
Projektarbejdet udgør mere end en fjerdedel af al aktivitet i vores del 
af samfundet. Det betyder, at enhver leder af en virksomhed (privat så-
vel som offentlig) må forstå, hvad et projekt er, og hvad projektarbejde 
indebærer.

Der findes et væld af bøger om projektledelse. De fleste er rettet mod 
dem, der skal være projektledere eller projektdeltagere. Intentionen 
med denne bog er en anden: Den præsenterer dét, en leder må vide om 
projekter og projektledelse.

BOGEN FORTÆLLER DIG BLANDT ANDET, HVORDAN DU

• bruger projekter som et ledelsesværktøj

• etablerer grundlaget for effektivt projektarbejde

• opnår projektsucces – og hvordan du måler succes

• formulerer projektets formål og mål – og kommunikerer dem
til alle, der har behov for at kende dem

• planlægger, organiserer og følger op på et projekt – i samarbejde
med projektlederen

• udformer milepælsplaner og ansvarskort, samt vurderer
usikkerhed i projektet

• bør optræde som projektejer i forhold til projektleder, projektteam
og andre interessentgrupper

• vurderer, om der er behov for en styregruppe for dit projekt
– og for et projektledelseskontor i din virksomhed

• styrer større projektprogrammer og -porteføljer.

ERLING S. ANDERSEN er professor emeritus ved Institutt for Ledelse og Organi- 
sasjon, Handelshøyskolen BI, i Oslo. Han underviser og forsker i projektledelse – og 
har skrevet en række bøger om fagområdet, blandt andet lærebogen Prosjektledelse – 
et organisasjonsperspektiv og bestselleren Målrettet prosjektstyring (sammen med Tor 
Haug og Kristoffer Grude).

PERNILLE ESKEROD er professor ved Department of Business & Management, Webster 
Vienna Private University, i Wien. Hun underviser og forsker i projektledelse og foran-
dringsledelse – og har skrevet flere bøger herom, blandt andet Projektets interessenter. 
Analyse og samspil (sammen med Anna Lund Jepsen).
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Forord 

Forord 
Forord 
 
Det er vanskeligt at fastsætte eksakt, hvor stor del af aktiviteterne i sam-
fundet, der sker i form af projektarbejde. Der er præsenteret tal, der viser, 
at 25-30 procent af alt arbejde foregår i projekter, det vil sige, at mere end 
en fjerdedel af al aktivitet i samfundet er projektarbejde. De allerfleste 
private og offentlige virksomheder kører et eller flere projekter samtidigt. 
Nogle virksomheder er til og med helt projektbaserede. 
 Projekter er altså en vigtig del af arbejdslivet. Det betyder, at enhver 
leder af en virksomhed må forstå, hvad et projekt er, og hvad projektar-
bejde indebærer. En leder må have viden om, hvordan virksomheden kan 
bruge projektarbejdsformen for at udvikle virksomheden i den ønskede 
retning. 
 Det findes mange bøger om projektledelse. De fleste er lærebøger rettet 
mod dem, der skal blive projektledere eller projektdeltagere. Intentionen 
med denne bog er en anden. Den præsenterer dét, en leder må vide om 
projekter og projektledelse.  
 Men måske har bogen også interesse for projektledere; den giver jo et 
billede af, hvad der er af betydning for dem, som projektlederne må kom-
munikere med. 
 Bogen bygger selvfølgelig på mange arbejder. Referencer er ikke givet 
i teksten, men præsenteret i bogens sidste kapitel.  
 Ordsproget »Man lærer så længe, man lever« kan omskrives til »Man 
lærer så længe, man har elever«. Vi har begge undervist master-
studerende i projektledelse på Syddansk Universitet. De har været voks-
ne mennesker fra private og offentlige virksomheder. Kontakten med 
dem har været en berigelse og har lært os meget om, hvad der er vigtigt i 
praktisk, dansk projektledelse. Vi er meget taknemmelige for at have haft 
muligheden for at være en del af dette. 
 Erling takker sine kolleger på BI Norwegian Business School. Fag-
gruppen i projektledelse har medarbejdere med forskellig baggrund og 
erfaringer fra flere lande i Europa. Det har været en stor glæde for ham at 
være del af dette fællesskab. Pernille er efter mange år ved Syddansk 
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Universitet skiftet til Webster University i Wien. Hun takker nuværende 
og tidligere kolleger for et godt samarbejde.  

Oslo og Wien, marts 2017 

Erling S. Andersen 
Professor emeritus, 
BI Norwegian Business School,  
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Pernille Eskerod 
Professor,  
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KAPITEL 1
 

Brug af projekter for at møde 

ledelsesudfordringer 

Kapitel 1. Brug af projekter for at møde ledelsesudfordringer 
Brug af projekter for at møde ledelsesudfordringer 
 
Denne bog handler om, hvordan en ledelse (både topledelse og linjeledel-
se) bevidst kan bruge projektarbejdsformen i ledelsen af sin virksomhed. 
 Nogen tror, at projekter er for ingeniører. Det hænger selvfølgelig 
sammen med, at de mest omtalte projekter historisk set har været store 
bygge- og anlægsprojekter, bro- og vejprojekter og olie- og gasprojekter. 
Men projektarbejdsformen er, som vi skal se, anvendelig på mange om-
råder. I dag må en dygtig leder forstå, hvordan han/hun kan bruge pro-
jekter i sin ledelsesgerning.  

Efter at have læst kaptitel 1 vil du have viden om, at:  
• Et projekt er en temporær (midlertidig) organisation 
• En leder har mulighed for at etablere temporære organisationer (pro-

jekter), som supplerer det arbejde, der bliver udført i den permanente 
organisation (linjeorganisationen) 

• De temporære organisationer (projekterne) er særligt relevante, når 
virksomheden ønsker grundlæggende ændringer  

• Et projekts succes afhænger af, at leverancerne fra projektet bliver ud-
nyttet 

Lad os først se på, hvad et projekt er.  

1.1. Hvad er et projekt? 
1.1. Hvad er et projekt? 
Vi definerer et projekt på følgende måde: »Et projekt er en temporær or-
ganisation, som har fået et opdrag fra basisorganisationen. Opdraget in-
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debærer leverancer, som giver grundlag for ændringer i den modtagende 
organisation.« 
 Temporær betyder »midlertidig«, så en temporær organisation er altså 
en organisation med begrænset levetid. Nu kan man måske hævde, at alle 
virksomheder bare lever en vis tid, men forskellen mellem et projekt og 
en traditionel organisation, f.eks. en produktionsvirksomhed, er, at virk-
somheden har en intention om evigt liv, mens der for et projekt allerede 
fra starten er defineret en afgrænset levetid. 
 Projektet etableres ved, at det får et opdrag fra en permanent organisa-
tion, som vi i projektterminologien normalt kalder basisorganisationen 
(nogen siger værtsorganisationen). Basisorganisationen kan være en of-
fentlig eller privat virksomhed, men kan også være en linjeenhed inden 
for virksomheden. Derfor kan vi sige, at projekter er af interesse for både 
topledelse og linjeledelse. Projektet skal altså udføre en opgave på vegne 
af basisorganisationen. Opdraget indebærer leverancer til basisorganisa-
tionen eller til en anden virksomhed (ofte kaldet tredjepart). Forudsæt-
ningen for et vellykket projekt er et nært samarbejde mellem den, der stil-
ler opgaven, altså opdragsgiveren, og projektmedlemmerne, der skal ud-
føre det.  
 Mange er måske vant til, at et projekt bliver defineret som »en tidsbe-
grænset bestræbelse på at skabe et unikt produkt eller en unik tjeneste«. 
Det er selvfølgelig ikke forkert. Men for os bliver det for snævert. En så-
dan definition er præget af det, vi kalder et opgaveperspektiv. Den lægger 
vægt på opgaven (bestræbelsen), dvs. det arbejde, nogen skal udføre for 
at skabe de ønskede leverancer fra projektet.  
 Vi har imidlertid et bredere perspektiv, og vi kalder det et organisati-
onsperspektiv. Her er det samspillet mellem den permanente og den tem-
porære organisation, der er i fokus. Vi må selvsagt være optaget af det ar-
bejde, som projektet skal gøre. Men desuden er vi optagede af, hvad den 
permanente organisation skal gøre, efter at projektet er afsluttet. I organi-
sationsperspektivet ser vi også på den rolle, som ledelsen i den perma-
nente organisation skal spille. Vi lægger vægt på, at projektet skal skabe 
grundlag for ændringer. Vi ser på projektet i et udvidet, ledelsesorienteret 
perspektiv, hvor vi siger, at det drejer sig om at udføre en opgave (gen-
nemføre en bestræbelse) i den hensigt at forbedre driften i basisorganisa-
tionen eller give anden konkurrencemæssig fordel. I organisationsper-
spektivet bliver projektet dermed en vigtig sag for topledelsen og linjele-
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