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HVORNÅR ER ET OFFENTLIGT PROJEKT EN 
SUCCES, OG HVORDAN BØR PROJEKTET 
GENNEMFØRES FOR AT OPNÅ SUCCES?

Skaber et projekt værdi, bliver det en succes, men hvor-
dan forstås værdi i de offentlige organisationer? Det 
kommer an på øjnene, der ser. Offentlige projekter i  
politisk styrede organisationer har særlige vilkår, som  
er vigtige at sætte sig ind i. Det offentlige projekt –  
set i et organisatorisk perspektiv giver aktørerne i og  
omkring offentlige projekter en bredere forståelse af 
præmisserne for offentlig projektledelse. 

I bogen præsenteres de rammer, som de offentlige pro-
jekter opstår i, skal løses i, og som de gerne skal have 
succes i: såkaldte projektarenaer. Projektarenaer rummer 
en lang række forskellige og modsatrettede krav og for-
ventninger, og det påvirker projekter på forskellige måder 
og sender dem ofte i forskellige retninger med den kon-
sekvens, at kompleksiteten omkring dem øges voldsomt.

DET OFFENTLIGE PROJEKT – SET I ET ORGANISATORISK 
PERSPEKTIV er til ledere, mellemledere, projektledere og 
medarbejdere i og omkring det offentlige. Bogen kan 
også bruges på uddannelser og efteruddannelser inden 
for projektledelse i det offentlige.

MIKKEL KAELS er chefkonsulent og for-
retningsansvarlig i Komponent (der er  
det tidligere COK/Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling, som er blevet  
samlet med KL og ledelsespolitisk kontor  
i ét samlet udviklingscenter), hvor han 
bl.a. underviser i projektledelse og arbej-
der med generel ledelses- og organisa- 
tionsudvikling i den offentlige sektor. 

Mikkel Kaels er desuden ekstern lektor  
i projektledelse og organisationsteori  
på Institut for Organisation på CBS og 
har været fagsansvarlig på projektleder- 
uddannelsen HA Pro. I en årrække har  
Mikkel været IT- og økonomiprojektleder  
i Økonomiforvaltningen i Københavns 
Kommune, samt arbejdet med udviklings-
projekter på kulturområdet og uddannel-
sesområdet. Mikkel Kaels er oprindelig 
cand.mag. i historie og film- og medie- 
videnskab fra Københavns Universitet.

Det korte svar er, at  
projektsucces hænger 
sammen med værdi- 
skabelse. Skaber projek-
tet værdi, bliver det en 
succes. Alligevel forbliver 
svaret ofte uklart, for der 
eksisterer ikke noget en-
tydigt svar på, hvordan 
man skal forstå værdi  
i en politisk styret orga-
nisation, hvor der ofte er 
mange forskellige faglig-
heder, agendaer, interes-
ser og magtpositioner  
til stede på samme tid.” 
(Fra bogen)

Hvornår er et  
offentligt projekt 
en succes, og hvor-
dan bør projektet 
gennemføres for 
at opnå succes? 
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