigtigt 

at have afklaret hvad vi har ansvar for og hvad vi ikke har ansvar for, og det er vigtigt for projektlederen 

at have styr på sådan de konkrete fakta, hvad er det egentlig vi skal og formidle de informationer til 

projektdeltagerne, formidle de forventninger der er hos kunden til både hvordan man gør arbejdet, 

hvornår man gør det osv. Og hvordan man kommunikerer omkring det også, og det er jo typisk i form af 

nogle dokumenter som der indeholder planer af forskellig art som man så gennemgår med 

projektdeltagerne, men de foreligger jo altid i skriftlig form som udgangspunkt. Så aspektet omkring den 

enkelte projektdeltagers udvikling, det er ikke i fokus, det kan sagtens være en afledt effekt og en del af 

det men det er aldrig den primære del for projektlederen. Projektlederens primære opgave er at 

kommunikere effektivt ift at opnå de specifikke resultater. Jeg pleger altid at sige at projektet det er ren 

operationel ledelse, og det er til forskel fra linielederens opgave, hvor det ligesom løfter sig på mange 

områder til noget andet end det. 

L: Vi har kunden og evt eksterne leverandører, men folk der er en del af projektgruppen. Taler stadig om 

projektlederen. Ift strategi as practice. Hvordan vil du mene at projektlederen gør det, hvis han gør det? 

C.PD: Jeg tror det er et godt spørgsmål, og det er meget lagt op til den enkelte. Alle har en 

fornemmelse af at det er vigtigt, at have en konsesus i projektgruppen om hvad er det vi skal, hvordan 

kommer vi derhen, hvordan skal vi kommunikere indbyrdes for at det kan lykkes osv, hvordan skal vi 

opføre os overfor hinanden, hvordan skal vi opfører os udadtil, det tror jeg på, at de allesamme har en 

instinktiv og erfaringsbaseret fornemmelse for. Men det er klart, at der er nogen der bedre til det end 

andre. Der er nogen der tænker mere i systemer end i kommunikation end andre og omvendt. Men jeg 

synes ikke, det der at vi hele tiden har nogen der fejler på det samme, det kan jeg ikke genkende. Jeg 

kan genkende, at der er nogen der gør mere ud af det end andre, der er nogen det tydeligvis føler mere 

for det end andre og derfor gør det mere effektivt og har mere fokus på det. Men vi har jo ikke sagt at I 

skal kommunikere sådan. Vi siger, at I skal arbejder situationsbestemt. Jeg tror nok, at jeg nævnte det 
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før, vi skal hele tiden forholde os til det vi gør, hvilken værdi giver det for virksomheden og for kunden i 

denne her sammenhæng. Hvis ikke vi kan fortælle den her historie, eller argumentere for at det vi 

foretager os, det gælder også kommunikationsmæssigt, at det tilfører en værdi under en eller anden 

form, så skal vi lade være med at gøre det.  

L:  Vil det sige, at du som projektchef, at du kan se, at der er en direkte forbindelse mellem projekterne og 

den overordnede virksomheds vision og strategi. 

C.PD: Der er i hvert fald en direkte forbindelse til vores strategiske mål  fordi, der er nogle mål 

omkring rentabilitet, vækst og kundetilfredshed. Det er jo ikke kun for NetDesign, det er også for 

kunden. Man kan altid diskutere om vi gør det nok. Jeg arbejder med det på det overordnede plan. Og 

omformningen til det konkrete operationelle plan, den ligger hos projektlederen. Og der ofte, der ligger 

også i den ledelsesstil. Folk udfører opgaverne frit, selvfølgelig indenfor nogle rammer, men med meget 

store frihedsgrader og med meget stor tillid. Det bunder sig i nogle andre ting…… 

 Men der ligger også i den tilgang, at det er ikke forkert at fejle. Og fejl kan man oftest konstatere i 

efterrationalisering. Hvis man har tænkt tingene igennem, hvis man har argumenteret for det man vil 

gøre og det ser fornuftigt ud, så har man i min verden ikke lavet fejl, selvom der er noget der fejler, så 

har man hentet noget erfaring som vi kan bruge til at undgå til at gøre ligesådan på et senere tidspunkt, 

blive klogere af. Det er egentlig i den ledelsesfilosofi at man også kan se at ledelseskommunikationen i 

hvert fald, at kommunikationen i selve projektet, den er så lidt længere væk fra, der trækker jeg lidt på 

min last eksperience…(?) 

L:  ref til Steen og hans snak om issues management 

C.PD: Det tager lang tid for folk at stole på, at man faktisk godt kan lave fejl uden at få en kølle i 

nakken. Og den kommunikation den er utrolig vigtig. Den der skal skabe den tryghed omkring, at det 

kan man altså godt. Man skal selvfølgelig gøre sit arbejde ordentligt, og det gælder også kommunikativt, 

men er der noget der fejler eller går galt, så kigger vi på det sammen og så prøve vi at se, hvordan vi 

kan rette op på det og hvordan kan vi lære noget af det. 

Del 2/2 

C.PD:  For mig, der er det hele startet med, at jeg har læst en del om ledelse og de her filosofier 

med hvordan man får high performance og vi har arbejdet en del med det. Alle ledere i NetDesign har 

gennemgået en coachinguddannelse. Coaching og ledelse, det er ikke en egentlig coaching 

uddannelse, men det er sådan meget filosofien i det. Og jeg kan se, at folk performer bedst når de er is 

tand til selv at øve meget stor indflydels på de opgaver de løser og hvordan de løser dem og ikke hele 

tiden føler sig overvåget i hoved og røv. Så det er, men det kræver så også at man som ledelse tør at 

give slip og vise den tillid. Det kan godt knibe lidt i virksomheden for det er ikke alle der tør at vise den 

tillid. Det ligger nok i mange lederhjerner at tillid er godt men kontrol er bedre. Og man har et behov for 

at have kontrol og jeg synes også at , det imodsætninge tilhvad der har været tilfældet i rigtig lang tid, 

så er det også begyndt at vise sig i vores topledelse, altså det der med at man har behov for kontrol og 

kontro og kontrol og det bekymrer mig en lille smule. Men vi arbejder stadig efter et værdisæt, hvor det 

er tillid, hvor det er frihed til at løse opgaver og jeg vil også sige det er ligesom to sider af det, for vi 

arbejder også meget med medarbejdertilfredshed og det er helt tydeligt at de helt høje skoringer på 
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tilfredshed de kommer på de her punkter, og på de områder hvor vi halter lidt, der bliver der skoret lavt. 

Så der er en tydelig sammenhæng.  

L:  Hvordan har du det med at fejle ift proaktivitet overfor reaktivitet. 

C.PD: Det har jeg ikke skænket mange tanker. Vi har talt om det uden at gøre noget ved det. Det er 

nok primært i ft den eksterne kundekommunikation. Det er nok også der vi primært har haft nogle 

problemer.  

… 

L:  Hvis man tænker på den lange bane, hvis man tage en som Søren, men som helt ubevist men også 

bevist bruger det –bruger sine relationer. At man ud over projektet kan gøre noget på den lange bane 

C.PD: okay, jamen det tror jeg at vi har en del af, og der er helt tydeligt networking. Og der er 

preferencer fra teknikere til projektledere og den anden vej. Også så meget, at det indimellem har været 

problematisk. Fordi, der har været svært bemandet projekter og så må netværkene ikke blive for 

stærke.  

 Jeg kan huske tre eller fire tilfælde, hvor to ikke har villet arbejde sammen, men så har vi samlet folk og 

snakket om, hvad man gerne vil og hvordan det skal løses og så har man fundet en fornuftig løsning. 

 De kundepreferencer der er er ikke så meget til stjernene men til de kendte projektledere. 

Afbrudt af en udefra af Lars 

 

C.PD: Jeg kan se, at projektlederen, når de har mulighed for det, så går de efter nogle bestemte 

navne og jeg kan se,  at når der er mulighed for at melde sig på bestemte projekter, så er der bestemte 

konsulenter der søger mod bestemte projektledere. Så den form for networking eksisterer i udbredt 

grad. Den bliver ikke tilladt i alle tilfælde, det må ikke gå på tværs af forretningen. Og det også noget jeg 

personligt holder ldit øje med, for det er også noget med, at hvis ikke vi får alle vores resourcer i spil, så 

udvikler vi ikke alle vores medarbejdere godt nok og det er også et aspekt af det her, og det gælder 

også med tildelingen af projektledere. Jeg har lavet en prioriteringsliste til salgsafdelingen om mit ønske 

om hvordan prioriteringen af projektlederne skal være. Startende med det helt simple, hvordan ser 

belastningen for de enkelte projektledere ud, hvad er udviklingsplanerne for den enkelte projektleder og 

hvilke typer projekter har vedkommende arbejdet meget med så vi skifter lidt, og de to nederste 

parametre, det er kundens ønske og det allernederste er accountmanagerens ønske og det tager vi 

selvfølgelig også hensyn til hvor det giver mening, men der er altså andre prioriteter der kommer før.  

L: Har du erfaring med politisk magtspil ovenfra? 

C.PD:  Jeg ved ikke lige om det er styregruppen, men der kan sagtens opstå et politisk spil ovenfra, 

for vi har også folk i vores organisation, som har meninger om de her ting. Nu er jeg sådan meget 
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kamplysten på de ting, hvor jeg har en stærk mening, så jeg har været i en del dialoger både med 

lederkolleger på mit eget niveau og over. Jeg tror at egentlig at mit synspunkt er ved at være trængt 

igennem – det kan både være fordi der er nogen der synes det er irriterende at skulle blive ved med at 

diskutere med mig og jeg tror også at der er nogen, der køber argumentationen. Det er sådan lidt 

blandet, men der er helt klart holdninger. Også til hvordan projektlederen skal agere, og det er måske 

der… at det fks skal gøre sådan og sådan, de skal gøre det og det og det, og det er ikke altid i harmoni 

med den måde vi meldt ud og har fået godtkendt for hvordan vi arbejder på. Nogen gange vil man ikke 

have at de skal blande sig i et eller andet, i en eller anden del af projektet og nogen gange vil man have, 

at de bare lige skal koordinere lidt, men at de behøver ikke at lave alt den der projektdokumentation, 

men igen, der er jeg sådan rimelig fast i kødet og holder fast i det der, der er noget af de jeg får positiv 

respons på fra projektlederne så det er jeg selvfølgelig godt tilfreds med. Men jeg tror også, at hvis 

projektledelse skal leve som en profession og et fag, så skal man også hold nogle faglige standarder i 

hævd ellers tror jeg ikke det har en god overlevelseschance i en organisation. Så bliver det sådan en 

slags forgyldt sekretærfunktion og det er jo ikke det, der skal give værdi, så kan man ansætte nogle folk, 

der kan klare sig med en væsentlig lavere løn. Der kan udføre det ligeså godt, og i øvrigt kan man heller 

ikke holde på de her folk, for det er ikke det de vil.  

L: Det er en sprælsk gruppe at have med at gøre 

C.PD: Ja, det er det, og det er jo det der gør det sjovt. Og jeg er meget meget bevidst om at prøve, 

for det første at sikre, at der er en forskellighed i gruppen. Men også at den forskelligehed, den skal 

være frugtbar, det …. Nogen gange så får jeg lidt storhedsvanvid og tror at jeg er vældig god til at 

ansætte de helt rigtige profiler der passer sammen selv om de er meget forskellige. Det tror jeg egentlig 

ikke jeg er, jeg tror vi har fået bygget en kultur, som vi har et fælles ansvar for i gruppen, der gør, at 

man arbejder sammen og at man udveksler erfaringer og at man støtter hinanden, og når vi har haft 

problemer i gruppen så er det faktisk også været dele af gruppen, der har fået taget hul på dem og har 

fået dem løst, så det er i min verden en super velfungerende gruppe og der er masser af 

krydskommunikation, men der er ikke, som jeg kan vurdere det, nogen klikedannesle. Der er 

selvfølgelig nogen der snakker mere sammen end andre, men der er simpelthen, der er hul igennem 

hele vejen. 

L:  Hvad nu, når I bliver større og større, kan I så holde det, deres frihedsgrad? (15.24) 

C.PD: Det er også min store bekymring. Som også er projektledernes. Jeg ved ikke om vi kan, det er 

klart at det vil blive udfordret. Jeg har meget dialog med dele af vores direktion, også omkring det her, 

fordi jeg synes på nogen punkter, at vi er i færd med at smide et barn ud med badevandet, og det klart 

jo større virksomheden bliver jo mere flere procedurer og jo flere strukturer er man nød til at have for 

man kan ikke regulere sig selv så meget. Men min opfattelse af projektet, ligepræcis projektet er jo en 

afgrænset område og det behøver ikke nødvendigvis at smitte af på det enkelte projekt, at vi er blevet 

større. Og indtil vider har jeg igen haft held med mig på det synspunkt, men jeg føler mig da ikke sådan 

100% sikker på, at jeg vil blive ved med at have det, også fordi jeg kan se, at der er nogen flere af de 

der krafter, der har kontrol, som hovedoverskrift, der vinder indpas i virkesomheden. Det kommer ligeså 

stille ind, men der er også nogen der prøver at modarbejde det, eller som holder fast i den her filosofi og 

holder sig til vores værdier, så jeg ved det ikke, det er joikke så tit, at man har set virksomheder vokse 

sig meget store uden at der sker nogen brud på det her område, men det kommer jo nok også an på 

hvor store vi vokser os. 
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L: Ja for det er jo også et spørgsmål om at distancemæssigt og arbejdspress mæssigt på dem som 

projektlederne er afhængige af ift at udføre deres arbejde, at der vil jo ske noget 

C.PD:  Præcis, og så er der en helt anden ting. Vi har ikke prøvet tilbagegang, vi kan kun oplevet 

fremgang og vækst. Min klare fornemmelse er, at  hvis vi begynder at opleve tilbagegang, hvis vi 

begynder at opleve at vi taber markedsandele, eller faldende vækst eller direkte tilbagegang, så 

kommer det her til at se helt anderledes ud, det er jeg ret overbevist om, og så kan jeg argumentere lige 

så længe jeg vil, til jeg bliver blå i hovedet, så kommer vi ikke til at flytte ret meget. Så det er også et 

aspekt i det her. 

 

Det koster for meget at skulle kommunikere på tværs af Åhrus og København. Det er rent kost/benefit 

betragtning. 

L:  Blev spurgt om jeg har overvejet at bruge terminologien ”Communication as currency”. Det er en af de 

ting, hvis man skal sætte en målbar enhed op omkring det her. Nu spurgte du jo lige Peter (?) Hvad 

bidrager det her egentlig med? Og det er noget af det jeg smager lidt på i forbindelse med det fokus. 

C.PD: Jeg kan sagtens følge tankegangen, men jeg tror det er vældig svært og man skal nok være 

meget bevidst om de begrænsinger, der vil være i at vurdere det på den måde. Det farlige, for mig er jo 

altid, ligesom når man snakker social kapital og alt det andet, at det lige pludselig kommer til at blive, at 

fylde for meget ift hvad det egentlig kan bære og det kunne jeg også frygte  ved sådan noget der, men 

omvendt er jeg også stor tilhænger af kvantificering for det gør altså at man lettere skaber sig nogle 

redskaber. Når vi sidder og snakker det her kvalitative, så bliver det let diffust, vi kan også godt udlede 

nogle ting en gang imellem men vi mangler lidt noget systematik i og for sig, det kan jeg sagtens se 

også, og der kunne jeg sagtens se, at det kunne være spændende.  

L: Banalt eksempel, hvis der er røde tal på bundlinien, så er det næppe excel der har regnet forkert,og så 

kan man pludselig godt tale om kommunikation as currency…(22.00) 

C.PD: Ja, og så er vi på et helt andet niveau, ja det er rigtigt. 

L: Når man nu skal sætte en finger på, hvad er det egentlig den her indflydelse og konsekvensen af 

måden du kommunikerer på, hvis der skal sættes ord på den, jamen så er det lidt derover vi er. 

C.PD: Ja, jeg kan sagtens følge tankegangen, men jeg ville have svært ved at formulere et eller 

andet klart på det punkt. Men det er selvfølgelig derfor at du er forsker og jeg ikke er.  

 Meget af det vi mangler, det er jo redskaber, for mig, det er jo i virkeligheden at anvendeliggøre mange 

af de ting vi snakker om. Fordi meget af det det handler om, der er jo erkendelse på et eller andet 

niveau og det er jo et meget langt skridt væk fra anvendelse og svært for mig at ligesom lukke det gab 

der er der.  
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L: og det er det jo også meget, når man taler strategisk kommunikation – jamen hvad i alverden er det?? 

Og det er det med at få det ned på det her operationelle niveau hvor du kan mærke konsekvensen af 

det du rykker ved. 

C.PD: Og det er jo et generelt ledelsesissue, at sikre forbindelsen mellem det strategiske og det 

operationelle, det er der jo mange virksomheder der har et vældig døje med. Det synes jeg også at jeg 

kan se, at vi er ved at få lidt af. Jeg synes stadig at det hænger fornuftigt sammen, men der kommer lidt 

for meget teori ind og for lidt praktik efter min opfattelse – for mange vismænd, for mange konsulenter, 

der sidder og tænker. 
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Company C: 1st Interview med C.2 

 

Først gennemgang af områder. 

 

0136: Hvad er kommunikation for dig? 

Kommunikation er meget vigtig, for umiddelbart har jeg kun et værktøj, og det er 

min computer og det er mit medie og det er min kommunikation. Jeg laver jo ikke 

noget. Vigtig for at motivere og for at beskrive. Jeg skriver og jeg 

snakker./taler med folk. forklarer hvordan tingene skal skrues sammen, så vi 

bruge meget kommunikationen med det skrevne ord. Vi bruge det også når vi 

rekruterer, jeg går ind og fisker efter resourcer som også er villige og 

engageret til at være med. Man stikker en finger i jorden og her bruger man sin 

kommunikeation. Det skal også være rart at være med næste gang, også selv om det 

har været hårdt og kan blive hårdt.  

Man er nød til at have de rigtige resourcer fagligt, men man vil også gerne vil 

have nogen man har gode erfaringer med fra tidligere projekter, men jeg giver 

også nye en chance. Ny mand eller elev, lærling, men så sørger jeg også for at 

de er dækket af. Man har også en udviklingsansvarlighed, så nytter det ikek 

noget at man tger ind der er overkvalificerede ind, det ervigtigt, 

strategimæssigt,a t man tager nogen med, som kan udvikle sig i projekterne. De 

skal gerne blive klogere for hvert projekt , så får man også mere engagerede 

medarbejdere. 

Nogen gange bliver man reddet, jeg er jo ikke fejlfri og man så venligt bliver 

gjort opmærksom på det ,fordi man har et godt forhold til dem. Istedet for at de 

ikke siger noget, før de kritiserer bagefter. 

Vi bruge ikke almenen stagegate procedurer. Vi er meget uformelle her. 

 

0615: Boddy 

Ikke enig, jeg synes det er vigigt at holde kommunikationen. Der er ikke forskel 

på start. ER det en amerikaner der siger det? Man skal motiverer hele vejen 

igennem og vise den lidt mere menneskelig side af sig selv, jeg tror det 

motiverer bedre. Men det kan være en kulturel forskel. Den her virksomhed er 

lidt speciel for den er ekstremt højt uddannet. De er højtstående specialister. 

Dem kommanderer ikke rundt med på samme måde. Der er det bedre at kunne motivere 

dem og engagere dem så her er det nok situationsbestem, om man bruger den ene 

kommunikationsform eller den anden, der kan også være lærlinge, hvor manskal 

styre lidt højere. Jeg kan ikke kommunikere på samme måde med ham som med en af 

specialisterne. Man vurderer fra projekt til projekt og fra deltager til 

deltager. 

 

0900 Overvejer de deres komm. 

Det har jeg ingen overvejelse om. Det er meget forskelligt. Nogen er meget 

teknisk minded og har ikke de store evner til at skrive, og andre er mere vant 

til disputater. 
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1025 Daglige lederer og jer 

Daglige lederer har også nogen gange tekniske issues, ellers er det jo daglig 

ledelse og personalansvar. Vi er mere fokuseret på opgaven end på ledelse. Måske 

har de lettere ved at snakke med os, fordi vi ikke er deres daglige leder.  

 

Opbakning fra den overordnede ledelse 

Vi er ret dårlige til at snakke visioner og strategi - ledelsen tror selv de gør 

det godt, men de er ikke gode til at få det ud over kanten. Vi har nogle 

naturlige og gode værdier, men de er ikke særlig synlige. Det er der mere 

naturligt. Her er der ikke nogen der bruger vores værdier, man kunne godt gøre 

noget mere ud af det. Hvis du spørger til dem, så ville de ikke kunne sige hvad 

de er. 

Man kunne (det andet sted) måle sit projekt op ad de få og gode værdier 

 

1615 Netværk 

Ja klart vi bruge både det formelle og det uformelle. Det bruges på begge måder 

endda meget. SElv i tider med frustrationer, vi bruger hinanden som 

sparringspartnere. vi har ingen konkurrence imellem os. Vi bruger ikke København 

afdelingen. Vi laver det samme, men det bruges ikke. Det kunne sikkert bidrage 

med noget.  

Det uformelle bruger jeg aktivt, og det foregår uformelt,man går jo ud og henter 

det man skal bruge på vægten ift en beslutning. 

 

1957 Fordele og ulemper med diversitet 

Det er nød til at være forskellige for at løfte den opgave vi har. Og det kræver 

en varieret kommunikation. Folk taler forbi hinanden. Man er nød til at bringe 

kommunikationen hen på det niveau hvor man er, og det gælder også til kunden. 

dET oplever man tit. Der synes jeg ofte at jeg agerer som tolk. I netdesign 

fokuserer man på at projektlederen ikke skal være meget teknisk orienteret. Vi 

fokuserer på projektledelse på ledelse og indsats, men engang imellem bliver vi 

nød til oversætte, fordi vi har en smule viden omkring det vi laver så vi kan 

sætte os ind i hvad kunden tænker, ikke så meget internt. Konflikter er der 

heller ikke internt. 

Forskellige forventninger - kræver forventningsafstemninger.Man diskuterer 

meget,indem man skal præsentere det for en kunde, hvordan man skal sige tinge. 

Det sker også internt,men ikke så grælt. man skal også nogen gange præsentere 

til styregruppen. 

 

2410 Holdninger og loyalitet 

Jeg har faktisk i to projekter oplevet ubalance. Vi havde resourcer på Sjælland 

og i Jylland. Der var mange flere fejl på Sjælland. Jeg tror at grunden var, at 

jeg var mere nærværende her og spiste basser med dem der skulle ud til de jydske 

kunder, mens dem på Sjælland fik en mail i ny og næ. Når man er længere væk, så 

bliver det kommunikation via mails og så får man en lavere kvalitet. Det vil 

sikkert være det samme hvis man vender den om. Et år efter, samme tur, nye 
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resourcer, ny kunde samme mønster samme problem. 

 

2740 Global minded 

Det er svært at generalisere.Vi har ikke noget lignende mønster. Jeg har altid 

forskellige personer. 

 

2911 project succes 

Tid økonomi kunden tilfreds ens for alle 

Men også vigtigt at personligt kan se, at det virker. at det er i brug også et 

år efter. og her går vi ud efter en langsigtet strategi,hvor vi fastholder vores 

kunder på lang sigt.og de resourcer skal selvfølgelig også have det godt. 

Personligt har jeg det godt når kunden er glad. man kan mærke at man spiller med 

kunden. Det er ikek fedt at lave et eller andet som man får at vide, at det ikek 

virker, det blev smidt ud osv. 

 

En god release? 

Det er rart at vi kan få leveret helst før tid og uden at man driver rovdrift på 

medarbejderne.  

Der skal man ind og motivere, man skal kunne se fornuften i det du laver, hvad 

er det det bidrager med ikke kun for kunden men også for virksomheden. Man skal 

vide hvad man bidrager med så de får en fornemmelse af at det gør en forskel, så 

det ikek bare er et samlebånd men det er et team. De skal kunne se sammenhængen. 

Det er vigtigt hele vejen i gennem. Det kan være vigtigt at minde dem om det i 

sltuningen når der er ekstra press på. 

 

3340 Postlevering 

Man ses jo, så går der ngoet tid, så har man de kolleger med til et nyt projekt. 

Man kan godt aflsutte et projekt med en middag en øl eller hvor man sidder og 

slår hinanden på lårene og griner ad det 

Der evalureres en gang imellem. Ikke fast. Der hvor det vurderes nødvendigt, 

hvor det gir mening. 

 

Hvis der var ngoet du kunne ændre? 

Jeg ville sætte vores værdier mere synlige end de er, og så kunne det så være at 

jeg også ville bruge dem mere i vores projekter. 

 

3605 ••• Hvis man siger,at man holder alt andet lige, og så undersøger vi om den 

der lille forskel om den virkelig er en forskel, og der er det netop, at hvis 

man kigger på kommunikation i projekter for vi er alle sammen forskellige, vi 

har alle sammen en måde, jeg er måske mere atypisk som projektleder for jeg har 

nok lidt mere empati end mange af mine ingeniørkolleger har, og der kunne det 

netop være spændende at se, at når alt andet er lige, om det så betød så meget, 

at man havde den empati, når man skrev til sine resourcer, når man snakkede med 

en resource. og forstå at jeg ved godt at du har problemer på hjemmefronten, om 

det er det der gør at man i sidste ende kommer ud og får en succes. og det kunne 
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være interessant, når alt andet er lige, og det er jo egentlig det, du skal 

koncentrere dig om. 

 

L: det er lige præcis den aktion i den kommunikation, hvilken konsekvens har den 

hvilke ringe i vandet skaber den.  

 

Og jeg tror det er meget vigtig, og mere vigtig end man går og tænker på. Fordi 

vi er i en tidsalder hvor kommunikationen er vigtg og formen er også vigtig for 

det vi tit ser, det er at man beskriver et eller andet i en mail og folk læser 

kun halvdelen, eller husker kun halvdelen eller ingenting. Hvad er det egentlig 

for en form vi skalvælge i projekter for at få budskalbet ud over kanten? Jeg 

tror ikke altid at det med mail er det rigtige, man ved ikke om budskabet er 

kommet frem. jeg skriver på et niveau og min modtager er på et andet niveau. 

Ellr min måde at skrive på er god nok. Jeg kan jo ikke bestemme hvordan de inde 

i deres hoveder skal modtage mitbudskab. Jeg kan håbe på, at de modtager det 

rigtige, men der er ingen garanti. 

 

L: man skal gøre sig klart at man taler kommunikation på flere måder. 

 

Man kan jo sige, at hvis kommunikation er så vigtig i projektledelse så er det 

også et område man skal fokusere på og tage med ind for vi fokuserer jo på hvad 

er det for nogle kurser vi vil på for at videreruddanne os som projektledere, og 

der kunne det jo godt være at man siger at det er fint nok at vi kan finde ud af 

at estimere et projekt, men vi skal også kunne finde ud af at kunne kommunikere, 

for hvis vi har estimeret og vi kommunikerer dårligt, så ryger estimatet •••  

det er jo klart. 
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Company C: 1st Interview med C.3 

L:  Hvad er kommunikation for dig 

C.3: jeg er enig i at det er meget vigtigt. Få folk med. Hvem er med interessenter og hvordan skal jeg 

behandle dem. Hvordan mere eller mindre systematisk. Få etableret et forhold til de vigtige personer. 

Få etableret de rette forbindelser og en god tone. De skal ikke blive overrasket over noget der kommer 

væltende. Sørge for at de er informeret og ved hvad deres rolle er osv 

 Jeg har erfaring med detaljerede projektmodeller. Vi har aftaler og projektdirektiver. Man laver aftaler 

om rapportering eller mødes en gang om måneden. Jeg synes ikke det er mere udfordrende ikke at 

have disse modeller. Modellerne er en sovepude. Og det er også med hovedet under armen, når man 

kører de der store projektmodeller. Jeg har prøvet, hvor man skulle rapportere en masse ind, en masse 

statestik som ikke kan bruges til noget. Man fik karakter for hvor meget man rapporterede ind. Jo det er 

mere krævende uden, men det er også det vi vil. Vi er en gruppe meget engagerede projektledere, vi 

har ikke brug for det der. Det er ikke noget med at tage hovedet under armen og så ellers af sted. 

Måske er vores projekter ikke så mega store, som andre steder. Vi pleger at dele det op i nogen faser, 

som i modeller men vi bruger det ikke som gates. 

L: Hvordan navigerer du alle de forventningsafstemninger der skal til for at få det til at hænge sammen? 

C.3: Jamen jeg laver typisk en projektplan. Starter med at få defineret de forskellige indsatsområder, hvilke 

hovedopgaver, får det brudt ned, og så laver en projektplan, hvor man kan se afhængighederne, og på 

den måde så ved jeg så også hvordan de hænger sammen. 

 Så kommunikationen med dem, foregår med at finde ud af hvad der skal laves og så gennemgår jeg det 

med dem – de involverede parter. Ofte har projektet kørt før, blot med en anden kunde, og så behøver 

man ikke kommunikere meget, for så kan de selv. Og så kommer der helt automatisk en respons ift 

erfaring, der kommer i spil. Der laves skabeloner, der kan genbruges. Og der er der ikke internt brug for 

kommunikation. Udadtil til kunden jo. 

L: Boddy 

C.3: lidt enig. Det pleger at være i starten af projektet, men når vi har en projektplan må det gerne blive mere 

diktatorisk, men jeg kan ikke se noget problem i at man holder god tone osv. At man skal undgå dette, 

det kan jeg ikke se, hvad han mener med det. Man skal jo holde sig til dokumenterne og man skal 

passe på med at være for uformel. Den uformelle holder ikke, at man ikke har en plan,s å går det i 

kage. Det holder ikke, de afhængigheder der er, går i kage. Hvis ikke man har styr på det, så går det 

galt. Den systematiske planlægning skal være der. Boddy har lidt ret.  

 Og i øvrigt skal man hele tiden kommunikere udadtil hvad der foregår i projektet. 

L: Tænker de andre på kommunikation 
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C.3: Nej, overvejet, det tror jeg ikke. Hvis der mangler kommunikation, så kommer der respons. Først når det 

går galt, overvejer de det. 

 Flytteprojekter, hvis folk ikke er ordentligt informeret, så kommer de rendende. Det var vi også klar over 

fra starten, så der lavede vi en stor kommunikationsplan fra starten med den information der skulle ud, 

men alligevel mærker man straks respons hvis de ikke lige har fået en mail. Men normalt er behovet 

ikke så stort, de tænker ikke over det.  

 Hvis der er tvivl så kommer de og spørger, men det går naturligvis galt nogen gange. Man kan ikke 

fange det hele med kommunikation. Man kan ikke skære det hele ud i pap.  

 Hvis alarmklokkerne går i gang så samler jeg folk for at finde ud af hvad der er sket, og så overvejer vi 

forskellige løsninger og så tager vi kontakt til kunden. Det er noget med at finde ud af hvad der er gået 

galt og finde en løsning. 

L: Diversitet 

C.3: Lige umiddelbart er det tit at vi har det clash der, fordi der kommer også nogle personlige konflikter ind, 

at folk er lidt imod hinanden og har forskellige måder at opfatte tingene på, og der er nogen, de kører 

meget , laver deres ting uden at dokumentere noget som helst, mens andre de godt vil have det, altså 

jeg pleger så, og det kan man jo tillade sig som projektleder at spille lidt dum og siger, jamen hvad er 

det egentlig vi skal lave her, lad mig lige få lidt input og så pleger jeg som regel at få systematiseret 

hvad er det vi skal nå frem til? Det pleger at fungere meget godt, at jeg fungerer som pennefører. 

 Så har vi, hvis vi arbejder med TDC, så kan der opstå konflikter, men så bliver det mere politiske 

konflikter. 

 Det er altid godt at få et stempel fra sin styregruppe, 

 L: Daglige ledere – er der magtspil 

C.3: Vi har jo konkret, et bookningsystem, og det bruger vi til at allokere folk. Men der kan komme flere 

ønsker på de samme folk, og så må vi snakke om det. Vi løber ikke panden mod en mur på den måde. 

Det værste, det er nok dem der drifter vores ting, og det mener at deres arbejde er det vigtigste, og den 

holder nu og da, men de bruger den som undskyldning og det holder ikke.  

 Det er på medarbejderniveau, at problemerne bliver skabt. Ikke på ledelsesniveau. Min facon er også 

meget diplomatisk, så jeg møder ikke megen modstand. Jeg har besluttet for lang tid siden, at jeg er 

stille og roligt, og de eneste gange jeg støder på problemer er når nogen ikke kan tage, at jeg er for 

diplomatisk, så kan der opstå noget der, men så kan vi som regel snakke om det. 

L: Uformelle Netværk 

C.3: Hvis der er nogle konkrete ting, så kan jeg godt lige vende det i frokostpausen. Men decideret sparring, 

det sker mere på et seriøst plan, ikke til frokost. Man bruger hinanden bevist. Systematisk sparring. 
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Hvilke udfordringer har du , og hvordan kan du løse dem. Præsenterer nye projekter for hinanden. Vi 

har lige startet det, for at sparre systematisk. Hvis man skal certificeres som projektleder, så skal man 

kunne reflekterer over sit projekt. Hvilke udfordringer, hvad gør man, hvad har man lært. Man kan også 

altid råbe ud i kontoret for at sparre med hinanden. 

L:  Forskelle og ligheder mellem daglig leder og projekleder 

C.3: daglig leder har personaleansvar. Og han har et andet formål med at kommunikere, lønmæssige ting. 

Det har vi jo ikke overfor en projektgruppe. Vi kan godt tage nogle lidt større konflikter. Det er tit vi 

kommer til at samarbejde med de samme mennesker internt, så det er vigtigt med en godt tone. Der er 

nogen som ikke leverer det de skal, så der er kan man ikke bare lade stå til 

 Opadtil, der er det klart at liniecheferne er mere knyttet til chefgruppen, de holder møder og tager på 

seminar og sådan noget, det gør vi andre jo ikke. Så vi har ikke det der. Til gengæld er NetDesign så 

lille en virksomhed at vi har vores daglige kontakt. Der er ikke noget formelt eller noget problem i at tage 

fat i dem. Men vi har ikke den der sammenhørighed som liniecheferne har. Det har de jo, men der er vi 

ikke med og det er næsten, jeg tror ikke at projektledere er aldrig helt nået op på det der niveau, man 

bliver ikke helt regnet for en del af det der. Vi kommer jo ikke med til lederseminar, selv om det burde 

det måske. Det er ikke sådan en prestigefyldt stilling, men traditionel er det jo linieledelse, der har været 

meget fremme. 

 Der kan være ressource problemer eller konflikter som gør at vi tager fat i direktørerne direkte. Der er 

ikke nogen der er for fine til at tage fat. Vi er tæt på hinanden, der er ikke så mange lag. Vi kan ringe og 

høre om de har råd til løsninger af problemer. 

 Jeg sparer også en del med Skjoldborg, som er min chef. Det er en god ting at kunne med sin chef. 

Selv om han ikke kører projekter selv, så kan han godt være inde over med nogle kontakter, hvis der er 

noget bøvl. Han har jo en masse erfaring. (34.30) 

 

 Bruger ikke bevist NetDesign strategi i egen kommunikation i projekter. 

L: Når man kommer tæt på implementering, er kommunikation anderledes der? 

C.3: Når tingene tilspidses, ja så  er jeg ofte tættere på, tit ude hvor folk laver neget for at snakke med dem. 

Der er en fase hvor tingene skal testet det og leveret det. Så kommer jeg tættere på, ogs å meget mere 

telefon og kommunikation og det ligger jo i det traditionelle projekts natur, at der skal trådene ligesom 

samles og der er en deadline. Så helt sikkert. Der er bare mere af det , ikke nogen decideret forskel.  

 Ellers går det galt. Man skal være tæt på og observere hvad der sker.  

 Når det er afleveret så lukker man det på et tidspunkt og så laver man en evaluering. Der er altid en 

med kunden. Ikke nødvendigvis med teknikkere osv.  
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 Vi har ikke nogen plan, men vi arbejder på at få en fast procedure, et skema.Så vi bliver evalueret. En 

gang imellem går vi også ud at spiser, men der er ingen regler. 

L:  Ønsker til evaluereing indadtil 

C.3: Nogen gange går det skævt, så er man nød til at evaluere og samle alle dem der er involveret, og så 

skabes hurtigt en stemning om at det må vi ikke og der er ingen grund til at modarbejde hinanden. 

 Det er et meget velfungerende sted. Der er der kulturel forskel, da vi er en gruppe herfra og en stor 

gruppe fra TDC. Nogle kulturer der mødes, men det går ikke ud over projektarbejdere.  

 Selvfølgelig vil der være konflikter. Flytteprojekter, hvor nogen ville have deres egne borde med ift at 

købe nyt eller ej osv osv. 

L: Succes 

C.3: Mega diskussion den anden dag. Hvor meget blev der estimeret og hvor meget blev det så, og er det 

succeskriterie at ramme præcis. Men ift Michael, så er det ikke succeskriterie. Men jeg mener nu, at det 

er et succeskriterie at man rammer 

 Ellers, hvis man har haft konflikter og det ender godt, så er det også godt. 

 Jeg har det fint hvis jeg laver en plan og afleverer til tiden og kunden er tilfreds.Jeg kan mærke hvis vi 

har det godt sammen og vi kan finde ud af det. Jeg har det næsten altid godt. Man må gerne, som 

projektleder, tænke, at hvis det går godt, så har man en del af æren for det. 

 Jo mindre projektet er, jo mindre forberedelse gør man og så bliver det lidt venstrehåndsarbejde og så 

går det galt. 

L: Hvis du nu havde en stresset projektmedarbejder 

C.3: Jeg ville nok gå til hans chef. Det betyder for ens projekt, at en medarbejder er belastet. Jeg skriver mig 

det bag øret, og så trækker jeg ham ind næste gang. Hvis der er en der udnævnes som helt – ham der 

han er bare god, men så ender det også med at de bliver misbrugt. Jeg vil ikke have heltene, der 

forsøger jeg faktisk at vælge de andre. Det kan godt være det tager lidt længere tid, men man får en 

bedre dialog i stedet for de der helte som er lidt for selvfede. For det er der nogen der er. Heltene er 

nemme at slippe for, for dem er der mange andre der vil have.  

 Man må tage hvad der er. 

L: Er der noget du vil lave om? 

C.3: Der er der sikkert, men vi har den der meget uformelle. Vi kunne godt bruge vores styregrupper noget 

mere. Kommunikere med dem. De kan godt få noget mere information, så hvis vi er på vej ud over 
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kanten,så er de mere informeret om hvad der sker. Man bliver tosset, hvis ikke de ved hvad der sker og 

det går galt. De tager ikke selv initiativ til ret meget. De kommer når de bliver indkaldt. De burde være 

mere fremme i skoene. Man kan gøre det, at man giver dem et større ansvar for fks risici, så de 

engageres. 

 Hvis der er noget der går skævt, kan de gå ind og gøre noget og tage nogle beslutninger. Hvis ikke de 

har de rigtige informationer til at tage beslutninger, så skal de fodres med information til at kunne tage 

beslutningerne. 

 IPMA certificering – er det det jeg har fra Steen??  
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Company C: 1st Interview med C.4 

L:  Hvad er kommunikation for dig 

C.4: Jeg vil gerne kort fortælle, i modsætning til de andre i gruppen, som har mange års erfaring og 

certificeringer osv. , så er jeg ny i projektledelse, og tog den først som fuldtidsstilling for et år siden. De 

andre er nogle garvede rotter, så det er ikke sikkert, at det ting du spørger om, at jeg har nogen ide om 

det. Men jeg har sikkert en holdning. Jeg har været i NetDesign i ti år, så jeg har en masse relationer og 

synes ikke at det med projektledelse er specielt svært, jeg synes det er super interessant, men det kan 

godt være at jeg har en autodidakt måde at gå til det på endnu. 

L:  Hvad har du været før 

C.4: Jeg har været teknisk tegner i uddannelse og har siddet og lavet tegninger og dokumentation og har 

været med til at planlægge og projektere større netværksløsninger, og jeg har haft en lille smule med 

salg at gøre og en lille smule med teknik at gøre, men har siddet og lavet præsentationsmateriale til 

sælgere og teknikere som tager ud til kunderne. Det er langhårede løsninger vi kommer med en gang 

imellem. Og dem der sidder og skal beslutte om man skal bruge en halv million på at købe den her 

firewall-løsning har sandsynligvis ligeså meget forstand på netværksløsninger som du har. 

Vedkommende med penge er ikke vedkommende med den tekniske indsigt og mit job har tidligere 

været at lave det, som gjorde at de for stod det. I stedet for at de får en 15 sidders beskrivelse så er det 

nogen gange med en enkelt illustration sidde og gøre det klart for dem. 

 Jeg skiftede, jeg trængte nok til at få fødderne våde igen. Jeg trængte til at kommer derud, hvor jeg var 

lidt utryg, hvor jeg skulle lære noget igen. 

L: Så har jeg jo lyst til at spørge, hvordan oplever du din måde at være projektleder på, nu siger du, at der 

er mange ting,der falder dig nemt pga alle de relationer du har. Hvordan er projektledelse for dig, og 

hvordan ser du det hos nogle af dine kolleger, som har alle de her års erfaring men ikke nødvendigvis 

fra NetDesign? 

C.4: Jamen jeg ser det jo sådan, at de gør alting rigtigt, det gør det hele på den rigtige måde, jamen 

selvfølgelig, det er da helt rigtigt, den helt logiske måde. De gør de rigtige ting og de undgår at komme 

ud i problemer for de ved, hvem de skal kontakte, de ved hvad de skal have clearet af, inden de skal 

have sat nogle processer i gang….Det ved jeg ikke. Så meget bliver en sludder, jeg ved at jeg lige skal 

have ringet til Jens Ole, for lige at tage en snak..er alt i orden Jens Ole – Ja, ja alt er i orden – godt så 

er alt i orden. Jeg ved også at hvis jeg ringer til nogle af de andre teknikkere, så er det ikke nok, men 

hvis Jens Ole siger det er i orden, så er alt i orden. Jeg har arbejdet sammen med ham i ti år, jeg ved 

han har styr på det. Og det er jo ikke, det er jo ikke, alle de andre projektledere, der ikke har været her i 

alle de år, de kender nogen af dem, men de kender ikke alle de interessenter. Jeg ved også hvem det 

er jeg skal ringe til i bogholderiet, hvis det er at jeg lige skal have noget igennem nu. Det er en stor 

fordel, men det er nok mere ustruktureret end det er for de andre. 

L:  Nu har jeg jo også hørt fra de andre, at her der bruger I, selv om I laver projektplaner så er det jo ikke 

fastlåst i en stagegate procedure, som virkelig dokumentationsmæssigt er tilrettelagt. Synes du, at du 

mangler det? 
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C.4: Nej, det synes jeg ikke, jeg synes jeg har nogle gode værktøjer, og så er jeg på et niveau, hvor jeg får 

masser af sparring. Det får jeg primært fra Michael Skjoldborg men også  fra de andre projektledere. 

Jeg sidder på kontor med dem, og hvis der er et eller andet jeg er i tvivl om, så smidder jeg det bare ud i 

luften og så er der altid en af dem, vi har altid tid til at hjælpe hinanden, så er der altid lige end er kan 

sige, ’du kan evt prøve at gøre det på den her måde’, eller ’jeg sender dig lige et dokument’. Vi har god 

tid til at hjælpe hinanden. Det gælder selvfølgelig også den anden vej. Hvis de lige står og mangler navn 

og telefonnummer på en eller anden, så jeg hjælpen. Det er fint, vi har en super god kommunikation 

internt i projektledergruppen. 

 Og så tilbage til dit spørgsmål:  

 Det må vel være noget med at formidle viden, evnen til at få de andre til at forstå, hvad det er du prøver 

at sige, for man kan godt have nogle intentioner om, at det er det her du skal gøre, men hvis det ikke er 

det de opfatter, hvis det ikke er det de forstår, evnen til at det de opfatter er det du gerne vil sende af 

sted og omvendt, evnen til at forstå hvad det er de andre gerne vil sende af sted, ikke nødvendigvis 

hvad de siger. 

L: Ser du forskelle i kommunikationstyper i projektledelse, for di vi har de traditionelle typer vi skal 

igennem. Hvilke samspil ser du? 

C.4: Når jeg bevæger mig ud af min komfortzone, udenfor dem jeg har rigtig gode relationer til, og det kan 

godt være kunder, men når jeg bevæger mig udenfor så er jeg mere formel og langt mere tilbøjelig til at 

bruge en mail og skrevet sådan officielt med cc til alle de vigtige interessenter. Hvorimod hvis det er folk 

jeg er tættere på, det kan godt være kunder eller leverandører, så tager jeg tit telefonen i stedet for – 

lige og ringer til dem. Så skriver jeg en kort mail til dem bagefter ’Som vi snakkede om, så ….’ Det har 

jeg i hvert fald, det er noget af det jeg har lært, hvis man lige får skrevet et kort referat af den 

telefonsamtale man har haft og får sendt den af sted, så bliver livet meget nemmere. Jeg kan langt 

bedre lide at bruge telefonen, jeg synes det er meget nemmere og jeg har meget nemmere ved at 

formulere mig mundtligt, hvis jeg skal gøre det skriftligt, så tager det lang tid for så skal jeg have, det 

skal lige dækkes af, det skal ikke kunne misforståes og jeg skal passe på,a t jeg ikke træder på nogen, 

men samtidig skal jeg være klar og skarp i det man gerne vil informere om, det tager lang tid, det er 

meget nemmere lige at få snakket om det mundtligt, og da det så er mig der skriver mailen om det 

bagefter om det man lige har snakket om, så er jeg jo også tilbøjelig til at sætte dagsordenen. Hvad det 

lige var jeg fik ud af det, og så kan vedkommende opponere, og hvis de ikke gør det, så har de 

acceptere. Ikke at jeg prøver at snyde folk, men der er ting jeg undlader at skrive ned. Når man snakker 

med folk mundtligt kommer der også meget tit det her, ”det her skal vi nok ikke lige tager referat af, men 

I skal lige høre…”  

L: Nu er der jo flere spillere med, der kommer flere steder fra. Der hvor der opstår gnidniger er iforhold til 

forventinger til deadlines osv 

C.4: Vi har forskellige folk, men vi har også nogle gode værktøjer til at få clearet det inden. Men det giver 

nogle konflikter, og jeg ved ikkke helt hvordan jeg takler det. Jeg har kun et projekt og det er et rasende 

stort projekt, og der har jeg ikke de samme problemer. Der har jeg det rimelig klart delt op. Der kommer 

nogle gnidninger internt i netdesign om hvem der skal gøre hvad. Det ved jeg ikke hvordan jeg løser. 

Jeg tror meget, at det er face-to-face. Så går jeg over og snakker med personen og så må jeg jo trække 

på de ting jeg har imodsætning til at sætte mig ned og sige, det ved jeg ikke hvordan man skal gøre. 
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Jeg har ikke erfaringen til at vide hvad man skal gøre, men jeg har ti års relationer til den medarbejder, 

som er leder i den afdeling hvor jeg har det problem, og så har jeg været på nogle coaching kurser og 

det hjælpe alt sammen. Vi skulle lære at coache. Jeg synes det er superspændende. Jeg synes ikke det 

var svært, men jeg synes det var svært at implementere bagefter. 

13  Men det bruger jeg så,når jeg går over og snakker med dem,det er jo især vores montør afdeling med 

elektriker, for at afdække, hvad det er der er galt, hvorfor kan vi ikke få det til at fungere, hvorfor bliver 

du sur. Så siger de, det kan ikke lade sig gøre, det kan overhovedet ikke lade sig gøre, vi har fået det at 

vide alt for sent! Hvad kan vi gøre, for at I kan få det at vide tidligere, hvordan kan jeg gøre noget for at 

hjælpe dig overhovedet? Kan vi gøre et eller andet? Hvordan kommer VI i mål. Det er meget det jeg 

bruger, det er vores projekt. Det er os der er fælles om det. Jeg laver noget af arbejdet og du laver 

noget af arbejdet, men vi er nød til begge at arbejde, for ellers kan vi ikke får det til at fungere. 

 Jeg tror måske, ja, når nu jeg tænker over det, det bruger jeg meget, det med at det er vores, det er os, 

og vi skal gøre det i fællesskab. Og typisk er jo reaktion, når man kommer med ”Er der noget jeg kan 

hjælpe dig med?” ”Nej, det er der ikke”, men ”hvad kan vi gøre for at få det bedre, hvordan kan vi løse 

det her, hvordan kan vi sikre at vi ikke kommer i denne her situation igen” Ja, så løser det sig selv, så er 

de nød til at fortælle hvad problemet er og de er nød til at fortælle hvad løsningen er. Og hvis det er 

konstruktive medarbejdere man har, så , og det de fleste af dem jeg arbejder sammen med. 

L: Diversitet. Hvordan oplever du det? 

C.4: Skæg for sig og snot for sig. Jeg har dem aldrig samlet, jeg har dem aldrig samlet og hvis jeg har dem 

samlet, så er jeg sikker på, at det ene hold på hjemmebane. Dem der sidder og træffer de akademiske 

beslutninger  om hvem det er der skal på, og sidder og måler på ditten og datten og dem der rent faktisk 

skal ud med skovlen og grave dem ned, de møder kun hinanden under specielle omstændigheder. Jeg 

har dem ikke med til samme bord. Og det er jo forskellige måder at agere på for mig også. Ja, jeg ved 

ikke helt hvad jeg skal svare. Forskellen mellem håndværkere, akademikere, nørder, økonomer og de 

er hver for sig. Jo mere håndværkere, jo mere telefonmæssigt. Jo mere akademisk jo mere præcise 

mails osv. Og nogen er det et miks. Men jeg skriver aldrig en mail til gravefolkene. Jeg ringer til 

gravefolkene, tager en sludder emd dem. Har I det I skal bruge, Kan vi se noget ude i fremtiden, der kan 

give problemer, nej, det kan de ikke. Jo så er der lige det og det ,men det løser vi. Okay, jeg sender lige 

en mail på det vi har snakket om. Det gør det meget nemmere. 

L: Får du respons fra dem ift hvordan du er som projektleder 

C.4: Nogen gange. Det ruttes der ikke med. Folk der kører gravemaskiner rutter ikke med sådan noget.  

 Jeg har fået noget respons. En gang i de første projekter jeg havde. Det var meget lærerigt, det var ikke 

ovenud positivt. Jeg var måske meget til den bløde side og lad os snakke om det, og jeg fik ikke lige 

skrevet referat af de samtaler, og det gav nogle frygtelige lussinger. Og det var lussinger jeg godt kunne 

have sendt videre, men gode argumenter, men det kan jeg ikke sidde og sige. Så der kommer negativ 

feedback når det er beretiget, men der kommer også positiv. Mest internt. Det kommer ad den formelle 

vej. Det uformelle bliver ikke sagt. Det kan mærkes. 

L: Ubalance i loyalitetsforhold? 
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C.4: Mest fra min egen side. Jamen det er jo mest mig selv der har en ide om hvor jeg gerne vil hen, men 

også hvis jeg kommer med en ide, så bliver lagt armene over kors. Og så er vi tilbage til coaching, og 

så kan man jo prøve at få folk til selv at komme med forslag. Og det er jo en god måde at gøre det på, 

så længe det er oppe til diskussion. Hvis ikke det er til diskussion, så må jeg finde en anden måde at 

gøre det på. Hvis ikke det kan blive anderledes, så skal vi ikke bruge tid på at diskutere det.  

 Det gør jeg i hvert fald overfor styrregruppen. Hvis vi har et problem, så kommer jeg med to til tre 

løsningsforslag, det er de måder vi kan se, at vi kan komme ud af det, hvad for en vælger I?. Og så er 

det op til mig at regne på eksemplerne. Og så kan jeg jo komme med to der er så groteske, at de 

ihvertfald ikke vælger dem, go så det forslag, jeg gerne vil have igennem. Og så længe det ikke er for 

åbenlyst og så længe man ikke lægger op til diskussion. Jeg siger selvfølgelig, hvordan vil I gerne have 

det? Her er nogle eksempler på hvordan man kunne gøre det, og typisk vil styregruppen kigge de der 

igennem og være tilfredse med, at det er dem der tager beslutningen og så vælger de sandsynligvis 

den man selv har med. Så det er mig, der kommer med de skjulte agendaer, jeg oplever ikke rigtig at 

jeg bliver indkaldt til møder og bliver sat i stævne og at andre har skjulte agendaer. Det synes jeg ikke. 

Jeg synes som en af vores gode kolleger, en projektleder, siger i NetDesign, der siger de sandheden, 

også når vi er ude hos kundernet. Det er ikke altid de rutter med den, men de siger sandheden.  

L: Oplever du nogen gange at du bliver udfordret fordi styregruppen og ledelsen har nogle politiske 

agendaer? 

C.4: Ja, JA det oplever jeg. Og det er det værste. Det kan man jo ikke gøre noget ved, man har ingen steder 

at gå hen med dem og det er dem der bestemmer. Nu er det jo Århus kommune jeg har at gøre med og 

det er en stor biks og når de alle gerne vil bestemme med så kan det tage rigtig lang tid, og kontrakten 

er ikke underskrevet endnu. Det er svært. Jeg har heldigvis mit  projektdirektiver, har heldigvis nogle 

gode værktøjer, som NetDesign har, som jeg kan holde mig til ift, hvad der er min pligt osv. Det her det 

er min opgave. Det kan godt være at styregruppen vil give mig en hel masse opgaver, men hvor jeg kan 

sige, det her det er ikke min opgave. Jeg kan godt lave et nyt direktiv, men så er det et andet projekt vi 

snakker om med en ny tidsplan osv osv. Jeg har et rigtig godt kort på hånden. Og en ny tidsplan er som 

regel et godt kort at spille. Og det lærer man jo også, man lærer hvilke knapper man skal trykke på og 

altid sige, det kan jeg godt, men jeg er lige nød til at gå hjem at regne på det, og så kommer man med 

den nye tidsplan, og så kigger de på hinanden og finder ud af at det måske ikke var så god en ide, og at 

vi kører videre som planlagt. Så holder vi lige det her for øje. 

L:  Boddy 

C.4: Ja, det synes jeg han har fuldstændig ret i og jeg gør nøjagtig det modsatte. Men ift det jeg laver nu, så 

kører jeg det hele uformelt, lige med det i mende, at jeg laver det telefonrefereat. Ellers er jeg helt enig, 

vi kan ikke sludre og sladre os til det for vi er nød til at have nogle helt formelle ting på papir, nogle 

agendaer, hvem skal lave hvad og i hvilken rækkefølge og hvad er afhængigt af hinanden og det må 

man have skriftligt, så jeg synes det er rigtig. Og så siger han jo, at when the going gets tough, men 

indtil det sker, så er det maget mere simpelt lige at tage en sludder om det.  

L:  Hvad så i slutningen når det snærper til 
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C.4:  Så får man jo lov til at bruge alt det coaching man har lært, når man skal ud og motivere folk, der er 

kørt sur i den og kørt træt i det. Der er det meget vigtigt at man har sat nogle milepæle, nogle 

delpunkter, så man kan fejre det, når man når til de del mål, så man kan mærke at der sker noget, så 

det det ikke bliver for stor en mundfuld. Der er stor forskel på 3 og 9 måneder og det er forberedelse og 

der bruger jeg mine kolleger for jeg har jo ingen forstand på det. Så jeg er nød til at trække på deres 

erfaringer. Er det noget med at gå ud og spise en bøf og drikke en øl, når vi er nået så langt? Det er 

frygteligt motiverende får lov at få lov til at række hænderne i vejret og sige, at nu er vi nået så langt. 

Spise en bøf og drikke en øl, og så er vi klar mandag morgen. 

L: Forskellen mellem daglig leder og projektleder 

C.4: Projektlederens ledelse er afgrænset i tid og så er det overstået og vi kan godt tåle at have nogle 

stridigheder undervejs hvor vi måske ikke lige helt er enige om, os de forskellige interessenter i 

projektet. Vi beder om opbakning ovenfra og den kan vi gå direkte videre med og slå folk oven i hovedet 

med, hvis det er When the going gets tough. Det kan man ikke som leder. Der har du ikke en 

styregruppe,som du kan slå folk i hovedet med. Du kan ikke stille enten eller situationer op som daglig 

leder. Tag hvilken situation op så har man tabt hvis man gør sådan. ”Nu SKAL du gøre som jeg siger 

ellers…” ”Ja, ellers hvad??, ellers fyrer du mig, eller hvad sker der?” Så har man tabt,så kan man ligeså 

godt fyre vedkommende for man har allerede tabt. Det kan du godt gøre som projektleder. Der kan man 

godt sige, at ”Nu skal du gøre sådan og sådan ellers..!”, ”Ellers hvad?” ”ja ellers må jeg gå til din 

afdelingsleder fordi….” Det er sindssygt ubehageligt. Det er det jeg hader ved det her job, det er at man 

ikke kan være gode venner med alle. At man egentlig er nød til at sige, du gør ikke dit arbejde 

ordenligt…. Jeg har det nemmere end lederne har, for jeg kan faktisk gå hen og tude et sted og sige, at 

jeg kan desværre ikke få det til at fungere, fordi sådan og sådan. Jeg har en interne styregruppe hvor 

jeg kan henvende mig, hvor jeg kan sige det. Og så går det videre og så rammer det nogle direktører i 

organisationen som så tæsker ned ad. Og det synes jeg er meget nemmer, end hvor man ikke har den 

mulighed. Ikke har nogen at slå på for at få udført en opgave. Det er selvfølgelig også langt mere 

tilfredsstillende at få udført en opgave,hvor folk gør det af egen fri vilje fordi de er motiverede end fordi 

de har fået tæsk, men nogen gange er det nemmere at udstede en ordre. Det er ikke sikkert det er det 

der skal til, men så er det nemmere. Det er ikke sikkert man har været dygtig nok til at holde hånd i 

hanke med det inden det er kørt ud af en tangent hvor folk er kørt sur i det, men der kommer et 

tidspunkt, hvor man ikke kan nå at rette det op, og det ville også være spild af tid. 

L: Øvrige projektmedlemmer, indbyrdes afhængige. Hvad sker der ift deres syn på dig, når du er nød til at 

gøre det – eg. Skifte en ud med en anden – tage fløljshandskerne af? 

C.4: Så bliver den hyggelige kollegiale stemning, som jeg søger at beholde, så slutter den. Så er vi pludselig 

arbejdskolleger og vi har et job der skal udføres, og de synes måske jeg er en idiot, og det er der ikke 

noget at gøre ved. Jeg søger langt hen ad vejen, at underspille min egen rolle og prøver at foregive at 

være projektkoordinator i stedet for projektleder. Og det virker faktisk rigtig godt, så tager folk det 

ansvar, så ko.. det har igen noget med mine skjulte agendaer, det er ligesom de værktøjer jeg har. Jeg 

kan ikke forudse, hvad der vil ske, det kan mine andre kolleger, de kan forudse hvad der vil ske, og har 

gjort nogle ting fordi de har været i situationen før. Så skulle de lige omlægge noget telefoni på et 

sygehus…ja, så har de lige ringet til TDC for at spørge ’laver I noget på mobilnettet den weekend?’ Og 

så siger det, jamen det gør de faktisk. Kan I udskyde et til weekenden efter fordi vi skal have lagt 

Esbjerg sygehus om, og så skal de bruge mobiltelefoner hele natten – jo det kunne de godt. Så de er 

meget bedre projektleder på det område, og så får de det til at klappe. Men de har en masse erfaring, 



1st Round of Interviews 
 

Page 133 of 167 
 

og det er den jeg ikke har og så er jeg nød til at bruge nogle andre midler. Og så er det jeg underspiller 

min rolle 

 Men i respekt for de andres tid, så er jeg nød til at skære ind nu og da og så ryger hyggen. Og så må 

man gøre det klart at det ikke er til diskussion. Jeg er nok lidt konfliktsky hvad det angår,men jeg er jo 

nød til det. Det er en afgrænset periode og så videre til næste projekt og så må vi klinke skårene. 

 Oplever ingen magtspil med linielederne. Jeg tager fat i linielederen for at få løst problemet. Og det sker 

at linielederen ikke synes, at det er en god ide, og så må man en etage højere op. Under normale 

omstændigheder går linielederen ind og trumfer igennem. I stedet for at jeg skal stå og sige at DU 

SKAL, så kan jeg forklare linielederen hvorfor, og så kan han trumfe igennem. Så kan man altid blive 

enige om at den sælger der har solgt projektet er dum,men det er nu en gang sådan det er og man 

udfører opgaven. 

L:  Projektsucces 

C.4: Jeg er sikker på, at succes er at få arbejdet til at fungere og vi får leveret til tiden og at alle folk er glade, 

men det har ændret sig. For jeg synes måske, at projectsucces hænger meget sammen med at 

udskrive nogle store fede fakturaere til sidst, jeg ved ikke helt hvordan man skal forholde sig til det. Jeg 

synes det er fedt at man kan sidde i slutningen af måneden og udskrive nogle fede fakturaer. Det skal 

hænge sammen økonomisk. Når det så er sagt, vil jeg helst have at der er så lidt bøvl undervejs. Der 

må gerne være nogle udfordringer undervejs, hvor man er nød til at trække på nogle ekstra resourcer, 

for at få det til at køre. Så kommer der pludselig nogle menneskeknogler op mens man graver og hvad 

gør man så. Så er Mosgaard med på linien men dersidder nogen i den anden ende og råber ”kan vi så 

få de kabler gravet ned!!” 

  Og den slags ting sker, men at få projektet til at hænge sammen økonomisk, det er et stort 

succeskriterie. Også så har jeg et godt forhold til ham sælgeren, som jeg har arbejdet sammen med i ti 

år, der står for disse projekter, og det er vigtige ting de her. Jeg havde troet, at det var det gode i 

projektgruppen, men det er altså det økonomiske. Jeg havde troet at jeg var mere menneskelig.  

L:  Er det så til enhver pris 

C.4: Nej, nej, der er ikke nogen der må rammes personligt, og heller ikke for mig selv. Jeg er rigtig dårlig til at 

takle et hårdt arbejdspress. Hvis jeg har for meget arbejde, så må jeg bede andre om at gå ind og lave 

det, og jeg har svært ved at acceptere at det der kommer fra dem ikke er ligesom jeg selvville lave det 

og derfor ikek nødvendigvis er ligeså godt. Jeg tror det er fordi jeg selv ser perfektionistisk. Og jeg har 

svært ved at acceptere at det de andre laver er godt nok. Men det er jeg nød til at lære. Det er svært 

utilfredsstillende. Men det er jeg nød til,for det er ikke for enhver pris. 

L: Global leder 

C.4: Han har vel noget fra begge lejre. Han har mange forskellig interessenter og han skal have dem til at 

arbejde sammen. Den nationale leder er leder, hvor den anden er familieoverhovedet. Og det er måske 

mere som jeg ser projektlederen. Som sidder, vi er i midten af et edderkoppespind, men meningen er, 

at man har tråd i det hele, og man kan godt trække lidt i dem. Og det gør at man har en finger med alle 
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steder. Og det gør den globale leder også – han har også en finger ude alle steder. Jo tættere man er, 

jo mere er man også med i spillet i stedet for at have overblik. Går man tættere på, så er man også med 

i beslutningerne. Den globale og projektlederen tager ikke beslutninger, de sørger for at vilkårene er så 

de selv kan bestemme og at det har gode beslutningsgrundlag (44,30) 

L: Noget der skal være bedre 

C.4: Ja, jeg vil gerne holde nogle flere telefonmøder. De fysiske møder er for besværlige. Jeg vil gerne lære 

at holde gode møder over telefonen, men det er jeg ikke sikker nok i min sag i min erfaring, så jeg vil 

gerne se folk og deres reaktioner og jeg er stadig lidt tittelforskrækket, så jeg vil gerne lige have ansigt 

på. Og det kommer jo. 

 Jeg kunne godt tænke mig at den skriftlige dokumentation gik begge veje. Det er altid mig, der skal 

formulere det, tænke tankerne. Det tager jo tid. Det er nok fordi, de mener at det er mig der har 

ansvaret. Og for det andet, hvis de lige får det sagt i telefonen, så behøver de ikke at tænke mere over 

det. 
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Company C: 1st Interview med C.5 

L:  Hvad er kommunikation for dig 

C.5: Kommunikation for mig er meget vigtig, og det er med til at sikre at selve teamet omkring projektet 

fungerer, at vi har et eller andet sammen kva vores kommunikation. Selvfølgelig er der det produkt der 

skal levers og fordi vi er i NetDesign har vi et virke, men kommunikationen skal få os til at hænge 

sammen og skal også have den her forventningsafstemning med hinanden og der er det meget vigtigt 

at jeg dels taler med mine projektdeltagere, dels orienterer dem løbende. Det er ift selve gruppen jeg 

har med at gøre, men det er også vigtigt for mig at kommunikere med funktionslederne (linieleder), så 

jeg sikrer de resourcer jeg har i projektet, de er skærmet eller beskyttet – at funktionenslederen er klar 

over, at de medgår i et meget vigtigt projekt.  

 Og også ift kunden der er det vigtigt at jeg har en løbende dialog, dels formelt ift referat, opstartsmøde, 

styregruppemøde, men også at jeg på et tidspunkt får en uformel kommunikation, sådan at hvis der er 

noget galt, eller noget der står mellem linierne, eller noget der står mellem linierne, så kan de fortælle 

mig det råt og usødet, så jeg har en chance for at reagere. Så jeg opfatter kommunikation som enormt 

vigtig. 

L:  der er mange måder at se kommunikation på. Kanaler osv. Her i NetDesign bruges de store procedurer 

som Stagegate mm ikke, men I planlægger alligevel, Hvordan jonglerer du med det, hvordan 

planlægger du 

C.5:  Det er det der er det dejlige ved at være ved NetDesign, det er at det er en fleksibel og uformel 

organisation, så der er ikke så mange nedskrevne procedurer og processer, de er under etablering et 

eller andet sted, men jeg tror vi som projektledere, leder vores projekter meget forskelligt. Det har også 

noget at gøre med vores personlighed at gøre og med hvad vi kommer fra kan man sige. Det er det 

samme produkt, der er aldrig to projekter der er ens, som vi leverer. Forskellige indpakninger, der er 

med. Jeg oplever at vi har milestones – jeg tror egentlig ikke at milestones som sådan…der er i hvert 

fald ikke så meget kommunikation, jo det er der fordi det ligger i pakken, at når vi afholder et 

opstartsmøde eller vi har holdt et indledende styregruppemøde, så er det også, så følger der 

kommunikation med idet vi også afleverer et referat, så det følger implicit med, det er måske ikke 

udpenslet så meget, men implicit følger der kommunikation med når vi når vores milestones. Jeg vil 

sige ift at sætte, vi laver tidsregistrering og sådan nogle ting og skal estimere, jeg tror egentlig ikke, at 

der er nogen der har gjort det særlig eksplicit den her kommunikation, altså at vi stedet bruger tid eller vi 

bruger tid på at vi bruger tid til at lave kommunikation blandt projektdeltagere, den tror jeg ikke at vi 

decideret har gjort til et fokusområde. Det mangler måske en lille smule, at gøre det synligt. 

L:  Det forekommer mig at I er meget mere frit stillede og ikke så låst fast i procedurer som jeg oplever fra 

de steder hvor de rent faktisk bruger det, hvor de synes det er en belastning at de skal have 

afrapporteret indenfor 14 dage, hvor de ligesom ved, at de har noget om tre uger, som de gerne ville 

have haft med, eller som … er det noget du kan nikke genkendende til. 

C.5: Meget, altså jeg tror vi hver især aftaler premisserne i hvert vores projekt med kunden, og det kan jeg 

godt lide for det har også noget med temperament at gøre, øh, og man skal ikke love mere end man 

kan stå inde for og det synes jeg er rart, rigtig rart. 
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L: Kan det ikke give nogen bagslag, jeg mener, så har I jo heller ikke de procedurer at læne jer op ad 

C.5:  Nej, det er rigtigt at når vi skifter projektleder på de respektive projekter, kan det være en anden tilgang, 

men der tror jeg alligevel at vi har så mange milestones, leverancer, der skal være i et projekt, at der 

alligevel er en rød tråd i det, men personligheden får også lov til at farve det. Og så har vi samtidig et 

kundedrev, hvor vi kan gå ind og finde historikken. Så man kan godt sige, hvor skal vi hen med 

NetDesign, skal vi blive den her lidt mere støvede virksomhed, som har en tendens til at leve på 

procedurer eller er vi den fleksible der kan tilpasse os, ikk’? Jeg tror også lidt at det er der man står med 

NetDesign. 

L: Også ift at I vokser. 

C.5: Jeg har tidligere arbejdet som leder og er startet i NetDesign for halvandet år siden og jeg har brugt 

meget det med at bruge kommunikation til at samle de afdelinger jeg har haft, også fordi, de har haft en 

geografisk spredning, de har siddet meget sprædt, så jeg har været meget bevidst om hvordan man 

samlede de konkrete afdelinger, hvordan man fik fælles mål, så jeg har i mit tidligere virke brugt det her 

med nyhedsmails om fredagen, hvor jeg samlede op…hvordan, hvor havde vi kunderne, hvad 

arbejdede vi intern på og gjorde en slags status, og jeg har også brugt det i projektsammenhæng, ikke 

hver uge, men når der var noget specielt at fejre, og så har jeg brugt mails til at skrive og tage billeder, 

og det blev sådan at projektdeltagerne selv tog billeder og sente ind og sagde, ”Her er noget til det 

næste” og ”Nu har vi klaret den… osv og det gik fint. Så det har sådan, det på en eller anden måde har 

understøttet at vi sammen med kunden har nået nogle milestones.  

L: Din erfaring fra tidligere, det var som ”almindelig” daglig leder, ikke som projektleder 

C.5: Ja 

L: Boddy – enig eller ej 

C.5: Jeg har ikke været i sådan en situation. Jeg har ikke været der. Men jeg tror, at langt hen ad vejen kan 

man undgå en masse konflikter i den sidste ende, hvis man får startet ordenligt op og man har en god 

dialog undervejs. 

L: ift det som jeg viste med vigtigheden af kommunikation ved vedligeholdese af relationer på kort og lang 

sigt. Hvordan ser du kommunikationens rolle, der hvor det tilspidser i et projekt.  

C.5: Jamen meget vigtig. Jeg tænker ind. Jeg har fat i kunden, jeg har ugentlige telefonmøder med mine 

kunder, når jeg kører et projekt og specielt når det er intensivt. Men har jeg har i hvert fald et møde med 

kunden inden vi i drift, hvor vi siger ’Go’ – ’No Go’ på den her ting, nu går vi i drift, og så har jeg alle 

mine projektdeltagere i ed på at de er okay, at der ikke er noget der er, der skrider. Enten har jeg set 

dem i øjnene eller jeg har en kort telefonsamtale  med dem, eller også er det bare sådan ”Tjek!”, og 

som regel på aftenen, der er jeg som regel også på. Altså til et, når de siger at nu er vi klar til at vi siger 

vi kører, så har vi sådan et ’Tjekmøde’ for at alt er okay, og vi kan køre det næste morgen, og så næste 

morgen har jeg så igen et møde, og det kan så blive aflyst fordi alt er under kontrol, og kunden er med 

på alle de her seancer, og der tjekker vi igen at den kører den efterfølgende dag på et telefonmøde. Jeg 
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bruger telefonmøder rigtig rigtig meget, jeg vil næsten hellere bruge telefonmøder end jeg vil bruge 

fysiske møder… 

L: Hvorfor 

C.5: I opstartsfasen er et fint at møde hinanden og se hinanden i øjnene og lære hinanden at kende, ingen 

tvivl om det og have udvekslet håndtryk, men så vil jeg hellere have telefonmøder, fordi det kan have en 

hyppigere frekvens og så kan jeg trække relevante teknikere ind, for jeg er ikke teknisk ekspert og skal 

heller ikke være det. Men så bliver det nogen gode møder, de her ugentlige møder, hvor vi lige, hvis der 

er nogen der er specielt i ilden, at de er inde og aflægge rapport i et kvarter, eller hvad det nu måtte 

være, eller hvis der opstår noget under mødet – et behov for at få en tekniker ind, så bruger jeg 

’Communicatoren’ til at se om de er ’på’, og så kan jeg spørge om de kan hoppe ind i mødet, og så kan 

vi få regnet det der af med det samme og så efter mødet laver jeg et referat til udsendelse, og der plejer 

jeg altid at sætte mine projektdeltagere cc på, og jeg ved at mine projektdeltagere de mener, at ”Hanne, 

hun sender bare rigtig mange mails!”, men  i starten pleger jeg at sige, at de skal oprette en mappe, der 

hedder kunden og arkiver dem, og så efterhånden kan I jo læse dem, men så har I modtaget det. 

L: Eksempel med mødet omkring forventninger (ekstern relationsmøde), hvor Lasse var midtpunkt – hvilke 

kriterier osv. Der opstod problemer omkring forventninger. Jeg kom til at tænke på det, da du sagde, at 

så kan vi lige kalde teknikeren ind. Er det også sådan nogle ting, som I lige kan ordne? 

C.5:  Ja, men det er så, jeg skal være sikker på, at han deltager og jeg skal være sikker på, at vi ikke er i 

tvivl selv på den interne front om hvorvidt det er en del af leverancen eller det ikke er en del af 

leverancen, eller hvor vi står, altså der, der har jeg klædt, altså mine projektdeltagere skal IKKE klædes 

af offentligt, så det er meget meget vigtigt – det er lidt respekt. 

L: Hvad gør du så hvis I ikke er sikre? 

C.5: Jamen så er jeg nød til at …. Jamen der repræsenterer jeg NedDesign, så der siger jeg, at det er til 

opfølgning, og så må jeg følge op på det. Og der går jeg til personen eller også inddrager jeg 

vedkommendes leder og finder ud af hvor har jeg lige personen henne, eller orienterer mig om hans 

kalender, og det er da nogen gange en udfordring, fordi de er så booket og afsat til forskellige tider og 

steder. Men det som regel, alle yder jo deres bedste og vil gøre deres bedste så det er det muliges 

kunst.  

L: Har du fornemmelsen af at projektmedlemmerne de også er opmærksomme på kommunikation 

C.5: Ja, jeg har haft et projekt, jeg har haft flere projekter og jeg synes at et af dem er et hvor det er lykkes 

alle raller bedste, det er et projekt, hvor jeg var projektleder for en finansiel virksomhed, beliggende i 

København, og projektforløbet strakte sig over 8 måneder, hvor jeg havde ugentlige møder hver eneste 

uge og måske med undtagelse af en to tre uger hen over sommerferien, det var så telefonmøder og få 

gange var jeg i københavn. Det sikrede det her enormt gode fokus, at det hele tiden, at det aldrig blev 

glemt og efterhånden fik vi jo nogen faste procedurer for hvem der gjorde hvad, så det er jo implicit eller 

eksplicit skrevet, hvem der gør hvad….og der havde vi en evaluering på projektet og det var en rigtig rar 

oplevelse. Det var ’The voice of the customer’. Vi havde afleveringsmøde med styregruppen i 

København og ugen efter holdt vi et evalueringsmøde, hvor kunden var inviteret til at komme og give 
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deres opfattelse af hvordan projektet havde kørt og hvordan samarbejdet med NetDesign havde 

forløbet og vi var så, og så sagde vi pænt farvel, og ja vi fik så en øl og havde noget hyggeligt med dem 

og så sagde vi farvel til dem og så evaluerede vi igen. Og der havde projektdeltagerne mulighed for at 

evaluere projektet, hvad der havde været godt og hvad der havde været mindre godt, og hvad vi kunne 

gøre bedre til næste gang inden kunden kom, og det var så sådan en facalitator fra HR afdelingen, der 

kom. Vi mødtes på Fyn fordi, de kom fra hele landet, og hvor jeg så ikke var, for jeg var jo en del af 

projektet, og de blev opdraget i at de ikke skulle komme i en forsvarsposition mens kunden var der, men 

at vi bare skulle lytte, og så reflekterede vi så over det efterfølgende og så lavede hun så en opsamling 

til ledelsen dagen efter, og der var noget af det, som projektdeltagerne sagde, det var at der havde 

været en rigtig god kommunikation hele vejen, og du ved, det havde været forskelligt hvem der havde 

været, hvilke processer der havde været kørende om det var etablering af det her hard core, den 

tekniske løsning, eller om vi var ude i kontaktløsningsdelen hvor vi var ude og få et kundecenter  op at 

køre, hvor brugerne skulle på og undervisningen og ja det hele, så det var forskelligt på hvilket stadie de 

var med, men de havde hele tiden en følelse af, at det var med. Selvfølgelig også den der med at de fik 

mange mails, med et smil, men… og der havde vi så 

 Du har et spørgsmål der går på successkriterier. Jeg prøver at, jeg havde også et projekt, der startede 

op her i sidste uge, og der i det her projektopstartsmøde og helst sammen med kunden, der har jeg et 

punkt, der hedder succeskriterier, hvad har vi opnået, når vi er færdige med det her projekt, og hvilken 

forskel har det gjort hos kunden og så er det jo glimrende hvis man til sidst ved afleveringen kan 

gennemgå den her list og sige tjek tjek tjek, og det er sådan set målet, det er hvorvidt vi kommer hjem 

eller ej.  

L: Hvad med personligt, hvornår føles det godt nede i maven 

C.5: At vi får afleveret projekterne til tiden, at vi holder os inden for rammerne, at vi overholder 

resourcerammerne, det er det primære. Sekundert er det fedt hvis vi kan få nogle pænt komplicerede 

projekter til at lykkes, og det synes jeg faktisk at vi har. Jeg har været heldig at blive sat på nogle gode 

projekter, og så er det spændende at være der hvor vi prøver noget nyt. Og endelig også at vi er en 

troværdig samarbejdspartner for kunderne – en ting er at vi kører det her projekt, men det skulle gerne 

føde et nyt projekt efterfølgende. 

 Og personligt, der vil jeg gerne dygtiggøre mig som projektleder, det er helt vildt fedt og privilegeret at 

være projektleder uden nødvendigvis at have personaleansvar men at have det her, hvor vi skaber 

noget sammen. 

L: Hvori ligger forskellen og ligheder mellem ledelseskommunikation imellem ledelse og projektleder 

C.5: Indenfor ledelses… jeg kommer jo fra handelshøjskolen også har og har en uddannelse som cand. 

Merc’er i organisation og udenrigshandel og har også læst noget organisation efterfølgende på HD, og 

så skal jeg i gang med noget decideret projektledelse. 

 På ledelsessiden, jamen der er det meget, der er du jo meget inde i det her, hvor du kører 

ansættelsessamtaler, nu var jeg leder på et sygehus her inden jeg startede her, hvor jeg havde en 

medicinsk afdeling med 40 medarbejdere spredt på 15 forskellige afdeligner, to forskellige sygehuse, og 

man skal rekruttere hele tiden, jeg havde det administrative arbejde på en medicinsk afdeling, og man 
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skal rekruttere hele tiden, man skal sørge for at have et ansættelsesudvalg, man skal sørge for at være 

klar i spyttet på hvad den pågældende stilling krævede og jeg skulle sørge for at handle af med 

afdelingssygeplejeskerne med ja, og så skulle man holde de her samtaler, og så skulle du jo sørge for 

at udvælge og så skal du holde opfølgende samtaler indenfor to måned og en halv måned efter og så 

skal du holde MUS samtaler hvert eneste år og HJÆLP ikk, og så skal samtidig være klar til at holde 

noget lønforhandling hvis det kom til det og samtidig skal du være klar til at holde nogle afdelingsmøder 

hvor du repræsenterer din afdeling og dit respektive afsnit og så er der i øvrigt processoptimeringstiltag, 

hvor jeg skulle være inde over hvordan ku du reducere behandlingstider og journalskrivning, hvordan ku 

du, hvordan ku vi gøre det i det hele taget mere attraktivt at være i afdelingen osv osv osv. Og der 

synes jeg, at som leder, der ligger der næsten en hel manual med hvad du skal gøre som leder. På 

kommunikaitonssider – altså du skal afholde dine afdelingsmøder osv. På projektledersiden, der ligger 

der ikke… der ligger det, at du skal holde opstartsmøde og indledende styrregruppemøde og måske 

efter behov og så skal du lukke det ned igen, men der er ikke noget fastsat omkring, hvor ofte du holder 

de her projektmøder, men vi siger også vi kan bruge mange midler ift hvordan vi kommunikerer, der er 

heller ikke noget, for selvom det sådan ligger lidt på vej, at man skal holde de her individuelle samtaler 

med de projektansatte, men det afhænger jo også af hvad det er for nogle projekter, hvis det er et større 

interne projekt, der er der måske mere, der er måske større lejlighed til at afholde den slags møder, 

men den her forventningsafstemning med den enkelte projektdeltager om hvad får du ud af det her 

projekt og hvad kan jeg forvente af dig osv, den slags samtaler, det er jo ikke sat i system, at vi skal 

holde det i hvert fald. 

L: Holder du dem? 

C.5: Ikke formelt, jeg tror jeg måske gør det lidt uformelt. Altså prøver måske at.. jeg tilstræber at møde 

projektdeltagerne ned i kantinen og opsøge, der hvor de sidder eller og så sådan øh, få en samtale, 

sådan lidt ’har du det du skal bruge?’, og, ’Er der noget du er i tvivl om?’ Men ikke i et større perspektiv, 

nej jeg tror ikke, jeg har ikke taget mig retten til at stille de spørgsmål – gir dig, bliver du tilfreds med de 

udfordringer du får… og jeg tror heller ikke vi er jo ikke organiseret som sådan, alstå at vi skal at vi skal 

lede virksomheden via projekterne. 

L: Og så har de jo også deres linieledere.  

 Den sammensatte projektgruppe: Hvordan oplever du at skulle navigere i diversitet… 

C.5: Jamen øhm, altså jeg synes ikke det er så svært, vi har alle sammen en rolle, som vi varetager ift 

NEtDesign, og på et opstartsmøde, der er det jo vigtigt at gøre opmærksom på hvad målet med 

det er givne projekt det er, så det bliver fællesnævneren  

L: Oplever du at du skal kommunikere forskelligt til de forskellige interessenter? 

C.5: Ja oplagt, klart, nogen er gode til at, man opdager, jeg opdager, lynhurtigt hvis der er en der svarer 

tilbage til mail eller som absolut ikke svarer tilbage på en mail, eller hvis der er nogen der skal aflevere 

en aktivitetsplan eller hvad det nu måtte være, der skal udføres ift det produkt eller vedkommendes 

kompetence, jamen så det er forskelligt om det kommer tilbage eller ej. Og så er det min opgave og 

være en ”pain in the ass” og lave en opfølgning, det er min kasket, så jeg er sikkert nogen gange lidt for 

meget, vil nogen synes, men det er jo min opgave. 
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L: Føler du det er næmmere at være striks i rollen som projektleder end i rollen som daglig leder 

C.5: Ja det tror jeg faktisk, ja det tror jeg – fordi jeg har kundens, jeg repræsenterer kunden i NetDesign og 

alt for kunden, sådan er det.  

L: Det er bl.a en af de interessante  vinkler, de to roller imellem , dels hvem man har ansvaret for som 

daglig leder ift projektleder, dels hvor ligger hvem er det man repræsenterer som sådan 

C.5: Men det er jo også at det nemt at rekruttere medarbejdere, eller er det svært, hvilken position har du en 

medarbejder i og tilsvarende er det jo også med projekter, har du et spændende projekt som har en 

nyhedsværdi, så tror jeg, også afhængig af hvad det er for nogle typer af folk vi har her, så nogen de 

brænder mere og er mere engageret når du er på sådan et projekt ift hvis du er med på et projekt som 

ikke har så meget præstige.  

L: Magtrelationer? Pga resourcetildeling 

C.5: Ja, men jeg tror igen, apropos kommunikationen gør rigtig rigtig meget, altså jeg sørger for i og for sig 

også at dele glæden når vi leverer og når en projektdeltager leverer, så sørger jeg for at orientere 

lederen, fordi, så har jeg også noget igen, når det er at det ikke går så godt. Så på den vis, så hvis i 

nogen, og det har jeg prøvet at stå i nogle meget store problemer hos en given kunde med et produkt, 

hvor der var nogle ting, der ikke lykkes, så var det meget meget vigtigt, og det viste sig også at være 

meget godt at have lederen med og han gik simpelthen ind og tog ledelsen i taskforce omkring 

løsningen af præcis de her produktproblemer og så bliver jeg lige pludselig, så bliver jeg næsten kan 

man sige projektdeltager eller bare stå på sidelinien, vidende at der bliver sat ind med nogle helt andre 

kræfter. Og der er det, det har jeg oplevet, at der er det rigtig rart, at jeg har kørt sammen med lederen, 

funktionslederen, ned og besøge kunden, og givet den, dels projekt og task watch, og der er en god 

dialog i bilen frem og tilbage ikk og en meget åben dialog, og jeg føler mig på ingen måde, altså, der 

synes jeg også at jeg er dybt privilegeret, jeg tror sådan set, altså det er jo en meget flad organisation 

det her, og jeg har ikke oplevelsen af at, jeg har oplevelsen af at jeg nærmest er sidestillet med en 

funktionsleder, når jeg kører et projekt. Og jeg synes, at jeg får tilsvarende feedback, dels fra 

funktionslederne men også fra projektdeltagerne, så der er en god ånd. 

L: Synes du der skal mere ledelsestræning ind over projektledere ift daglige ledere? 

C.5: Ja men eh, altså, jeg tror at vi, nej det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror vi får det, alstå vi får det dels, vi har 

fået noget projektlederudddannelse, eller coachende projektledelsesuddannesle som alle ledere også 

har fået, så man har valgt at give ledere og projektledere samme uddannelse der. Øhmm og så tror jeg 

at vi i gruppen også påvirker hinanden, så dem der har den mere ingeniørmæssige tilgang til det og så 

andre der har den mere ledelsesmæssige baggrund, at vi supplerer hinanden. 

L: Netværksområdet. Det lyder som om at I bruger hinanden rigtig meget. 

C.5: Ja, vi bruger hinanden meget. Det der også er rigtig rigtig rart, det er at det er dejligt at være et sted, 

hvor man har dygtige folk ansat, men også hvor man er blandt dygtige kolleger og det er helt klart mit 

indtryk, at det er vi her, og man er ambitiøs og man har en hensigt om at blive bedre, og bare det at vi 

har et ønske om at blive certificerede projektledere indenfor IGMA og har en SSer(?) ansætter vi, nu har 
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en ide om, at lave nogle studiegrupper, hvor vi egentlig hænger hinanden op på at få læst noget af det 

her faglitteratur, det synes jeg er vildt spændende også fordi jeg synes det er vildt fedt at være i et 

lærerigt miljø.  

 Så teknikkerne bliver dygtigere og har de rigtige certificeringer hjemme det er meget meget vigtigt ikk, 

men at vi som projektledere også specialiserer os. Jeg vil sige, at når vi snakker kommunikation, så er 

en af de steder hvor teknikere også er forskellige, eller dem som jo, konsulenterne eller hvad vi  nu 

kalder dem, øhm, det er hvorvidt de er gode til at tale med kunderne og høre hvad kunden siger, og 

også det han ikke siger, og at de får fortalt, at de kommer og de går igen, da er det også vigtigt at man 

som projektleder at man hører og man ved hvad det er for nogle teknikkere man har med at gøre 

og at man udfylder nogle af de huller som ikke nødvendigvis, altså som måtte opstå der. 

L: Gælder det ikke også interne i projektgruppen? Når det er teknikkeren der taler, at det nogen gange 

skal oversættes 

C.5: Jo, det er helt sikkert. En udfordring her er også at vores folk er meget sjældent til stede på lokasionen, 

det er meget sjældent at vi kan holde de her fysiske møder i en projektgruppe. Du kan være heldig at 

samle alle folk til et projektopstartsmøde og det er sådan set det. Så er der sådan set ikke nødvendigvis 

så mange møder, de ellers mødes til alle sammen. 

L:  Så det er dig der er kontaktflade med det der skal bruges 

C.5: Ja. Eller også er det på telefonmøder eller også er det når man mødes bilateralt (?) ikk.  

L: Hvis man ser på en global leder… hvem ligner ham så mest, den daglige leder eller projektlederen ift 

kommunikationsopgaver  

C.5: Det er et ret ledende spørgsmål du stiller der. Nu har jeg jo ikke den store baggrund for at vide, hvordan 

en global leder nødvendigvis tænker, altså jeg har et projekt, hvor jeg havde en projektleder siddende i 

USA, hvor det så var udfordrende at holde møderne efter to om eftermiddagen og i det hele taget være i 

dialog, når det foregik på de afstande, men han var projektleder. Og jeg har et projekt, hvor jeg skal 

udrulle nogle installationer,til nogle lokationer rundt om i Europa, men der har jeg også en projektleder 

siddende i DK og  skal have kontakten til de lokale rundt omkring, jeg har ikke, jeg tror ikke jeg kan 

forholde mig til det spørgsmål 

L: Tanker omkring projektlederens karakter af arbejde ligner mere den globale leder ift den daglige leder 

C.5: Jamen du kan da, …Omvendt kan du også sætte, nu var jeg leder for et sekrætariat, hvor jeg havde 

personerne siddende i Jylland og så en gruppe på Fyn, og så havde jeg det der, hvor jeg var leder i 

sundhedssystemet, det er vel tilsvarende global leder at have folk siddende på 15 forskellige afdelinger 

på et sygehus og have nogen siddende ud i Grenaa, altså så det vil, det er jo tilsvarende. 

L: Ja, så der er der faktisk ikke den store forskel,  
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C.5: Nej, du kan ikke tillade dig at have folk samlet fysisk ret mange gange, hvorimod hvis du er så 

privilligeret at have dine folk samlet på en lokation, så kan du tillade dig at bruge en anden slags 

ledelse altså være mere synlige overfor dine medarbejdere, eller også skal du finde andre medier at 

være synlig på. Jeg tror egentlig mere det er et spørgsmål om kommunikationsform, og man bliver 

mere opsøgende ift hvilke medier er der altså du kan holde netmeetings, hvor du laver 

præsentationsgennemgang osv.  

 Og det er meget mere, jeg vil sige den afdeling jeg havde på Fyn, mens jeg sad i Århus, jamen de 

forestillede sig ikke at det skulle blive så godt at have, altså jeg fik mange roser som leder ift den 

afdeling på Fyn fordi, jeg måske også fordi jeg tilstræbte at være der en dag om ugen, men så var jeg 

også helt åben ift at være på den lokation en gang om ugen ikk. Kom til mig, og jeg blev ikke forstyrret 

så meget vel. Og samtidig med, så fik de jo overladt temlig meget ansvar til at praktisere i dagligdagen, 

altså de var jo account managere kan man sige ift nogle bestemte problem eller produktområder har de 

forskellige grupper af kunder så, så jeg tror bare at det er at sætte nogle rammer og nogle 

ansvarsområder og det bliver man måske mere orientere af, også hvis man er global leder, så er man 

også nød til at have tillid til at de har en vis bevægelsesfrihed.  

L: Det lyder fuldstændig rigtig….når jeg stille spørgsmålet er det også for at se hvad der sker. 

C.5: Jeg synes ift, altså og det skal jeg ikke sige for højt vel, og nu er der ikke nogen der hører det bånd der 

vel? 

L: Nej det er kun mig, og det er annonymt. 

C.5: Men at være leder i sundhedsvæsnet hvor man i og for sig får rigtig mange mennesker under sig, det 

det har de også tradi.tio.. også i sygeplejergerningen, øhm og du skal eh du har det personaleansvaret 

og du har også personaleansvaret hvis du skal i en rekrutionsrunde eller hvis du skal fyrer 

medarbejdere pga en eller anden dårlig adfærd af en eller anden art, øhm, du har også ansvaret hvis 

det er at du skal øhm, du skal  holde de her ting, som jeg nævnte før øhm, fordi det har man bestem, og 

så skal du samtidig arbejde med optimeringsprojekter og nødvendigvis ikke øhm blive jeg ved ikke 

aflønningsmæssigt, men i hvert fald så tager det meget tid samtidig med er det ikke noget at råbe hurra 

for, det er offentlige penge vi taler om, øhm og jeg tror også tit og ofte at i funktionslederstillinger, 

der er der også en vis, der ligger du indenfor et eller andet spektre, men det er dybt privilegeret 

at være projektleder og ikke have personaleansvar men at køre efter målene ikk’. Det der der 

giver en gevinst i den sidste ende som er målbart altså hvor målbart er det, at, ja det er også 

målbart at tænke ind på hvad er det så for nogle kompetencer dine medarbejdere har og hvor lang tid 

har de været det og sådan, men der er en enorm tilfredsstillelse at arbejde med projekter. 

L: Der er en masse administrativt andre tager sig af, og som I får det bedste af. 

C.5: Ja fordi tit og ofte, det ved jeg ikke, som personaleleder, der skal du stadigvæk også arbejde med 

økonomi og opfølgning osv og whatever. Vi skal også med det er projektrelateret. 

L: Hvad med politiske magtspil. Hvad er din oplevelse af det – altså internt i NetDesign? Oplever du, at der 

nogen gange bliver taget nogle beslutninger, eller at du bliver pålagt nogle beslutninger, som virker helt 

hul i hovedet? 
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C.5: Nej, altså de er jo sådan set sponsor for projektet og vil jo projektet det bedste, så de er 

samarbejdspartnere og skal sikre at organisationen også følger os. Det er jo også et spørgsmål om at 

kommunikere med dem undervejs, så vi kommer samme sted hen. 

L: Har de en fremtrædende rolle..altså styregruppen, ud over bare at skulle afrapporteres til? 

C.5: Ja, det har de helt sikkert. 

L: Hvad med opbakning fra ledelsen her i NetDesig, er det noget I mærker til? 

C.5: Ja, øh og den er meget meget god, fordi kundefokus betyder meget for NetDesign. Tilfredse kunder 

betyder meget, så den er god. Det vil sige, den har været, på et tidspunkt var jeg ude, hvor der var et 

produkt, hvor vi havde visse problemer, da oplevede jeg, at jeg skulle bruge mange kræfter på at råbe 

ledelsen op, men det var også min opgave, men det var, der var ledelsen så orienteret imod at skulle 

blive den her, vi har været igennem en proces hvor man skulle gå fra at være tre enheder til en enhed, 

og der var der mange, altså processen i sig selv har fyldt meget frem for at have tid og plads til at 

forholde sig til kunderne ift hvis der var et problem der, men så er det også min opgave at kunne 

eskalere og blive ved med at holde fast. 

L:  Standhaftig… 

C.5: Ja 

C.5: Og der vil jeg da også sige, altså som projektleder skal du være stærk og du skal også være stærk.. du 

skal til enhver tid være klar, ja en del kan man jo sige, at det er lige meget hvor man er henne men altså 

– jeg skal stå ved de projekter jeg har med at gøre, og jeg kan da godt være i tvivl om nogen af dem, 

fordi der er også noget af dem, vi er på vej ind i nogle nye men det er bare vigtigt at jeg udadtil viser, at 

jeg tror på de projekter, og jeg kæmper for dem. Jeg skal da også være i stand… jeg har den 

overbevisning at jeg kan da bare få et arbejde et andet sted hvis det skal være det kommer an på, så 

øh, det giver også styrke. 

 Det er med at være og holde fast, jeg vil sige det er meget vigtigt for mig, det kan være det specielt er 

for mig, men at NetDesign er bevidst om hvad strategi man går efter og at hvis man går i gang med så 

et projekt, … hvor vi er, jeg skal lige til at starte på et projekt nu, jeg er faktisk startet i dag, og hvor 

kontrakten underskrives en af disse dag, forhåbentlig onsdag, hvor vi er de første, øh, nummer to i 

verden der skal lave den her løsning øh og så er det meget meget vigtigt  at virksomheden vil det her, 

hvis du kan følge mig, så at hvis vi kommer ind i en situation, hvor timerne der er solgt ikke holder vand, 

så er der opbakning til at vi kæmper og at vi bruger de ressourcer der skal til for at få det til at lykkes, for 

der vil være noget, altså der vil være noget, altså det er jo kun en kompani, der er så risikoen er 

forholdsvis begrænset alligevel, men men bare viljen er der til at vi vil få det til at lykkes og det 

selvfølgelig også giver noget benefit, fordi vi vil den vej og vi er dem der kan få de forskellige teknologier 

til at spille sammen. 

L: Hvis der er noget du skulle ændre, hvis der var noget hvor du kunne sige ”det der, det kunne vi godt 

lave om på” hvad skulle det så være? 
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C.5: Øhm, ja, det er der. ***Altså det er så ikke bare i projektøjemed, men det ville lette det at skulle køre 

projekter, det var at processerne, ikke for at de skulle være firkantede men bare beskrevet, hvornår er 

salg inde og hvad er deres ansvarsområder, hvornår er managment inde og hvad kører de, og hvad 

kører projektlederne selv, og hvordan agerer løsningsansvarlig og hvordan kører konsulenter og 

teknikkere ind, altså de relationer og de processer, at man har revurderet dem og beskrevet dem og var 

enige om dem og havde præsenteret det på ’Pixi’ niveau, så vi alle sammen kendte dem frem for at ,… 

det ville være, … 

L: At man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang 

C.5: ja eller skal være af..eller søgende, grænsesøgende med de, hvornår er det liiige, ikk’ det det, men ikke 

så firkantet at man ikke kan gå på tværs. Men det skal være på nogle meget overordnede linier, så det 

ikke skal laves om igen og igen og igen.  

L: Godt, er der andet du synes jeg skal vide. 

C.5: Nej, men måske den sidste der, jeg tror, at man..øh… det gav refleksion, da du snakkede om det her i 

dag og også i den her gruppe, at når vi laver tidsestimater også på vores eget forbrug af tid, at vi sætter 

tid af til at… til information, altså kommunikationen i stedet for at vi lægger det lidt ind under andre 

opgaver, men synliggøre, at vi bruger tid på det *** ..at det var måske en eye-opener for det, det håber 

jeg i hvert fald. 

L: Tusind tak Hanne, jeg glæder mig meget til at præsentere det for jer, som jeg finder frem til. Jeg synes 

det er meget spændende at sidde og lytte til jer. 

C.5: Er vi meget forskellige i det vi siger? 

L: Der er nogen forskelligheder og så er der nogle meget ensartede bølger der går, men sikkert også fordi, 

at strukture er som den er, fordi der er nogen af dem som jeg har snakket med, de er meget bundet op 

af strukturen- stagegate procedurer og afrapportering, så det… 
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Company C: 1st Interview med C.7 – tlf interview – Linje leder 

Ringe op og giver forklaring og baggrund på phd projekt og status.  

04:58 

L: Men det som jeg så også gerne vil have, det er at få et indblik i hvad I, som den daglige leder, jer 

som har den daglige kontakt med projektlederne, hvad jeres oplevelse egentlig er, af hvad der er let 

at arbejde med og hvad der ikke er let at arbejde med, hvilke tanker i gør om den kommunikation 

der rent faktisk foregår. 

  Hvis du nu lige fortæller ganske kort, hvad er det for et daglig ledelsesjob du har og hvordan 

er du egentlig i kontakt med projektlederne? 

C.7: Jeg sidder som afdelingschef for sikkerhedsafdelingen i ND, dvs jeg har ansvaret for 7 

sikkerhedskonsulenter, som er ude hos vores kunder og lave sikkerhedsprojekter, hvis man kan sig 

det på den måde, sikkerhedsopgaver. Så jeg har sådan en ledelse af personalet og også det tekniske 

ansvar.  

L: Hvor meget kontakt har du med projektlederen i løbet af en uge? 

C.7: I løbet af en uge?? 

L: Eller en dag, en måned eller 

C.7: Jeg vil skyde på at det nok er en time om ugen, en halv til en hel time om ugen. Det er jo meget 

forskelligt. Sikkerhedsafdelingen er ikke involveret i så mange projekter, fordi sikkerhedsprojekter 

er meget små, ofte meget små, så vi er ikke involveret i så mange projekter. Men når vi så er, så kan 

det godt være omfattende og så kan vi godt holde mange statusmøder og opfølgningsmøder osv. 

Så det er meget forskelligt, der kan godt gå en måned, hvor jeg slet ikke er involveret i nogen 

projekter. Og så kan der være en måned hvor jeg bruger mange timer hver uge. Så det er meget 

skiftende. 

L: Hvad er dine erfaringer med projektlederes måde at komme til jer på, når de har problemer med 

projekter? Hvis der er nogle udfordringer i et projekt. 

C.7: Den vil jeg sige, den er meget forskellig afhængig af projektlederen. Jeg tror sådan det er meget 

personligt relateret. Hvilke personlige kompetencer projektlederen har.  Der er jo nogen gange hvor 

vi siger til projektlederen: Jamen hvorfor kommer du til mig, hvorfor går du ikke ind og tager en 

snak med konsulenten i stedet for at eskalere det med det samme til mig? Der er nogen gange, hvor 
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der er projektledere der eskalerer med det samme til cheferne i stedet for at prøve på lige at få det 

afklaret med de involverede konsulenter først. Andre er rigtig gode til, først at eskalere, når der er 

et behov for eskalationen. Så er der også nogen der er bedre til at holde en løbende informeret. 

Der vil jeg så skynde mig at sige nogen gange, så sidder jeg jo med i nogen af styregrupperne også, 

så derfor er der selvfølgelig også en anden involvering, når jeg er med i styregruppen end når jeg 

ikke er med i styregruppen. Jeg ved ikke om det gav et svar på dit spørgsmål. Lad mig sige det på 

den måde, at jeg synes det er meget afhængig af de personlige kompetence hos projektlederen. 

L: Mærker du en forskel, fordi, hvis man siger to projektledere fra ND burde jo have det samme 

udgangspunkt, de samme ressourcer, de samme kvalifikationer som sådan, så på den måde skulle 

man jo mene at de gik til jer på samme måde.. 

C.7: Neeej det vil jeg nu ikke sige, vores projektledere har forskellig baggrund. Nogen kommer fra TDC, 

andre er blevet ansat direkte i ND og er blevet uddannet den vej igennem, andre er sprunget over 

fra den tekniske afdeling og er blevet projektledere, og andre igen kommer fra nogle helt andre 

virksomheder 

L: Og det kan du tydeligt mærke forskel på? 

C.7: Hmmm, jeg ved ikke om det er det der gør det, eller om det er forskel i personlighed, det er 

selvfølgelig lidt svært ikk, men jeg kan da se, at der også er lidt forskel på om de følger en Prince II 

model eller de følger andre projektstyringsmodeller. Jeg ved godt at vi har nogle overordnede 

projektstyringsværktøjer og det tror jeg da også at det er den måde man styrer det på, men jeg tror 

alligevel, at der må være en forskel. Jeg ved godt at vi prøver at køre den samme linje, men jeg har 

da kunnet mærke en forskel på projektlederne inden de er blevet helt hjernevasket af NDs måde at 

køre projekter på**. Altså man kan sige at nogen af projektlederne har påtaget sig en udførende 

rolle i projektet i stedet for bare at være projektleder** og det ved jeg at det er der en af 

projektledercheferne, der har arbejdet meget intensivt med de enkelte projektledere, for at 

fortælle dem hvad en projektleder er og hvad og hvad en projektdeltager er og vise dem forskellen 

på det. 

L: Hvordan vil du karakterisere en projektleders rolle og primære opgaver? 

C.7: Det ved jeg ikke om jeg er i stand til. Jeg kender hverken til Prince II eller til … så det er jeg ikke 

uddannet nok indenfor, men jeg vil da sige, at en projektleder efter min vurdering er en som skal 

være med til at overse projektet, skal være med til at lave de her statusrapporteringer, hvor er vi, 

hvor langt er vi kommet, hvad mangler vi at få udført, hvilke områder er brandslukningsområder og 

hvilke, ja det tror jeg det er nok det. 

L: Ift ressourcer til projekter. Hvordan arbejder du så med projektlederen i tildelingen af dine 

ressourcer til et projekt? 
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C.7: Jamen vi har en funktion in ND, som er sådan en koordineringsfunktion, og når kunderne skal have 

tildelt ressourcer, altså konsulenter, så ringer de ind til vores koordinering eller også går 

projektlederen ind til dem og siger, Jeg har det her projekt for den her kunde og jeg skal bruge 

nogen konsulenter der kan det og det og det og det – book dem til mig. Og det gør de så, og i det 

tilfælde at der er et problem med at de ikke kan få nok ressourcer fordi de er booket til andre 

områder, så kommer de ned til mig og spørger Hva’ jeg har lige det her projekt, hvor jeg skal bruge 

den og den person på det og det tidspunkt. Jeg kan se at han er booket til en anden opgave, kan vi 

få det til at, kan vi flytte rundt på nogen ting, for at få det til at passe? Så der kommer de ned til 

mig, når der er konflikter eller rettere knappe ressourcer.*** 

L: Så hvis selve koordineringsinstansen ikke kan klare det, så kommer de direkte. 

C.7: Ja, så bliver det eskaleret til ressourcer manageren eller afdelingschefen 

12:13 

L: Hvad nu hvis projektlederen har fået tildelt en ressource som han ikke er tilfreds med fra din 

afdeling? 

C.7: Ja, så kan de også godt rette henvendelse 

L: Hvordan gør de det? 

C.7: Ja det er jo så meget forskellig igen afhængig af hvilke personlige kompetencer projektlederen har 

kan man sige, nogen er meget direkte og siger Det her det går simpelthen ikke, jeg har arbejdet 

sammen på et projekt før med den her person og jeg ved han ikke kan det og det og det eller der har 

været nogen konflikter, jeg kunne godt tænke mig at få en anden person på. Andre går sådan lidt 

mere omkring den varme grød og siger Jaamen, jeg kan se at den konsulent, der er derover ham vil 

jeg hellere have på, fordi han har nogen styrker og så’en og så’en. Så nogen er mere direkte end 

andre. 

L: Hvis der er et problem omkring kompetencen omkring en ressource, er det så noget I forsøger at 

samarbejde omkring? Er der et samspil mellem dig og projektlederen hvad det angår? 

C.7: Ja det er der hvis jeg mener at hans argumenter er valide. Altså det er jo nogen, og det gælder alstå 

både vores account managerer, altså vores sælgere og så også vores projektledere, som har nogen 

favoritkonsulenter, for det er vores stjernekonsulenter, og som altid vil have dem på opgaverne. 

Hvor jeg så siger, at sådan kan det altså ikke altid være, der er jo nogen opgaver som er mere 

banale end andre, og der må vi så benytte nogen andre ressourcer.  
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L: Ja for der må jo også være et oplæringsaspekt i det. Eller hvad? 

C.7: Njaaa, det vil der normalt være, men som følge af at sikkerhed er meget, altså det udgør nogle 

meget specifikke kompetencer og meget små opgaver, så er det sjældent at vi har folk med på 

oplæring til det.  

13:54 

L: Kan du som afdelingschef gøre noget proaktivt ift det her samarbejde med projektlederen? 

C.7: Ja, jeg ved at vores projektchef kommer ud nu og underviser os alle sammen i ’Estimering’. Vi skal 

til at bruge trepunktsestimering i ND, og der kan jeg da gøre noget til at være med til at min 

afdeling efterlever den politik vi har på hvornår vi skal anvende trepunktsestimering.* For at gøre 

vores estimeringsarbejde meget bedre. Så kan jeg da selvfølgelig også være med til at gøre 

projektledere mere… give dem et bedre image**. Hvis de har det behov, men det kan man da være 

med til at sige, når der kommer nogen opgaver fra projektlederen, så skal I udfører dem eller noget 

i den retning. Men du spørger om jeg kan være med til at gøre bedre, men mit andet vil så være om 

der er behov for det, og det mener jeg ikke for jeg synes vi har et godt samarbejde med vores 

projektledere. Jeg ved ikke om det svarer på dit spørgsmål 

L: Jo det giver hele tiden en masse indikationer, også selv om du nogen gange tror, at du snakker uden 

om. For det gør du faktisk ikke. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, har du en ide om 

hvordan projektlederen anses indenfor din afdeling? Hvordan er holdningen, både positiv og 

negativ, fra dine medarbejdere? 

C.7: ja men det afhænger jo også af deres personlighed. Der har det jo også meget at gøre med om der 

er personer, der har kemi sammen. Hvis der er en projektleder, som ikke er teknisk orienteret, og 

som snakker med en af mine konsulenter som er meget teknisk orienteret, så har de ikke ret stor 

forståelse for hinanden. Omvendt hvis det er en konsulent, som har teknisk forståelse og en 

projektleder som har teknisk forståelse så kan de godt snakke det samme sprog og det give mange 

gange værdi hos konsulenterne, men jeg tror også hos projektlederne.  

 Jeg tror generelt at der er en meget god holdning til projektlederne og man har forståelse for deres 

arbejdsopgaver, hvad det er de udfører og værdien af det. Helt sikkert. Det er ikke sådan at man 

betragter dem som overflødige og noget fedt vi har i ND for at have et eller andet at please 

kunderne med. Nej jeg tror virkelig at medarbejderne betragter dem som værende en positiv del i 

at kunne levere et projekt til kunderne og jeg kan også mærke på konsulenterne, at når der er en 

projektleder på, så føler de at de ligesom har et sted at gå hen hvis de står med nogen udfordringer, 

så har de et sted at gå hen og både tage en dialog, men også at læsse noget af og så sige Jeg kan 

altså ikke komme videre her, du bliver nød til at tage fat i kunden og sige at det her det skal altså 

være på plads inden vi kan komme videre. Så jeg tror for konsulenterne er der mange gange en 
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kæmpe værdi i at vi har en projektleder med i opgaverne*** og det kan jeg jo mærke når vi har 

opgaver hvor vi ikke har projektledere med i, hvor de så selv skal påtage sig en projektleder opgave 

altså at koordinere en masse ting med kunderne, så jo. 

L: Så der skal de næsten gøre dobbeltarbejder, men hvor projektlederen, hvis han er der så… 

C.7: Det er ikke helt dobbeltarbejde men projektlederen kan være med til at tage noget af det ansvar 

væk fra konsulenten med det der med den koordinerende rolle, og der ved jeg da, at mange gange, 

hvor vi står og siger, at her er et projekt, vi kunne egentlig godt tænke os at få en projektleder på, 

hvor projektchefen siger: Nej, det her det er ikke et projekt, det er en koordineringsopgave. Det må I 

går til koordineringen og spørge om det kan hjælpe jer med det**. Så vi har mange, jeg vil sige 

nogen gange så har vi nogen diskussioner omkring, hvornår er noget et projekt, definere selve 

projektet.  

L: Hvornår kvalificere noget til et projekt. Er det så en dynamik, som ligger mellem dig og 

projektchefen?** 

C.7: Ja det er det ofte. Altså mine medarbejdere  kommer til mig og siger Jeg står med den her opgave 

overfor en kunde, som de mener er et projekt og så prøver jeg at løfte den op overfor vores 

projektchef  og sige Hvad så er det her et projekt eller hvad er det? Og så siger han ja eller nej.  

18:36 

L: Bliver du nogensinde indblandet i projektlederens interessentanalyse, altså sådan rent eksplicit. 

Bliver du spurgt til råds? 

C.7: Nej, det bliver jeg aldrig involveret i. 

Line forklarer lidt om interessentanalysen og hvorfor hun stiller spørgsmålet. 

20:34 

L: Så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du nogensinde oplever at projektlederne decideret agerer 

strategisk ift at opnå nogen ting, som er gavnligt for deres projekter? Kan du mærke, at nu kommer 

de til dig, og de har allerede snakket med sådan og sådan, de har ligesom sat tingene på plads for at 

opnå noget bestemt. Kan du mærke noget strategi i den måde de agerer på sammen med dig? 

C.7: Hmmm nej, ikke hvad jeg lige har tænkt over, men igen så tror jeg det kommer meget an på, og det 

passer så ikke helt, igen jeg tror det kommer meget an på personen og om han eller hun er en 

person, der tænker strategisk eller en person, som er sådan lidt mere kortsigtet, hvis man kan sige 
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det på den måde, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har før oplevet, hvor der kommer en 

projektleder, hvor jeg er blevet forhåndsadvaret af andre, hvor jeg ved at han har været ude og 

gøre sine hoser grønne andre steder i organisationen, fordi han gerne ville, f.eks skifte en konsulent 

ud. Hvor han så kommer hen til mig og fortæller at og prøver at spille om at jeg er den første han 

kommer til, hvor jeg så ved at der er en anden en historie ikk.** Jo, det har jeg bemærket ved 

nogen projektleder. Men jeg tror igen det er forskelligt fra projektleder til projektleder, der gør det 

der. Der er nogen der er strategiske mennesker og der er andre der ikke er. 

Forklarer lidt om anskuelsen ift netværk og hvad L kan se i sin data pt. 

23:47 

C.7:  Nå, der er da ingen tvivl om, nu nævnte du selv det med kantinen, der er da ingen tvivl om at den 

bliver brugt meget til uformelle samtaler, hvor der lige bliver løftet et eller andet hvor man siger  Vi 

har måske en udfordring her på det og det projekt med den og den sikkerhed, er det ikke noget du 

kan hjælpe mig med at kigge på?  Og sådan nogen ting og sager, det er da helt klart min opfattelse. 

Men nu er ND jo også en meget uformel virksomhed, så det er jo ikke fordi vi skriver store 

doktorafhandlinger til hinanden, hvis der er et eller andet der skal eskaleres, så plejer vi at gøre det 

rimelig uformelt og der er det helt klart at sådan noget som kantinen bliver anvendt** til at kunne 

føre de samtaler, hvor man har behov for at få noget eskaleret eller man har behov for at få noget 

attention på nogen ting***, så der synes jeg. Det er også min opfattelse at projektlederne er gode 

til at omgås mennesker deroppe, men det er jo også fordi de har en stor berøringsflade i 

organisationen, både blandt konsulenter og blandt koordineringen og selvfølgelig også blandt 

account managerne, som sidder som sælgere for et projektet ikk**. Og jeg ved da, at mange gange 

er der krige mellem projektlederne og sælgeren fordi projektlederen kommer tilbage og siger, at de 

har solgt det alt for billigt ikk, der er ikke nok, der er ikke afsat timer nok til ressourcer***, så jeg 

tror projektlederen har en rigtig stor berøringsflade. Jeg ved ikke om det er dem der har den største 

berøringsflade i ND, men det er da i hvert fald nok tæt på tror jeg** fordi de er så dybt integreret i 

virksomheden, så de har jo behov for, selv om når det er en uformel virksomhed, så har de også 

behov for at kunne fungere uformelt, så der tror jeg at kantinen og morgenmadsmøder og alt mulig 

andet er en meget, jeg vil sige en meget vigtig del af, jeg tror at når du nævner kommunikation, så 

tror jeg også det er vigtig at man har en god kemi og man deltager aktivt i organisationen og man 

lærer konsulenterne at kende, at man lærer account managerne at kende, at man lærer 

afdelingcheferne at kende, så bliver det også lettere at gå til folk efterfølgende og sige at vi har et 

problem her, hvad fanden gør vi lige? Så de er måske en slags interne sælgere også ikk, for at få 

tingene til at fungere overfor kunden***.  

L: ja for de har jo tit i kraft af deres titel, deres position, de sidder jo ikke som du, i den samme 

magtposition, som følger med det ansvar og ledelse, I har overfor en gruppe medarbejdere, det er 

jo ikke, selvom projektlederen også har et enormt ansvar for folk uformelt, så er der jo en forskel 

der, så derfor skal de agere på en anden måde for ting igennem og få deres ideer på førstepladsen. 
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C.7: Det er rigtigt, men når du nu siger få deres ideer på førstepladsen det lyder i mine ører som 

manipulerende, og det er der selvfølgelig nogen mennesker, der godt kan være manipulerende, 

men det er heldigvis ikke dem vi omgås så tit. Jeg tror når nu, det kan godt være det er mig, der er 

lidt naiv, at i hvert fald her i ND, der kommer de længst med at være ærlige og lægge svesken på 

disken i stedet for at forsøge på at lave et eller andet strategisk eller taktik til hvordan skal jeg lige 

få den her ide placeret, så den bedst muligt, så tror jeg det er bedre at fortælle det som det er og så 

plejer man som regel at få lydhørhed for det.** Så det er det jeg tror der er mest effektivt i ND, 

men nu er ND jo heller ikke så politisk en virksomhed, så det kan selvfølgelig også være at det 

hænger noget sammen med det. Og jeg tror der er meget stor forskel, nu ved jeg ikke om din 

afhandling fokuserer på, men jeg tror der er meget stor forskel på hvor politiseret en virksomhed 

er, for hvis der er meget politik i en organisation, så tror jeg også man skal, så skal man nok også 

agere strategisk, som du selv sagde, og vi er ikke ret politisk en organisation, så derfor tror jeg ikke 

på at man kommer langt med at være politisk. Tværtimod, så tror jeg man vil ende sine dage i ND. 

Igen, du har fuldstændig ret mht kommunikation, men jeg tror det må være svært at lave en 

generel regel omkring projektledelse og kommunikation. 

L: Det tror jeg heller ikke man kan 

C.7: For en af de største påvirkninger der må være, må være den organisationsstruktur og kultur som 

findes i den virksomhed, man agerer i**, og det ved jeg ikke om du har identificeret i dine 

interviews, men jeg vil da sige, at hvis man bare kigger i såden en virksomhed som ND, som er en 

meget upolitisk virksomhed, og kigger på sådan en organisation som IBM, som er worldwide, som 

virkelig er tung efter min opfattelse og vurdering set udefra, så tror jeg det er en helt anden 

projektleder, der vil have succes der over end en der er i ND. 

L: ….det er jo ikke et spørgsmål om hvad der er god  projektkommunikation og hvad der er dårlig 

projektkommunikation fordi de forskellige typer kan passe ind i forskellige virksomheder. Men i 

første omgang er det vigtig at finde ud af hvad er meningen og oplevelsen af projektkommunikation 

ud over de rapporter, og det møder man skal gå til, fordi der ikke har været fokus på det før,s å jeg 

bliver nød til at afdække, hvad er et egentlig vi har med at gøre her og der har  jeg også taget de her 

25 projektledere, som fordeler sig over 3 virksomheder og 2 tunge drenge, og det er helt klart at 

næste skridt hen ad vejen, der er en masse små nicher, der viser sig, hvor man kan dykke ned med 

yderligere forskning. For der vil være forskel 

Afslutning. L forklarer plan og fortæller om de næste skridt med henvendelse om grønt lys eller ej. Osv. 

Company C: 1st Interview med C.6 – tlf interview – Linje leder 

 

Ringe op og giver forklaring på phd projekt og status.  
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L: Men det som jeg så også gerne vil have, det er at få et indblik i hvad I, som den daglige leder, jer 

som har den daglige kontakt med projektlederne, hvad jeres oplevelse egentlig er, af hvad der er let 

at arbejde med og hvad der ikke er let at arbejde med, hvilke tanker i gør om den kommunikation 

der rent faktisk foregår. 

 Og jeg er ikke så meget specifik omkring at  bruge ordet ’kommunikation’ fordi så kan det meget 

nemt gå hen og blive for snævertsynet*, men jeg ser den måde man agerer, den måde man 

handler, den måde man tænker på, alt det er jo også at kommunikere. Så det er det jeg gerne vil 

have din vinkel på. Jeg har nogle spørgsmål, der falder lidt ind nogle forskellige temaer, og der er 

ikke nogen kæft trit og retning over det her, det er bare en dialog, hvor jeg hører hvad du synes. 

 Hvis du nu lige fortæller ganske kort, hvad er det for et daglig ledelsesjob du har og hvordan er du 

egentlig i kontakt med projektlederne? 

C.6: Jeg er jo leder for 14 IT konsulenter, og har så et specifikt område, som er IP kommunikation, det 

som man også betegner som IP telefoni. Det er i hvert fald det traditionelle. Ud over det så laver vi 

også, det som man i moderne sprog kalder for ’Collaboration’, altså det her med at man kan se 

status på hinanden og på kolleger og man kan måske starte videokald, vi laver også 

videokommunikation i min gruppe i stor stil, så vi integrerer faktisk en masse af de her moderne 

kommunikationsformer i den gruppe jeg leder og i den forbindelse så har vi jo ofte nogle rimelige 

omfattende projekter, og dem forsøger i videst mulig udstrækning at få tilknyttet en projektleder. 

Ofte så er det jo en del af det vi sælger til kunden, at vi allokerer en projektleder men egentlig lige 

så tit så gør vi det, også selv om det ikke er solgt, så gør vi det for at sikre at timerne ikke løber 

løbsk, for de er kompleks og der er en integration imellem nogle forskellige platforme der gør at der 

skal ikke skydes ret meget forbi, så bruger man lige 100 timer, som man aldrig rigtig fik penge for**. 

Så projektledelse er ekstrem vigtig for vores område. Jeg ved ikke om du allerede har haft en snak 

med Henrik, hvor hans område er lidt mere en bunden opgave. Så det her det er sådan meget, ift 

de andre områder, som vi egentlig beskæftiger os med, så det er det er jo rent faktisk, som berører 

brugeren, hvor de andre teknologier, det er bare noget der er der, det er nede i serverrummet og 

egentlig ikke er noget man ser. En forudsætning for de vi leverer det er, at det kan fungerer. 

L: Nu springer jeg lige lidt ind i min spørgsmålsrække her. Hvis du skal sige, hvad er projektlederens 

primære rolle, hvad er hans primære opgaver?  

C.6: Jamen projektlederens rolle det er i hvert fald først og fremmest at sikre at der er en nogenlunde 

slagfast plan og at den i øvrigt er afstemt med projektdeltagerne, og så er det selvfølgelig at holde 

løbende styr på de enkelte elementer i projektet. Sørge for kommunikation til kunden, så han er 

opdateret, sørge for at hvis der er nogen forudsætninger, der ligger forude for en anden aftale, 

jamen at de så bliver tilpasset i bookningerne. Vores projektledere de sørger jo også for, i hvert fald 
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i de definerede projekter, der sørger rent faktisk også for at booke eller få vores koordinatorer til at 

booke ressourcerne. Det vil jeg sige det er deres vigtigste opgave. Det er den der løbende dialog og 

koordinering af ressourcerne. 

L: Når I har et projekt og sætter en projektleder på, er det så også, når du siger booke ressourcerne, 

er det så også der hvor han kan overskue de, udover jeres afdelings, ressourcer der er nødvendige 

for at projektet kører 

C.6: Nej altså initielt i projektet der er der et projektopstartsmøde, hvor jeg som regel deltager og hvor 

vi bliver, altså alt efter hvordan folk er, folkene i min afdeling er booket, så finder vi de egnede 

ressourcer og dem der måske, alle dem der har den fornødne tid i kalenderen, og det er reelt se 

den rolle jeg har med projektleder. I hverfald i begyndelsen, ud over det så styrer de det langt hen 

ad vejen selv. Så med mindre et projekt det drøner af sporet så kommer jeg jo ind over i forbindelse 

med en styregruppe. Så vi starter med at allokere de ressourcer, som vi mener skal til for at løse det 

her, det pågældende projekt, og så er det egentlig projektgruppen, der sammen med 

projektlederen og kunden, kører projektet til ende. Hvor vi så i bund og grund løbende får nogen 

referater fra nogen statusmøder.  

L: Er det nok, synes du, fra projektlederen ift den kommunikation der så foregår mellem ham og dig? 

At få de rapporter. Er det optimalt? 

C.6: Ja det synes jeg egentlig, det synes jeg. Altså, det giver i hvert fald mig en vished om at projektet 

det kører som planlagt og så har vi jo så, altså ud over det så har vi en rigtig god daglig dialog**, 

hmmm vi har, altså selv om det er et sådan nogenlunde stort firma, så ses vi, og vi snakker meget 

om vores projekter, fordi det fylder jo nærmest hele dagen, så når vi mødes i kantinen, så bliver det 

vendt** hvis der lige er et eller andet, så vi har egentlig meget sådan, jeg vil sige, langt hen ad vejen 

så kører det via de referater og den daglige dialog. 

L: Så der kører ligesom en formel kommunikation, som er en del af proceduren, men sideløbende 

kører der en mere uformel daglig  

C.6: Ja, det gør der 

L: Er der nogen gange hvor projektlederen tager fat i dig, hvis der er nogle specielle udfordringer, der 

viser sig? 

C.6: Ja, det gør de næsten altid. 

L: Hvordan gør de det? 
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C.6: Jamen, det synes jeg det er typisk mundtlig, hvor de kommer ned og siger Vi har sådan og sådan og 

den og den har ikke nået at blive færdig til tiden .. eller hvad det nu måtte være og så kigger vi lidt i 

kalenderen og lidt i projektplanen og så forsøger vi at tilpasse den. Så det kører nok mest mundtlig. 

L: Jeg binder lige det med at I finder ud af hvilke ressourcer I bruger, det binder jeg lige sammen med 

selve projektlederens interessentanalyse, fordi det er et af de emner fra min første rundes 

interviews, som springer frem som et lidt ømt punkt. Og baggrunden for det er at de ”høje herrer”, 

siger, at hvis bare man foretager sin interessentanalyse til UG + og slange, og i øvrigt laver den 

fortløbende, så er der ikke noget, der kan komme som en overraskelse. Det er der så delte 

meninger om, når man går ud og spørger projektlederne om det her. Jeg vil så spørge om 

projektlederne involverer dig i den interessentanalyse? Er det noget projektlederen snakker med 

dig om i løbet af projektet? 

C.6: Altså det, det synes jeg egentlig sjældent at vi løber ind i. Der kan selvfølgelig være nogen, hvor 

man har et kemiproblem og man derfor ligesom må adressere det og finde ud af om, man skal sadle 

om, på en given person eller kompetence, men jeg synes, nej, det synes jeg ikke, sådan at jeg bliver, 

det synes jeg ikke, at jeg oplever, at man bliver involveret i. Det vil sige, at det er heller ikke så tit 

jeg oplever at vi har, at vi skal til at ændre opstilling. 

L: oplever du det nogensinde ift hvis der kommer nogen politiske bølger henover et projekt. Politiske 

agendaer? 

C.6: Det er ikke noget der ligesom springer i tankerne lige nu da. Hvis du tænker rent politisk internt? 

L: Ja, eller fra store kunder. 

C.6: Nej, det har jeg ikke oplevet. Der hvor jeg tror vi rammes mest af politik, det er i det der hedder 

Unified Communication, som jo er det jeg sidder i, der har vi ligesom tre primære leverandører af 

en platform, som i bund og grund, ja i 90% af tilfældene kan det samme og det vi nogen gange 

bliver ramt af, det er den der interne stridighed omkring, men det er jo helt tilbage fra man skal ud 

og sælge, Hvad for en platform skal vi sælge til den her kunde? ** Når først det er valgt, så er der 

ikke rigtig politik i det mere, så kører vi efter den.  

 Så nej jeg synes ikke, jeg synes ikke sådan at der er, det er klart der er altid nogen, der kommer 

ofte, der kommer da jævnligt nogen dialoger, men det er mest sådan nogen 

forventningsafstemninger imellem ham der har solgt det og det vi som så bagefter leverer, men det 

er ikke sådan at det ender med en stor politisk affære. 

L: Det er jo godt. Mærker du forskel på den måde projektledere kommer til dig, den måde de 

kommunikerer med dig omkring deres projekter? 
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C.6: Ja, det synes jeg. 

L: Kan du prøve at beskrive lidt om på hvilken måde, hvori ligger de her forskelle? 

C.6: Jamen altså der er jo, nu nævnte du det jo også selv med projektledere, de er jo meget forskellige 

personer**, og der er nogen der er glade for nærmest at sætte en på på en hvilken som helst mail, 

på et hvilket som helst referat også lige bruge en halv time ude på gange, også selv om man i bund 

og grund ikke føler at man har tid til at høre om det, man måske i bund og grund føler,at man er 

opdateret på projektet. Og så er der den diametral modsætning, hvor man kun får meget sparsom 

information og hvor man måske selv føler at man har behov for at tage den der dialog ude på 

gangen fordi man føler at man ikke lige er helt oppe på beatet på det pågældende projekt, så jeg 

oplever det egentlig mest som værende forskellen på selve projektlederen, der afspejler sig i den 

måde de kommunikerer på. Vi har en projektleder som er ekstrem kommunikativ, skriver status 

mails bare der er et lille komma der skal ændres og det kan man sige, det er et eller andet sted, der 

er det jo så mit filter, der finder ud af hvor meget af det jeg har behov for at nærlæse og hvor 

meget jeg har behov for at sige, Nå det er så rart at have, det lægger jeg så over under det projekt 

og så må jeg jo finde den hvis jeg mener at jeg skal bruge det. Så der er væsentlig forskel på 

hvordan de kommunikerer. 

L: Har du en fornemmelse af at der er forskel på hvordan projektlederen bruger deres netværk 

omkring et projekt? Og personlig i og for sig også 

C.6: Ja, det har jeg. Vi har jo, NetDesign er jo et selskab hvor to tredjedele er nogen som er kommet fra 

TDC og jeg har været i ND fra før den tid og der er der ingen tvivl om , at de projektledere som var, 

og har været i ND i rigtig mange år og har kun har været en del af den platform som jeg 

repræsenterer, de bruger deres gamle netværk meget, i meget meget stor udstrækning. Fordi, ND 

var en væsentlig anden virksomhed før, meget, der var lidt mere fart over feltet og der var man 

afhængig af hinanden. I dag der er vi sådan lidt mere, der er vi kommet over den kritiske masse vil 

jeg sige, altså nu er der måske lidt overskud i bund og grund, og de nye er måske knap så afhængige 

af at have det der dybe, eller det der meget personlige netværk. Jeg synes man klart kan mærke en 

forskel på de gamle ND projektledere og så dem som er blevet flyttet. 

L: Er det så fordi, dem der kommer fra TDC de også bruger deres eget og deres gamle ”mellem 

hinanden” netværk? 

C.6: Det tror jeg de gør. Det der er lidt sjovt, er at jeg har en, de projektledere der er på mine projekter, 

de er, det er næsten altid de samme. Altså der sådan fire fem projektledere som stort set altid laver 

vores projekter. Så jeg tror et eller andet sted at det også hænger lidt sammen med at de 

projektledere, som så er kommet med over fra TDC, at de arbejder jo så med projekterne i de to 

andre grupper*, så der er måske et eller andet sted, den der kulturelle opdeling, som er svær at 

bryde ned, hvor meget man end man gerne ville.  
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L: Men er det også fordi, de er sat på faglige specifikke områder? 

C.6: Ja, altså man skal jo ikke undervurdere, at hvis man har haft mange projekter indenfor mit område, 

så har man jo klart en fordel, og der er jo det samme indenfor de to andre områder, godt nok kan, 

sådan funktionalitetsmæssigt, så kan systemerne langt hen ad vejen det samme, men sådan rent 

løsningsmæssigt, så er de væsentlig forskellige. Så det er ikke sådan at man bare liiiige, man kender 

jo efterhånden afhængighederne og forudsætningerne indenfor de forskellige områder, og man kan 

jo godt sige at en projektleder skal jo ikke være særlig velfunderet teknisk, men man skal jo nok ikke 

undervurdere fordelen i at de trods alt har en del, eller har fået noget kendskab til det. 

L: Hvornår er det store rykind var fra TDC 

C.6: Det er vel efterhånden 2 til 2 ½  

L: Det er jo alligevel ift hvor godt man kender hinanden, så er det jo alligevel forholdsvis ung, kunne 

du forestille dig, at netværkene de ligesom begynder at blive blandet? 

C.6:  Nej, jeg tror helt sikkert, at det begynder at hjælpe, men det har godt nok været et sejt træk**. Der 

har været nærmest en lille mur imellem de folk og de gamle ND folk. Det har været sådan lidt ’dem’ 

og ’os’. Hmm og jeg synes egentlig, og det er jo på trods af at der er blevet lavet ekstrem mange 

initiativer for at forsøge at nedbryde den barriere, men altså det ved man jo fra alle mulige andre 

steder, det er en svær opgave. 

L: Hvordan sidder I? Sidder I blandet eller sidder I også opdelt sådan rent fysisk? 

C.6: Grupperne sidder jo som grupperne var, altså sådan helt produktspecifikt der arbejder jeg jo 

indenfor noget der hedder ’Discen’, og dem der sidder lige på den anden side af skillevæggen, de 

arbejder på noget der hedder ’wire’. Så de sidder bag skillevæggen, og jeg sidder på den anden side 

af  skillevæggen**. Man kan ikke sådan blande, der er ikke noget overlap i, ja der er meget meget 

lidt overlap, hvor vi i bund og grund kunne hjælpe hinanden og det gør jo selvfølgelig også, at den 

mur, den vil nok til stadighed være der. Men rent personlig og netværksmæssigt, der må den jo om 

ikke andet, blive nedbrudt under vejs. Sådan rent arbejdsmæssigt, der er den svær at nedbryde. 

L: Grunden til jeg spørger så meget ind til det her er at jeg bruger netværksanalyse, som tilgang til når 

jeg snakker om projektlederens kommunikation, fordi det bl.a. er der jeg ligesom påpeger, at 

projektledere er meget forskellige. Der er dem som er enormt gode til at netværke og finde frem til 

personer, som ved noget, og kender nogen der ved noget, og så kan få informationer omkring det 

de skal bruge til lige præcis det projekt, og så er der nogen, som slet ikke kan finde ud af det, hvor 

det simpelthen bare ikke ligger i dem, og derfor er det meget spændende at høre dig fortælle om 

det, for et er at der er noget kultur i det, og I kommer fra forskellige steder og er fagligt på 
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forskellige projekter, men der også simpelthen er nogen deciderede fysiske rammer som gør at 

sådan er det bare lige nu og så kan man sådan set lave nok så mange initiativer for at nedbryde det, 

men det har sin naturlige tid til at I bliver en samlet flok 

C.6:  Ja men altså jeg tror da heller ikke, nu vil jeg da også sige, at jeg tror da heller ikke, når jeg kigger 

op på projektlederne så er der nogen af der er rigtig flinke til at tage, de sidder oppe på anden sal 

og vi sidder i stuen, så er der nogen af dem der er rigtig flinke til lige at tage trappen ned*, men der 

er så sandelig også nogen, der aldrig letter sig fra deres bord. Og jeg vil da sige, at de projektledere, 

som rent faktisk kommer ned, det er dem der vinder. Det er dem der har deres, der lige en gang om 

dagen, eller hvad det nu må være, et par gange om dagen, eller hvornår eller hvad det nu er, dem 

der kommer ned og lige lytter rundt og ser hvem der er der, det er jo også dem der får netværket** 

L: Godt, så vil jeg høre, når nu projektledere har problemer med et projekt og det er så alvorligt at det 

kræver højere lags indflydelse. Hvordan mærke du hvordan projektlederen serverer det her 

problem for dig?  

C.6: Jeg vil heldigvis sige, at det er relativt sjældent at vore projekter kommer så langt ud. De få gange, 

hvor jeg har oplevet det, jamen der tror jeg vi har haft en, for det første så har vi nok haft et 

styregruppemøde i projektet for ligesom at finde ud af hvad der end måtte være gået galt, men jeg 

tror at langt hen ad vejen, så har vi nok…. 

 Må jeg lige få spørgsmålet en gang til 

L: Kan du mærke forskel på hvordan projektlederne formidler det her problem eller serverer det her 

problem for dig, for ligesom at få gjort noget ved det eller ved at de serverer det for evt endnu 

højere lag- Går de direkte til dem og siger Sådan og sådan? 

C.6: Altså det har jeg, det er faktisk, det er en af de ting, som jeg synes projektlederne gør, de eskalerer 

sjældent opad. Eller i hvert fald over mit niveau. De vil eskalere det til selve styregruppen. Der er 

der nogen der er væsentlig hurtigere til at skyde mails op til direktionen. Der synes jeg måske de er 

lidt mere prof. De håndterer det indenfor projektet**, med de deltagere der i forvejen er allokeret 

til at håndtere det her og det gør de jo typisk ved at indkalde til et styregruppemøde, hvor de så 

selv deltager og fremlægger deres bekymring. Og det kan jo, igen, og det er jo noget af det vi har 

oplevet, det kan jo langt hen ad vejen være et kemispørgsmål. Det vil jeg næsten sige, at det oftest 

er, for der er sjældent noget, der er sjældent tekniske udfordringer, der ikke kan løses om ikke 

andet med at allokere en ekstra ressource, men hvis det decideret er, det kan være, ofte kan det 

være et kemispørgsmål. Og det behøver ikke nødvendigvis at være projektlederen, det kan også 

være den primære tekniske kompetence, der, som gør at projektet det kører af sporet. Altså det, 

jeg føler,at de gange, hvor der er noget der er gået galt, så bliver det oftest håndteret indenfor 

projektet. Måske med en ’copy’ til den direktør, der måtte sidde indenfor det pågældende område. 

Så han i hvert fald er informeret om, at der er lidt knas indenfor det her projekt. 
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L: Hvis det nu er er et kemispørgsmål og det er mellem projektlederen og en fra din afdeling. Hvad gør 

I så, hvordan håndterer I det? 

C.6: Oftest, så indkalder vi de to involverede parter og det har så været den ansvarlige for 

projektlederne og så mig, samt projektlederen og den pågældende ressource. Så har vi simpelthen 

indkaldt til et stille og rolig uformelt møde hvor de begge to får mulighed for at lægge tingene på 

bordet. Og jeg tror, som oftest, så sådan nogen ting, de bunder også i kommunikation* De bunder i 

måden folk kommunikerer på, der er nogen, hvor  man er nød til at læse lidt mellem linjerne for 

ikke at blive trådt over tæerne, og det er jo igen, altså et eller sted er det jo et spørgsmål om at 

lære hinanden ordentligt at kende og have sit netværk på plads ikk, fordi, vi havde et specifikt 

projekt, hvor vi havde en usædvanlig masse problemer og vi brugte tusind timer oven i ud over 

projektet, hvor vi havde en projektleder og en af mine folk, som rent faktisk gik fuldstændig på klint 

af hinanden og det var jo et eller andet sted, der var ikke nogen der følte at den anden gjorde sit 

job og der var ikke nogen, der følte at der blev fulgt op..og , jamen det kørte af sporet. Og da havde 

vi den her dialog, og langt hen ad vejen var det simpelthen et spørgsmål om, at de havde 

misforstået hinanden***, de havde simpelthen ikke fået afstemt forventninger** om hvem, gjorde 

hvad. Den ene troede at en eskalation mod en leverandør det var, det havde man aftalt at det var 

projektlederen der gjorde det og den anden, altså projektlederen han mente at det måtte da helt 

klart være konsulenten der skulle gøre det. Og så kommer der nogen af de her lidt grimme mails*, 

hvor man synes, at det kører lige rigeligt højt på de ikke så pæne ord. Det er i hvert fald der hvor jeg 

oftest synes det går galt, det er hvis folk ikke forstår hinanden og ikke forstår hinandens måder at 

kommunikere på. 

L: Hvad kan de proaktivt gøre for at undgå de her misforståelser? 

C.6: Der vil jeg sige, at i det her tilfælde, der burde man jo nok have grebet den noget tidligere og have 

taget det møde noget før, fordi, nu kom det hele sådan lidt på bagkant, og heldighvis for det 

projekt, så var det trods alt ved at være kørt i mål. Men havde man grebet den noget tidligere og 

lige havde fået lavet en forventningsafstemning til hinanden, så havde nok været rimelig givtigt, for 

der er, det, altså man skal jo heller ikke, et er hvor mange timer man bruger på et projekt, men man 

skal jo ikke undervurdere, hvor meget tid man bruger på at kommunikere, og hvis det er sådan 

noget ’ikke konstruktiv’ kommunikation så er det hurtigt nogen timer og dage***, så men 

problemet det er jo hvis, altså et eller andet sted, er det måske, føler man måske at det er 

projektlederen, der skal sige, at der er sket noget, men det kan jo være at han ikke se det. Så det 

kan jo reelt set godt være at det burde have være mig der havde opdaget det. For jeg kunne jo godt 

høre på min medarbejder, at han var dybt frustreret, så … Men hvordan man lige kunne have 

fanget den tidligere, det er sgu lidt svært. 

L: Det er jo altid svært at sige, reaktivt at sige, hvordan kunne man have gjort for når man står i 

situationen, så er det ikke altid man kan se det. Og så kan man jo ikke reagerer på det, hvis man 

ikke kan se det. 
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C.6: Nej, det er i hvert fald nemmere at se i bakspejlet og der må jeg indrømme, at der har jeg ikke de 

store ideer til hvordan man kunne have set sådan noget tidligere, fordi jeg var ikke i tvivl om, at jeg 

havde den rigtige mand på opgaven og jeg er helt sikker på at projektlederen, han har også været 

fint kompetent til det han skulle lave, så igen, der har været noget kommunikationsbrist og måske 

også et kemiproblem mellem de to og det er jo vanvittig svært at spotte hvis ikke man er en del af 

gruppen. 

L: På baggrund af det så vil jeg spørge. Hvad kan projektlederen lære af dig som daglig leder? Og 

bagefter kommer, hvad kan du lære af projektlederen? Hvis I ligesom skulle styrke hinanden i jeres 

samspil, er der så noget du kan lære og noget han kan lære? 

C.6: Det var da et svært spørgsmål! 

L: Det er sådan lidt den der med, hvor man tænker nogen gange: Årh hvis han da bare lige kunne gøre 

sådan og sådan, men det er jo ikke sikkert at han ved det. Er der noget omkring din dagligdag og dit 

virke, som projektlederen ville være tjent med at vide? 

C.6: Det kan jeg da ikke lige umiddelbart komme på, hvad det skulle være. Vi laver jo to meget 

forskellige ting. Og jeg synes, projektledere, altså i deres væremåde er de jo nok langt hen ad vejen 

ligesom jeg er, fordi det er nogen typisk nogen meget selvstændige og i bund og grund nogle 

kompetente personer og man bliver jo nok ikke lige projektleder hvis ikke man er relativt 

struktureret og formår at holde hovedet koldt selv om det går lidt stærkt. Så rent væremæssigt, så 

tror jeg i og for sig,… altså jeg kunne også sagtens forestille migselv som projektleder og jeg har så 

også selvfølgelig været det gennem tiden. Om ikke andet uformelt projektleder, men hvad de lige 

kunne lære.  

L: Man kan også vende den om og sige, hvis du nu skulle sætte nogle ord på, hvad de primære 

forskelle er mellem dit arbejde og en projektleders arbejde. Du siger I er meget ens, men hvad er 

forskellen i jeres arbejde? 

C.6: Forskellen er jo helt klart opgaverne. Jeg sidder jo ikke ligefrem og sørger for at … og sikrer at en 

given konsulent, der er booket til en opgave, at han rent faktisk møder op derude. Det sidder jeg jo 

ikke og gør. Altså ja… (det er meget svært for Jesper at svare på dette spørgsmål, han leder og 

tænker og finder ikke rigtig noget) 

L: Hvad med ansvar, hvilken type ansvar har du og hvilken type ansvar har projektlederen? 

C.6:  Jamen mit ansvar er selvfølgelig at vi i min afdeling lever op til de mål vi har, lever op til at vi leverer 

et godt stykke arbejde og vi fakturerer de timer vi skal og medarbejderne i øvrigt er tilpas i deres 

job og at vi opadtil har, ja jeg er i bund og grund skjoldet opadtil. Det er jo sådan, det er vel sådan 
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man siger det, for at sikre mig at de folk jeg har, de har den fornødne tid til at koncentrere sig om at 

være ude ved kunderne** (minder om det der bliver sagt om at projektlederen skal skærme sine 

projektdeltagere). 

L: Og hvordan er det ift projektlederens ansvar 

C.6: jamen projektlederen han er jo også ude ved kunden, altså de er jo et eller andet sted jo også en 

konsulent**, og hvor deres opgave er at koordinere, aftaler, konsulenter og projektafhængigheder. 

L; Godt, jamen ved du hvad jeg tror vi er kommet omkring alle de ting jeg ville spørge dig om. 

C.6: Ja, det var nogen svære spørgsmål! 

L: Ja, men det er også sådan nogen, netop som jeg sagde, det er ikke sådan nogle enkeltstående mere 

direkte spørgsmål, som man nærmest kan svare ja og nej til , så i alt det du har fortalt her, der siger 

du jo, dels det du siger, men du giver også et billede af meget mere og det er det der er meget 

værdifuldt for mig at høre, hvordan det hænger sammen. 

C.6: Ja for så skulle jeg jo om ikke andet have haft spørgsmålene, så kunne jeg jo nok have tænkt lidt 

mere over de projekter jeg har kørt.  

L: Hvis du kommer til at tænke på noget, så må du meget gerne sende mig en email. 

C.6: Så skriver jeg til dig. 

Line forklarer planen,  de næste skridt i hvordan Jesper vil blive kontaktet igen for ’grønt lys’ osv. 
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Company D - 1st  Round of interviews 

Interview med D.1 og D.2 

Interview med D.I (top projektleder) og D.2, som har arbejdet sammen med D.1 i et stort projekt for YY 

D.1: for mig er kommunikation, jamen du laver du det selv og det er for at få ting til at fungere.  

Det var et rimelig konkret it projekt for XX og YY havde vundet den opgave. YY kastede sig over projektet i 

september oktober og det skulle være færdigt i marts det følgende år. Til jul var projektet kørt i skoven og 

projektlederen havde kastet håndklædet i ringen og pludselig stod de med et projekt uden projektleder. På 

det tidspunkt var vi i Connector og vi var leverandører til YY.  

De ringede lille juleaften. Mødtes 3 januar. Så fortalte om det her projekt. Og en anden arkitekt der lige 

fortalte lidt og det gik meget godt.  

D.1: Så fik jeg kontrakten med hjem, og så gav jeg dem 10 punkter, sådan gør vi. Kontrakten er biblen og 

hvis man ikke kan den så løber man sur og dør. 

0515  

L: Du er du den første der siger, er det ikke lidt skræmmende 

D.1: du skal kunne den ovenfra nedefra, ind og ud, fra siden i søvne - du skal bare kunne den!!!! 

Når jeg underviser så siger jeg der findes fire dimensioner. Der findes længde højde bredde, og tid. De fire 

første har vor herre skabt den sidste har menneskene skabt. AFTALER. Alle samfund i hele verden, alle 

traktater bygger på aftaler. Hvis ikke du kan spille reglerne så dør du, det ligesom at spille skak 

D.2: Det er helt enkelt, den der kan reglerne bedst har størst mulighed for at vinde. 

D.1: Det er helt basalt, lær reglerne, og reglerne er dem der står i kontrakten. Lær reglerne, og så kan du 

begynde at navigere. det er helt helt fundamentalt, hvordan det gik galt hvis ikke man kunne kontrakten. 

L: Hvad hvis man har en dårlig kontrakt? 

D.1: Det er jo lige meget du skal kunne den. Det er jo basis, og så må du jo gøre noget ved det. Det er jo 

ligemeget, du er nød til at kende fundamentet, hvor er det jeg operere, hvad er min platform, det kan jo 

være det er en gyngende platform men så skal du jo vide det. det kan jo ikke nytte noget at du ikke ved at 

det er en gyngende platform, for så tror du det er en solid platform, og så viser det sig at det er lige over i 
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det hjørne der der er et stort hul og der skal du ikke gå over. Det har jo ikke noget med kommunikation at 

gøre og jo det har måske noget med kommunikation at gøre, men det er jo helt basis, altså hvad er op og 

ned her i verden og det er aftaler. aftaler aftaler aftaler.  

AFtaleloven og købeloven så kan man meget. 

0800 L: Så D.1 du kom på som projektleder og du D.2 

D.2: jeg kom på den 19 januar. 

D.1: Jeg ringede til Steen (vierø Pedersen) så siger jeg til steen jeg skal bruge en nu jeg drukner jeg drunker, 

jeg skal bruge en til at tage sig af alle de detaljer. Jeg er nede i så mange detaljer, jeg skal bruge en til at 

hjælpe mig med alle de detaljer. Det er det som projektleder når man kommer ind i et projekt så er kunsten 

at dykke ned, det er meget nemt, det gør alle projektledere, men så skal man lige hive sig selv i håret og 

komme op igen og få overblik. og det var der jeg havde brug for D.2 til at tage sig af detaljerne og så skulle 

jeg have overblikket. 

 D.1: Så jeg gik rundt og skød på folk og lavede aftaler med folk og så D.2 han gik og rydde op bagefter. 

Hvad var det i sagde vi kunne klar?? 

D.2: Et mirakel, to nedbrud, to showstoppere og et par mindre nedbrud om dagen per dag. Kkommer der 

mere så er vi på den for der er ikke flere timer i døgnet. Vi gik hjem kl sent. De korte dage var kl ti om 

aftenen og vi startede kl syv om aftenen.  

Der var flere gange hvor vi sad derhen ved kl otte og ni om aftenen, så sagde vi "Ahh, nu er vi løst dagens 

udfordringer, NU kan vi gå i gang med dagens arbejde". Nu er der tid til at løse det vi burde løse den dag. Så 

der var drøn på, men vi havde også kun frem til den 31/3 og det nåede vi så også. Medicinen var også at 

arbejde mere, for at indhente det forsømte og så kan man sige så det at få sat struktur på muliggjorde at 

det var til at gennemføre, for inden da var der ingen der vidste hvad der skulle leveres og hvornår og den 

struktur var der slet ikke.  

1015 D.1: nej der var slet ikke noget, der var en kontrakt og man vidste ikke rigtig hvem der skulle levere 

hvad. Jeg kan huske en af de første møder hvor de der proejektleder ind på mit kontor, og jeg kom ud på 

YY, og siger hvor fanden skal jeg sidde henne? Så stod der et rum hvor der stod AFfald på døren, så tog jeg 

skiltet af og vendte det om og skrev jeg Projektnavnet på og så satte jeg mig derind og satte jeg mig derind. 

Og sagde, nu er det mit projektkontor, der er åbenbart ingen andre der vil have det, så satte jeg mig derind. 

Man må jo tage nogen beslutninger, så det blev vores projektkontor. 

Og så kom de derind en efter en, først så havde jeg snakket med ham arkitekten og sagde du bliver nød til 

at fortælle mig, hvad det her det handler om og så interviewede jeg projektlederne en efter en, hvor 
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arkitekten supplerede og fortalte mig hvad det var, og jeg så fandt ud hvor langt er de kommer hvor er de 

henne  og hvad tror de det er de skal lave. og så kom kundens mand/service manager. 

1130 D.2: hans opgave er så at YY skal levere den service til kunden som kunden har krav på og dermed 

taler han kundens sag i YY organisation 

D.1: og han flejnede fuldstændig ud kan jeg huske og der var helt fyldt inde i lokalet og han skældte ud så 

var der det og så var der det, okay jørgen så tager vi det en af gangen, først det og så det og så det og så 

blev der mere og mere stille og så sagde jeg Okay Jørgen, det der skal jeg nok tage mig af, hvad skal du så 

lave. Så det handler meget om at få struktur på og få det noteret ned og han kunne se, at der var nogen der 

tog ansvar.  

1235 Det sjove er,at den projektgruppe der, de indkalder stadig en til to gange om året. Man siger, at et 

project er en succes når kundens siger at han er glad og han gerne vil arbejde sammen med en igen, jeg 

siger, at et projekt er en succes når selv om det har været hårdt og selvom det har været slemt - når folk 

siger, hvornår skal vi lave projekt  sammen igen, hvornår skal vi lege sammen igen? Så sker der noget, så 

har man rørt ved nogen mennesker, så har det fungeret.  

1331 Der kan gå alting galt og man har alle mulige lejligheder til at flejne ud og skælde ud på folk, men det 

gælder om at bevare integriteten og være leder for folk.  

D.2: og det tror jeg mange gange, at det misser man meget at kommunikere i projektledelsessituation at 

min opgave er også at være leder for dig. Når man står som projektleder, man har delprojektleder, 

projektchef man har projektleder eller hvor i herarkiet det er at du har også den opgave at være leder for 

de folk, for i projektregi er de hævet ud af deres daglige linieorganisation, og selv om man så har nogle 

konfrontationer og bølgerne går højt en gang imellem, sørg for at få kommunikeret og det er stadig mit 

ansvar at få kommunikeret og det prøver jeg så også at leve op til og få demonstretet det en gang imellem.  

1455 D.1: Eksempel med en konsulent - en ung fyr, han kom ikke i en uge. Så gik jeg ind og snakkede med 

ham. Hans kone havde født et dødfødt barn. TAge sig tid til midt i al kaoset, at få fat i de rigtige mennesker, 

der skulle tage sig af ham. Det synes jeg egentlig vi gjorde meget godt. Det er vigtigt ikke at brænde folk af, 

for det er vores vigtigste resourcer.  

D.2: Den nemme løsning er at skille sig af med folk og sige duer ikke vi skal have en anden, og da synes jeg 

vi var meget gode til der at bruge den tid der skulle til for at få det til at fungere med dem der hang i 

bremsen. Af den ene eller den anden årsag. Når man kommer udefra, så har man kun et fokus, men det er 

jo kun en lille flig af den samlede virkelighed og tit så overser man jamen øh,så er der nogen mennekser der 

har været her i 20 år i denne organisation og haft succes med det, og det kan godt være det ikke lige spiller 

lige nu i disse to måneder og dermed ikke sagt,at det er nogle håbeløse udulige mennesker du har med at 

gøre. der må være masser af ting de kan og kan gøre godt. Så det der med den der umiddelbare reaktion 
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"jeg har simpelthen ikke tid til at vente på dem, væk med dem vi må have nogle andre der kan levere 

varen".  

L: Det må være linielederens ansvar 

D.2: ja ja, formelt er det selvfølgelig deres ansvar men de sidder jo også i en forfærdelig knibe og de leverer 

jo det de kan.  

1738 D.1: et eksempel fra et andet projekt 

D.1: for mig handler det om at give virkelyst, få det til at virke, gi folk lyst til at være med, at det er sjovt og 

det er skægt og vi laver fejl nå ja, og hvad så? Og så ellers videre. 

1847 L: Hvad er jeres holdning til Boddy og Wayne 

D.1: Er det nok at køre på cykel med et hjul? Ja det kan godt lade sig gøre. Det har man jjo set. 

D.2: Hvis alle mennesker læser færdelsreglerne så sker der ingen ulykker, nej sådan er det jo ikke.  

D.1: der jo meget mere kompliceret, altså det er jo mennesker, det handler jo ikke systemer, det handler jo 

ikke om regler, det handler om hvordan er vi mennesker, hvordan er vi sammen, hvordan er vi sociale, 

hvordan får vi lyst til at være istedet for bare  at skrive under her og her er en liste og gør sådan, og sådan 

er der jo ikke nogen der synes det er sjovt. Det synes jeg ihvertfald ikke. 

D.2: Og selv om man er i et PMI reguleret system og bruge den styringsmodel, kommunikerer de ting, 

jamen så er det jo vidt forskellige mennesker der kommunikerer de samme begreber og dermed er 

betydningen af dem, den er altså forskellig hver gang alligevel. Og derfor så, ja det kan godt være at nogen 

meget strukturerede mennesker det hjælpe dem til at se nogen faktuelle steder hvor jeg mangler noget 

information, men der er jo ikke noget kvalitet i kommunikeationen i sig selv i sådan et system. Den kommer 

af hvad du skaber imellem dine projektdeltager mellem de mennesker du omgiver dig med. 

2059 D.1: REference til Steens "ledelsesadfærd" Som han sendte til mig. 

D.2: PMI beskriver jo præcist hvad du skal gøre, ikke så meget om hvorfor eller hvordan og hvad du får ud 

af at gøre de ting, så selv i det der regulerede system så er alt jo åbent for tolkninger. og hvis du så ikke har 

mere i balast, for man kan sagtens kører glimrende projekter ad den vej, men det kræver altså at du har de 

andre med. 

... 
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2305 L: selvfølgelig er det for nemt det spørgsmål, men jeg stiller det fordi, at jeg stadig møder 

projektledere der stadig er nogen der har den holdning. 

(forklaring af C, B og A niveau projektledercertificationer) 

D.1: Du kan ikke være projektleder i dag i vores kultur i dag uden af have det menneskelige aspekt med. 

Når projektlederen træder i karakter som mennesker, det er der der kommer ledelse og det er der vi kan se 

successerne kommer.  

D.2: Og det er jo så spørgsmålet, hvem er det så der definerer succes og hvad er en succes? 

Jeg arbejdede et sted, hvor der var en projektleder der leverede masser af succes, det synes han ihvertfald 

selv, og det var han så den eneste, der synes for der var ingen der ville arbejde sammen med 

vedkommende igen. Så det er en kortvarig succes. 

D.1: De kommer aldrig længere som projektledere før de flytter sig.  

Folk skal kunne deres værktøjer for selvfølgelig skal de det, men det er ikke det det handler om, 

værktøjerne er kun til for at skabe de resulstater og analyser eller hvad det er for at sige "okay hvad gør vi 

så??" 

AT træde i karakter som menneske! 

Det handler om at være i balance, at være sig selv og have et selvværd der kan. Det handler jo om alt det 

der er nedenunder. Det handler om hvem er du som menneske. 

 D.2: og det er jo så også nok det der er ekstra tydeligt i vores kultur på vores breddegrader, for her der 

handler det jo mere om at vore tillid til projektlederen kommer jo kva at vi har tillid til personen. Har vi 

fidus til det menneske, så lever vi med i højere grad end hvis vi ikke har. Og det er jo det der, hvad er det 

for en form for autoritet du har, hvad er det for en autoritet vi læner os op ad. Hvor i andre organisationer i 

andre lande, der kan en projektleder stille sig op og sige så gør I sådan og sådan og sådan og så gør folk det.  

D.1: Nej herhjemme skal man gøre sig fortjent til at være leder og projektleder. "hold kæft, skal du være 

min leder mand, det skal jeg lige se, hvad kan du? Jeg er murermestermand, men jeg skal lige se,kan du 

styre mig, kan du lede mig?" og sådan er det også i projekter.  

2942 Eksempel Ref til 19. punktsplan.... en ting er kontrakten, men hvad er naturen i projektet og så brød vi 

det ned i målbare størrelser. Men for at kunne kommunikere det samme til alle, så sagde vi, at der er 19 

punkter. Men det passede ikke på alle, men så skærer vi lidt fra og så passer det også til dig. Så ved vi at når 
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du er nået til punkt 4, så ved du hvor du er og når du er nået til punkt 7, så ved vi hvor du er, så er det det vi 

kommunikerer. Der lavede vi en plan, der er fire gange seks meter, man kunne gå ind i. Der kan du tale om 

kommunikation så det basker. Trikket var at vi skal ikke have det på IT, det skulle brydes ned,så folk skulle 

have det i hånden og forstå hvad er det for noget det her. der skulle ejerskab til og forståelse og fordybelse 

og hvad er det her for noget, så vi lavede den her 19x30 punktsplan. Så hvert punkt var en leverance til mig. 

(videre snak om dette - fedt hvis jeg kunne få et billede af det) 

Vi inviterede kunden og linieledere, styregruppe, økonomichefen ind for at skabe forståelse for 

resourcebehovet. Det blev vist frem på en helt anden måde, istedet for en pc skærm som her fuldstændig 

umulig at arbejde med. Det havde der formål, at folk to ansvar, de blev involveret og kommited og det var 

deres, og jeg satte bare nogle krav til hvordan det skulle være. Så kunne de hele tiden dokumentere ift de 

her 19 punkter. Kvalitetssikring, for hvert punkt, for hver gang de havde beskrevet et punkt, så skulle det 

godkendes af modtageren, og når de så var enige,så lavede vi et stykke papir, som der så skulle 

underskrives på begge to, når det var leveret. Ikke før, og ikke ligen inden, først når det var afleveret. Til 

sidst, når vi var færdige kunne vi se, hvor mange underkrifter manglede, og det kom stille og roligt, og alle 

kunne jo se hvad der skete. Dels kommunikationsmæssigt, men også i relation til at få afsluttet projektet. 

Komme ud af projektet. for da vi stod og der manglede en uge, havde vi 400 seddler med kundens 

underskrifter på at tingene var accepteret. Men det sjove er, at da vi så skulle sætte det i drift, så ville 

driftchefen ikke skrive under, han var ikke sikker. Så ringede jeg til hans chef, og sagde ved du hvad, vi skal 

aflevere i morgen og driftchefen vil ikke skrive under, om han ville, ja det ville han godt, og så kom det 

igennem.  

L: Hvad mere ville han have. 

D.1: Jamen der var jo hard ball på et tidspunkt, der er det jo sådan at jeg skyer ikke nogen midler hvis jeg 

skal have noget så skal jeg have noget, altså hvis vi laver en aftale, så har vi en aftale, så er jeg fuldstændig 

ligeglad. Så er vi tilbage igen til aftalen. Hvis vi har en aftale så har vi en aftale.. så kan vi lave den om, hvis vi 

er enige om at lave den om.  

D.1: Så er der en god ting, som jeg blev meget betaget af da jeg kom til Connector, når vi snakker om hvad 

er kommunikation.  

D.2: Søren Kirkegaard! "En ligefrem meddelelse" 

D.2: De to streger under slutresultatet det er simpelthen: er kontrakten opfyldt eller ej. Jamen har du så en 

dårlig hapsy flapsy kontrakt, jamen det betyder bare at der er endnu mere rum til fortolkning af de to 

streger og det betyder at det bliver en langstrakt afleveringsforretning og du kommer til at bruge tonsvis af 

energi på at få defineret de to streget som bringer dig i stand til at levere, og det er ikke altid en lykkelig 

process. 
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4834 D.1: Kommunikation er jo mange ting... 

L: ja det er rigtig mange ting, men jeg synes også at kommunikation er blevet pakket ind i en kasse. Nu står 

vi her tre mennesker og taler sammen, og man tænker ikke umiddelbart på alt det der i øvrigt også 

foregår... 

D.1: ja det er jo det der er kommunikationen 

L: det er jo det. 

 D.2: Du kan ikke ikke kommunikere (mm.) 

Efterfølgende snak om det at kommunikere via mail og sms, når man skal udtrykke eller understrege noget 

man vil sige. Ofte er det nemmere og mindre risikabelt at ringe eller gå hen til folk. 

Bog, når "Ledelse er kommunikation" en medreflekterende bog om lederens kommunikative kompentence. 

 


