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Temaer for i dag

▪ Resultater fra forskningsprojekt om 
projektledelse i SMV’er

▪ Refleksioner over samspillet mellem 
projektledelse og business cases
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Resultater fra 
forsknings-
projekt
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Forskningsprojekt

▪ Baggrund og design

▪ Resultater

▪ Perspektiver
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Baggrund for forskningsprojekt

• 99% af alle virksomheder i DK er SMV’er

• Projektarbejdsformen vinder stærkt frem

• Få og sparsomme undersøgelser
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Mål for forskningsprojektet

▪ Hvordan bruger SMV’er projekter?

▪ Opleves projektarbejdsformen som effektiv?

▪ Hvad styrer adfærd og problemløsningerne?

▪ Hvilke anbefalinger kan gives for projekter? 7



Design af forskningsprojekt

▪ Spørgeskema udarbejdet ud fra teori
▫ Primært ”rethinking project management”

▪ 54 dybdeinterviews (af ca. 1 times varighed)
▫ 27 projektejere og  27 projektledere

▪ Kvalitativ kodning og kontrol 8

Note: i mange virksomheder var rollerne overlappende mellem projektejer og projektleder således at man ikke kunne tale om faste roller



Teoretisk udgangspunkt

▪ God projektledelse handler om at etablere en 
god struktur og arbejdsgang
▫ Forskningen peger på en positiv sammenhæng mellem 

struktur og succes i projekter – dog uden meget evidens

▪ Traditionelle modeller (PRINCE2 etc) kan 
anvendes, om end i tilpasset udgave
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Resultater (1/3)

▪ Løs overgang mellem projekt og opgaver

▪ Ingen faste fagtermer

▪ Simple styringsværktøjer (excel og word)
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Resultater (2/3)

▪ Sund fornuft – stor rolle for erfaring

▪ God kemi som basis for planlægning

▪ Multi-tasking – Alle er med i alt
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Resultater (3/3)

▪ Uformelle møder og kommunikation

▪ Ledelse er person-, ikke systemdrevet

▪ Ingen systematisk opfølgning i projektet

12



3 typiske måder at bruge projekter på
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Brug af projekt Produktudvikling Produktlevering Org. udvikling

Succes kriterie Tid & budget Kundetilfredshed Læring

Værktøjer Aktivitetsplan Kontrakt (krav) Teambuilding

Projektlederen Systematisk Forstår kunden Forstår kollegaer

Risikotilgang Kalkuleret Minimeret Accepteret

Tilgang Systematik Kunde specifik Intuitiv

Team størrelse Middel Lille Stor

Planlægning Hvordan Hvad Hvorfor

Evaluering Intern Ekstern Løs



Konklusion fra forskningen

▪ Projekter som bærende for vækst i SMV’er

▪ Projekter som social praksis

▪ Projekter som ledelse fremfor systemer
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Projekter som vækstmotor

▪ Klart behov for styring og kontrol

▪ Men store omkostninger i en projektledelse, 
der er formaliseret, standardiseret og stram
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Projekter som social praksis

▪ Menneske kemi af afgørende betydning

▪ Det gode professionelle samarbejde i fokus

▪ Kan indeholde faglighed, men er meget mere
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Ledelse kontra systemer i SMV’er

▪ Projekter skal udvikles ud fra formål og 
kontekst, ikke ud fra systemer og værktøjer

▪ Projektledelse fremfor projektstyring
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Refleksion over 
business cases
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Implikationer

▪ Fra systemer til ledelse

▪ Simplificering som grundkrav

▪ Fleksible redskaber
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Roller i projekter i organisationer
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Ejer

Leder Udfører Målgruppe

Ressourcer

og vilkår

Resultater

Efterspørger

Leverer



Teknologi øger behov for initiativer
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Projektejere og initiativ overload
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Topledelsens brug af sin tid
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Råd til Ejerne

▪ Feedback loop på tid – hvad bliver den brugt 
på, og hvad er formål/resultat

▪ Definer din rolle i hvert initiativ; involvering 
og resultater

▪ Solnedgangsklausul på alle igangsatte 
initiativer

▪ Etabler tydelige beslutningsprocesser og -
roller
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Roller i projekter i organisationer
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Ejer

Leder Udfører Målgruppe

Ressourcer

og vilkår

Resultater

Efterspørger

Leverer



Lederne og deres rolle
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Type 2 – Water

“Produktudvikling”

Milepælsplanlægning

Leder som coach

Type 4 – Air

“Organisationsudvikling”

Mission og vision

Leder som profet

J
a

Type 1 – Earth

“Byggeprojekt”

Aktivitetsplanlægning

Leder som dirigent

Type 3 – Fire

“Softwareudvikling”

Planlægning af slutmål

Leder som producent
Ja Nej

“Hvad” - Man kan tidligt i projektet fastlægge hvad præcist projektet skal opnå 



Roller i projekter i organisationer
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Ejer

Leder Udfører Målgruppe

Ressourcer

og vilkår

Resultater

Efterspørger

Leverer



Udførerne
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Coleman, Katz, & Menzel

"Medical Innovation: A Diffusion Study” 1966



Råd i forhold til udførerne

▪ Vælg opinionsdannere
▪ Vælg efter indflydelse, ikke ”til rådighed”
▪ Få ”brokkehovederne” i spil
▪ Brug meget tid på ”hvorfor” og mindre 

”hvordan”
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Roller i projekter i organisationer
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Ejer

Leder Udfører Målgruppe

Ressourcer

og vilkår

Resultater

Efterspørger

Leverer



Vis lederskab i forhold til Målgruppen
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Keith Grint, Wicked problems and clumsy

solutions, the role of leadership, 2008)



Tak!
Vi håber at denne præsentation har været brugbar for jer til at 
reflektere over projektledelse.
Vi kan nås på jukp@cphbusiness.dk og ssa@cphbusiness.dk
Vi er meget interesseret i at høre fra dig, hvis du ønsker at være 
gæsteforelæser eller deltage i vores forskning. 
Derudover kommer vi gerne ud og deler ud af vores viden, så den 
kan skabe værdi for dig.
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