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Figur 1 O4L-modellen
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1. Indledning
Formålet med denne bog er at give en kort og kontant fremstilling, der 
dækker det væsentligste i moderne, professionel projektledelse. Vi går 
lige til sagen og giver dig de internationalt anerkendte teorier og værk-
tøjer, du har brug for. 

Bogen er henvendt til såvel projektledere, projektejere (opdragsgive-
re, styregruppe medlemmer), som projektmedarbejdere, støttefunktioner 
og andre der arbejder i og omkring projekter.

O4L-modellen

Ideen med O4L-modellen er at præsentere en simpel, visuel huskeregel, 
der skal sidde ’i rygraden’, således at vi hver gang, vi skal i gang med et 
projekt, tænker: 

•	Har jeg styr på opgaven? Ved jeg, hvad der er formålet med projektet, 
og hvordan resultatet af projektet skal måles? 

•	Har jeg overblik over projektets interessenter?
•	Ved jeg hvilke og hvor mange ressourcer, jeg skal bruge?

•	Har jeg en klar tidsplan for projektet?

•	Er projektets risici kortlagt? 

•	Og endelig: er jeg bevidst om min rolle som leder af projektet?

I dette – bogens første kapitel – kigger vi på, hvad et projekt   
 egentlig er, og hvordan projekterne har udviklet sig frem til nu. Vi 

introducerer projekt paradokset og ser på, hvad der overordnet set er 
projektlederens opgave. Bogens grundlæggende tilgang gennemgås, 
idet O4L-modellen introduceres og herefter gennemgås projektmodel-
ler og -metoder, både vandfaldsmodellen og den iterative og agile 
Scrum-metode. Vi kigger på internationale standarder og normer for 
projektledelse og slutter af med et kort afsnit om forandringsledelse.
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Målet med denne lille bog og med O4L modellen er at give dig en kort 
indføring i projektledelse. Har du læst og forstået bogens indhold, og vil 
du bruge det, du har lært – er du godt rustet til at gennemføre projek-
terne.

Men husk: projektledelse er ikke noget, man kan læse sig til, kun 
erfaring og hårdt arbejde gør dig til en excellent projektleder.

Bogens opbygning
Bogen er disponeret i otte kapitler. Dette introduktionskapitel, seks 
kapitler dækkende O4L-modellen samt en epilog. 

Bagest i bogen er der en oversigt, som viser hovedpunkterne i O4L-
modellen.

Allerbagest i bogen er der et stikordsregister.

Hvad er et projekt?
Den helt sikre og universelle definition af, hvad et projekt er, findes 
ikke, men der er almindelig enighed om, at et projekt er kendetegnet 
ved:

•	Et mål vi skal nå

•	En engangsforeteelse – altså noget vi ikke har 
prøvet før helt magen til – noget unikt

•	Begrænsede ressourcer

•	Begrænset tid – dvs. vi skal være færdige til et bestemt tidspunkt

•	En midlertidig organisation, der etableres til formålet og 
afvikles, når projektet har nået målet og kan lukkes ned

•	Ofte skal forskellige typer mennesker og 
faggrupper samarbejde for at nå målet

•	Da vi ikke har prøvet det før, er det ofte forbundet med 
risici og overraskelser at gennemføre et projekt

•	Projekter betyder forandringer, og mange mennesker bryder sig ikke 
om forandringer, så derfor kan et projekt møde betydelig modstand

Det modsatte af et projekt – det der ikke er projekter – er ’business as 
usual’, drift – ’operations’ som det kaldes i engelsksprogede lande. Altså 
rutineopgaver der gennemføres på en kendt og gentaget måde.

Som nævnt er det ikke en eksakt videnskab at afgøre, hvad der er et 
projekt, og hvad der ikke er. Noget der for nogle er en rutineopgave, 
de ikke tænker specielt over, men bare udfører – kan for andre være et 
projekt, der kræver forberedelse og planlægning.

Bogens opbygning 
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Projekter før og nu
Der har været projekter og projektledere i flere tusinde år. Pyramiderne, 
de store katedraler, skibe, broer osv. har alle krævet projektledelse, dvs. 
en overordnet beskrivelse af hvad der skulle laves, en plan, et budget, 
udvælgelse af de rette personer til jobbet og frem for alt: styringen af 
projektet hen imod målet – man kunne ikke bare gå i gang ’fra en ende af’.

Figur 2 Historisk projektledelse

Alligevel var det sikkert nemmere dengang i tidernes morgen. Opdrags-
giveren var typisk én person – det var overskueligt få, der interesserede 
sig for projektet, og beslutningerne kom derfor hurtigt. Det var kongen, 
kejseren, fyrsten, der bestemte, og hvad andre syntes om det var lige-
gyldigt. Arbejdskraft var der nok af, typisk slaver eller tvangsudskrevne 
arbejdere, der blev holdt til ilden med mere eller mindre brutale meto-
der. Hvad de syntes om arbejdet var ligegyldigt. Manglede der penge, 
blev der inddrevet nogle flere skatter, og skred tidsplanen, blev der sat 
flere folk på. 

I dag er det noget mere kompliceret at være projektleder. Ofte er 
det at udrede forventningerne og kravene til projektet i sig selv en stor 
opgave. Alle skal høres, og dertil kommer myndighedskrav, standarder 
og normer. Adskillige berøres af projektet, og mange skal derfor invol-
veres – ingen må glemmes, for så vender de sig måske imod projektet. 
Det at få identificeret projektets interessenter – dvs. alle de der har eller 
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burde have interesse i projektet – er således en af de vigtigste opgaver 
for projektlederen af i dag.

I moderne projekter er ressourcerne knappe og skal udvælges omhyg-
geligt for at sikre de mest optimale forhold for projektet. Typisk skal 
projektet udføres på flere forskellige lokationer, og ofte er projektteamet, 
set under et, meget forskelligt både kulturelt og fagligt. Dertil kommer, 
at mennesker, der arbejder i moderne projekter, skal behandles med 
respekt. De skal motiveres og udvikles, ellers vælger de projektet fra. 
Projektlederen skal kunne ’sælge’ sit projekt til de, han gerne vil have 
med.

Også hvad tidsplanen angår, har vilkårene ændret sig for den moder-
ne projektleder i forhold til tidligere. Ofte er der konkurrence og stort 
pres for at gennemføre projektet så hurtigt som muligt. Dertil kommer, 
at såvel teknologi som menneskers holdninger ændrer sig hurtigt og 
ofte, mens projektet er i gang. Konstante ændringer er derfor et vilkår i 
moderne projektledelse. (Fra store komplekse planer til få spilleregler.)

Tendensen i verden går mod flere og flere projekter. De store sta-
tiske organisationer med afdelinger, der hver passer deres funktion i 
hierarkiet, bliver afløst af projekter på kryds og tværs. Projekterne er 
midlertidige, har et startpunkt og et slutpunkt, skal løse en konkret 
opgave eller levere et produkt, der er unikt og altså ikke prøvet før, helt 
på samme måde. At projekterne skal løse en unik opgave eller levere et 
unikt produkt betyder også, at der skal gås nye og uprøvede veje, der 
byder på overraskelser og risici, og ofte udfordrer projektet andre men-
nesker. Projekterne har begrænsede og ofte knappe ressourcer og er tit 
kendetegnet ved at være tværorganisatoriske.

Projektparadokset
For at forstå projektets natur er det vigtigt at indse det paradoks, der 
ligger i selve tanken med projektet. Paradokset består i, at de, der ønsker 
projektet gennemført – ofte kaldet opdragsgiverne – fra starten, altså 
inden projektet er begyndt, ønsker at vide præcis, hvad de får, hvad det 
koster, og hvornår de får det. Heroverfor står det faktum, at projektet 
jo gennemføres for første gang og uvægerligt vil møde overraskelser og 
måske også modgang. Så det er faktisk ikke muligt – på forhånd – at 
love opdragsgiverne, hvordan projektet kommer til at gå.

Meget få forstår dette paradoks – og slet ikke projektets omgivelser, 
der ikke er hæmmet af detaljeret viden om de udfordringer, projektet 
står med. Fx når det drejer sig om offentlige projekter, ynder medierne 
at blive forargede og hænge projektlederen ud, hvis tingene ikke forlø-
ber som lovet.

Projektparadokset 
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Figur 3 Illustration af projektparadokset

En grundlæggende forståelse for projektets natur – herunder projekt-
paradokset – er en stor hjælp for projektlederen, der herved opnår den 
rette ydmyghed omkring den opgave, hun står overfor.

Vi må således anerkende, at det er en udsat post at være projektleder, 
men det er også udviklende og aldrig kedeligt – og det er vel derfor job-
bet kalder på så mange af os.

Projektlederen
Projektlederens opgave er at gøre opdragsgiverne tilfredse, men da alt 
i og omkring projektet kan ændre sig meget på kort tid, er det ikke 
nødvendigvis hverken muligt eller ønskeligt, at projektlederen leverer 
det, der fra starten blev lovet. I så fald er projektlederens opgave stadig 
at gøre opdragsgiverne tilfredse, hvilket vil sige at få dem til at forstå og 
acceptere ændringerne – og processen der førte frem til disse.

For den professionelle projektleder, der ønsker at gøre karriere, er det 
ikke nok, at opdragsgiverne er tilfredse; de øvrige interessenter skal der 
også udvises omsorg for, og deres behov tilgodeses. Således skal projekt-
medarbejderne, leverandører, samarbejdspartnere mm. også opleve 
projektet og projektlederens indsats som tilfredsstillende.

I adskillige organisationer tages projektledelse stadig ikke alvorligt 
som en selvstændig profession, og mange projektledere har derfor en 
lavere autoritet end afdelingsledere, divisionschefer mm. i linjeorganisa-
tionen, selvom projektlederens ansvar kan være tilsvarende eller endda 
større end linjelederens. Når man dertil lægger, at projektlederens job 
er tidsbegrænset, og at hun netop har brug for autoritet, fordi de med-
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arbejdere, hun bruger i projektet, ofte er udlånt fra linjeorganisationen 
– ja, så kan det godt være ganske udfordrende at være projektleder.

Mange selvstændige og resultatorienterede mennesker tiltales dog 
af jobbet som projektleder, fordi det er spændende og afvekslende – og 
netop selvstændigt og resultatorienteret.

Projektmodeller og -metoder
Selv i en organisation, hvor projektledelse er en disciplin, der ikke tages 
specielt alvorligt, og hvor projektledernes status er lav, kan en dygtig 
projektleder godt gennemføre et projekt med succes. Men hvis organisa-
tionen lever af at udføre projekter, er det ikke en fordel, at projektledelse 
kun er en individuel kompetence. Tværtimod vil det være en god idé, 
at der er en vis standard, som hele organisation følger. Sagen er jo den, 
at hver projektleder gør tingene på sin egen måde, og risikoen er derfor, 
at dennes viden og erfaring går tabt, når hun forlader organisationen. 
Ligeledes risikerer man, at projektet ændres i tilfælde af projektlederskift 
med deraf følgende forvirring for interessenterne. 

Hvis organisationen har en fælles måde at gennemføre projekter på, 
sikrer man sig et fælles projektsprog og en metodologi, som bevirker en 
ensartet måde at afvikle projekterne på. Denne fælles metode sikrer også 
et fælles perspektiv og overblik, samt at viden og erfaring omkring pro-
jektledelse bliver i organisationen, idet ændringer implementeres i det 
fælles begrebsapparat. Det bliver lettere at dele erfaring og viden, netop 
fordi man har en fælles opfattelse af, hvad projekter er, og hvordan de 
gennemføres.

En fælles projektmetode – en projektmodel med tilhørende guide 
eller manual – vil sikre, at projektet gennemføres på en kontrolleret 
og professionelt ledet måde, med stor synlighed, så alle involverede 
kan se, hvad der foregår, og hvad der forventes af dem. Dertil kommer 
effektivitets aspektet, idet vi med den fælles projektmetode benytter de 
samme gennemprøvede værktøjer og dermed sparer tid. 

Der er i princippet uendelige muligheder for at lave projektmodeller. 
Den helt klassiske er den såkaldte ’vandfaldsmodel’, hvor vi kun bevæger 
os i én og samme retning – fra start til slut på projektet. Nedenfor er 
vist et eksempel på en vandfaldsmodel med fem niveauer af faser, samt 
beslutningspunkter – de såkaldte ’gates’ – der skal passeres (opfyldes), 
for at projektet kan gå fra en fase til en anden. 

Projektmodeller og -metoder 
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Udvikling Test Godkendelse
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Idemodning
F Ø R  P R O J E K T E T  
B E S L U T T E S

P L A N L Æ G N I N G  O G  
S P E C I F I K AT I O N

U D F Ø R E L S E  O G
O P F Ø L G N I N G

A F L E V E R I N G  O G  
E VA L U E R I N G

D R I F T  O G  
V E D L I G E H O L DFigur 4 Vandfaldsmodel

I oversigten nedenfor er vist de fem faser med tilhørende 
 beslutningspunkter.

Fase Aktivitet I fasen Beslutningspunkt

Før projektet 
besluttes

Her indsamles så mange 
informationer som muligt, og 
projektet skitseres, så godt det 
kan lade sig gøre. Er der tale 
om et projekt, vi vil udføre for 
en kunde, afgiver vi et tilbud på 
baggrund af den viden, vi har.

Projektet beskrives i et idé-
dokument, og på baggrund heraf 
besluttes det, om projektet skal 
opgives eller udføres. Er der tale 
om et projekt, vi vil udføre for en 
kunde, taber vi enten projektet, el-
ler vi skriver kontrakt med kunden.

Planlægning og 
specifikation

Vi ved nu, at vi skal gen-
nemføre projektet, så 
derfor skal det planlægges 
og specificeres grundigt.

Når der foreligger en grundig 
og gennemarbejdet projektplan, 
der er langt mere detaljeret 
end idédokumentet, og som 
tilgodeser interessenterne, 
kan der tages beslutning om 
selve udførelsen af projektet. 

Udførelse og 
opfølgning

De planlagte aktiviteter udføres, 
og projektlederen følger op 
på, at alt går, som det skal. 
Der kommer uundgåeligt 
ændringer, og disse håndteres.

Når projektet arbejdet er 
udført, kan der tages beslutning 
om at aflevere resultatet.

Aflevering og 
evaluering

Projektets resultat afleveres, og 
projektgruppen afvikles efter 
at have evalueret projektet.

Når projektets resultat er accep-
teret af de, der skal bruge det, og 
når projektgruppen har evalueret 
projektet, kan projektet afvikles

Drift og vedligehold Projektets resultat er nu i brug 
og skal løbende vedligeholdes

Figur 5 Vandfaldsmodellens faser
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En anden type projektmodel er den iterative model, hvor man kan ’gå 
tilbage’ i faserne. En sådan tilgang kan ofte være mere forenelig med 
virkelighedens verden, hvor man godt vil prøve sig lidt frem, inden 
beslutningerne låses fast.

Et eksempel på en iterativ projektmetode er Scrum, der i de senere år 
er blevet meget udbredt. Scrum er en agil projektmetode. Agil vil sige, at 
Scrum opfylder det Agile manifest, der blev introduceret i 2001.

Hovedpunkterne i det Agile manifest er:

•	Personer og samarbejde/interaktioner frem for processer og værktøjer

•	Et fungerende produkt frem for omfattende dokumentation

•	Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandlinger

•	Forandringsparathed frem for at følge en plan

Med Scrum følger vi altså ikke den traditionelle vandfaldsmodel, hvor 
vi først bruger lang tid på at specificere projektet, fryser specifikatio-
nen fast og dernæst udfører projektet som specificeret. I stedet har vi 
 løbende dialog med kunden og laver i samarbejde en bid ad gangen.

Scrum blev udviklet i begyndelsen af 1990’erne og er i de seneste år 
vandret fra it-projekter til elektronik-, pharma- og endda byggeprojekter, 
hvor det såkaldte partnering-koncept bygger på de agile idéer. Styrken 
ved Scrum er, at det er en meget formaliseret – nærmest rigid – metode, 
som hurtigt kan læres. 

Product Backlog

Figur 6 Iterativ projektmodel: Scrum

Figuren viser principperne i Scrum og forklares i det følgende.
I Product Backlog er alle kravene til projektets produkt opstillet i 

prioriteret rækkefølge.
Den bærende idé i Scrum er, at der arbejdes i korte indsatser, 

Sprints. I hvert Sprint påtager projektgruppen sig at implementere en 

Projektmodeller og -metoder 
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