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Forord
Denne bog er en redigeret og omskrevet version af den første bog, jeg udgav i 2006
nemlig: “ProjektTræning - Projekter og Lederskab i Praksis”
Med den nye titel:
“Projekter & Lederskab, hvordan mennesker og ledelsessystemer - sammen - skaber 
usædvanlige resultater i praksis”
har jeg ønsket at vægte nogle bestemte forhold.
Projekter fordi jeg bruger projekter som praktisk fartøj til at forklare og træne de ting, jeg
gerne vil aflevere.
Lederskab fordi Lederskab er evnen til at få de rigtige ting til at ske gennem os selv og
andre. Der skal altså lederskab til, for at få de ting, der er omtalt i bogen, til at ske i
praksis.
Samspil mellem mennesker og systemer fordi vi meget ofte møder en situation, hvor en
virksomhed har alt i systemer, computerprogrammer og applikationer, blanketter,
diplomer og sorte bælter, men de virker ikke rigtigt i praksis.
Det er fordi disse ting er blevet teknisk installeret uden tilstrækkelig involvering, oplæring
og træning af mennesker.
Mennesker kan skabe udvikling. Systemer kan skabe effektivitet.
• Mennesker og systemer sammen kan skabe effektiv udvikling.
En virksomhed kan fungere med mennesker uden systemer. Men en virksomhed kan
ikke fungere uden mennesker med systemer.
• Langt den største udvikling kommer fra nogle menneskelige mekanismer og processer.
Disse forhold er behandlet i en menneskelig og forretningsmæssig helhed i denne bog.
I bogen har jeg brugt privat erhvervsvirksomhed som praktik men det kunne være en
hvilken som helst anden virksomhed, offentlig virksomhed, frivillig organisation, osv.
Praktikken kan være mange forskellige ting men de menneskelige processer og
grundprincipper er nøjagtigt de samme der er mennesker involveret i en hver
virksomhed i praksis.
Lederskab er hovedsageligt forbundet med de menneskelige processer. Management er
hovedsageligt forbundet med systemerne.
God fornøjelse med at læse bogen og med at tilegne dig indholdet som din egen viden og
din egen mestring.
Jeg ønsker dig held og lykke i dit virke, og håber at bogen vil være nyttig for dig.

Med venlig hilsen
Ole Olesen
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Introduktion
Når du sidder med denne bog foran dig, er du sandsynligvis et menneske, der ønsker at
få ting til at lykkes i praksis.
Den kompetente praktiker er en håndværker, der kan få ting til at lykkes i praksis og som
ved, hvorfor det virker. Du kan have opgaver som kompetent praktiker alene eller
sammen med andre.
Denne bog er baseret på træning af mere end 4000 mennesker i danske og udenlandske
erhvervsvirksomheder. En træning som deltagerne har kaldt ProjektTræning.
Bogen giver dig nogle praktiske bud på, hvordan du kan opnå usædvanlige resultater i
projekter og tværorganisatoriske processer gennem dig selv og andre mennesker.

Kompetent praktik
Min opgave gennem arbejdslivet har været at få ting til at lykkes i praksis gennem
mennesker i en forretningsmæssig helhed ikke filosofi, videnskab og teori.
Men jeg har altid gerne ville forstå, hvorfor ting virker og ikke virker i praksis.
Jeg skriver dette kapitel for at fortælle om, hvordan denne bog måske er anderledes i
forhold til mere traditionelle teoribøger.
Bogen er langt overvejende praktisk og autentisk fortælling om ProjektTræningen, som
mere er en håndværkeruddannelse end en teoretisk uddannelse.
Meget af den er vanskelig at forklare, men let at opleve.

Kobling mellem mennesker og systemer
Langt de fleste af vore træningstimer ude i virksomhederne går med at koble menneskers evner og
virksomhedens ledelsessystemer sammen og derved skabe effektivitet og resultater i praksis.
Forholdsvis få timer går med at indføre nye systemer.
Virksomhederne har som regel alt i ringbind, systemer, diplomer, kursusbeviser, sorte
bælter, osv., men de virker ofte ikke helt godt i praksis.
Virksomhederne har ofte “fået installeret” nogle systemer nogle computerprogrammer
eller papirsystemer men medarbejderne er ikke taget med blevet trænet i at forstå og
bruge dem der er ofte ingen eller en meget svag ejerskabsfølelse for systemerne.
Nogle af de virksomheder, vi har arbejdet for, har som regel haft dygtige specialister og
veludstyrede afdelinger og alt i værktøjer og procedurer.
Det er sjældent, vi behøver at forsyne dem med nye værktøjer, men ofte at vi må hjælpe
dem med at få de eksisterende til at fungere i praksis.
Andre virksomheder har en bevidst eller delvis ubevidst lim, der skaber en samstemt
indsats af disse specialister, systemer, værktøjer og afdelinger.

Lim

Specialer
og systemer
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Centrum i denne lim er menneskers evner, kreativitet, vilje, mod, kunnen og lederskab.
Når specialerne og systemerne ikke lykkes, er det fordi, vi glemmer samspillet mellem
dem og især samspillet med den menneskelige dimension, som er langt den vigtigste.
• ProjektTræningen arbejder mest med den menneskelige dimension, men altid i indgreb med

den forretning, mennesker skal skabe, og de specialer de skal bruge. Altså med mennesker og
de virksomhedselementer de skal bruge, når de skaber resultater.
Altid proces og produkt samtidigt.

Vi kan sige, at vi har arbejdet med det, der får en virksomhed til at hænge sammen og
virke godt.
ProjektTræningen arbejder ikke kun med limen, for så bliver det et speciale i sig selv, og
så er det heller ikke sikkert, at det lykkes.
Det er mere rigtigt at sige, at vi arbejder med overgangene mellem limen og de elementer,
virksomheden består af selve processen at binde forskellige elementer sammen.
Limen er det, der får en iværksættervirksomhed til at fungere.
Når iværksættervirksomheden bliver for stor, går den over i strukturfasen. Så forsvinder
limen, og fagspecialerne og afdelingerne træder frem hver for sig med gab imellem.
I samarbejdsfasen genskabes limen på en speciel måde. (Se “Modenhed organisationen”
Side 195)
• Nogle spørger om, hvad ProjektTræningen er god til. Det er til at arbejde med helheden. Vi

kan arbejde med mennesker og fagspecialerne samtidigt.
• ProjektTræningen arbejder ca. 80 90% med menneskelige arbejdsprocesser og ca. 10 20%

med systemer og værktøjer (produktet).
• ProjektTræningen skaber koblingen mellem menneskers evner og virksomhedens

ledelsessystemer, og skaber der igennem helt usædvanlige resultater i praksis.

Lederskab
Lederskab er evnen til at få de rigtige ting til at lykkes i praksis gennem os selv og andre.
Lederskab er en måde at være kompetent praktiker på.
Mennesker kan skabe udvikling, forandring, tilpasning. Systemer kan skabe effektivitet.
• Mennesker og systemer sammen kan skabe effektiv udvikling.
Uanset hvordan tiderne end har ændret sig de sidste mange tusinde år, har der altid
været mennesker indblandet i det, der er sket. Vore erfaringer med at udvikle
projektkapaciteten viser, at forbedringerne kommer 80 90% fra mennesker og 10 20% fra
systemer.
Dette ved og forstår den kompetente praktiker.
Den kompetente praktiker fungerer indenfor en helhedsforståelse og med et sæt iboende
evner og færdigheder.

Projekter som fartøj
Lederskab, eller en hvilken som helst anden håndværksmæssig færdighed, kan bedst
tilegnes gennem træning af ens fag i praksis.
I denne bog er faget mestring af innovative projekter og tværorganisatoriske processer i
praksis.
Projekter eller opgaver med natur som projekter er et velegnede instrumenter eller
fartøjer til at træne Lederskab i praksis.
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Praksistræning - Mesterlære
Når vi vil lære at mestre et fag, er vi nødt til at lære det i praksis. Vi lærer vores fag
gennem en mesterlæreproces i praksis.
Den bedste dirigent er en, der selv har spillet aktivt som udøvende kunstner og solist.
Han kan selv, det han dirigerer, i praksis.
Den bedste træner er en mestersvend, der selv kan det, han lærer fra sig.

Fra lærling til mester. En hver dygtig håndværker starter som lærling. Han bliver
vejledt af en mestersvend gennem læretiden.
Når han er udlært, går han ud i verden og bruger sit håndværk, bliver bedre og bedre og
føjer noget personligt til sit fag, som han kan give videre.
En dag er han selv mestersvend, der lærer sit fag fra sig til en ny lærling.
Efter mange år bliver han muligvis mester.
• ProjektTræningen er hovedsagelig en mesterlæreproces.

Bevidstheder og begreber
Når vi tror, vi ser, hvad ser vi så? Når vi tror, vi forstår, hvad er så grundlaget?
Vi opfatter sikkert kun det, vi er bevidste om, resten passerer forbi uden rigtigt at blive
registreret.

Om bevidstheder
Jeg har hørt, at Steen Hildebrandt har sagt: “Vi begriber verden med vore begreber. Hvis
der er noget, vi ikke rigtigt begriber, er det sandsynligvis, fordi vi mangler
begrebsapparatet”.
På tilsvarende måde: “Vi opfatter verden med vore bevidstheder. Hvis der er noget, vi
ikke opfatter, er det sandsynligvis, fordi vi ikke har den pågældende bevidsthed”.
• ProjektTræningen skaber i høj grad bevidstheder og begreber i praksis.
Poul Due Jensen sagde i en TV udsendelse: “Det er bedre der er langt større moment
ved at lære 100 mennesker at tænke rigtigt selv, end ved at finde én der kan tænke rigtigt
for 100 mennesker”.
• ProjektTræningen lærer i høj grad mennesker at tænke rigtigt selv og sammen med

andre.
Fælles bevidstheder, begreber, værdier og holdninger giver langt større virkninger og
resultater i praksis end værktøjer, love, regler og straf.

At lære er at finde ud af det, du allerede ved.
At gøre er at vise, at du ved det.

At lære fra dig er at minde andre om, at de ved lige så meget som dig.

Vi er alle ved at lære, ved at gøre, ved at lære fra os.

Du lærer bedst de ting fra dig, som du selv har mest brug for at lære.

Richard Bach; Illusioner
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Et tankevækkende foredrag
Jeg hørte et foredrag af Arne Schumann, hvor han fortalte en historie, der gjorde meget
indtryk på mig. Historien er kort fortalt:
Du skal være meget omhyggelig med, hvad du tænker, fordi nogle af dine tanker bliver
til dine ord. Nogle af dine ord bliver til dine handlinger, og hvis du gør det ofte nok, bliver
dine handlinger til dine vaner. Dine vaner udgør din karakter, og din karakter afgør din
skæbne.
Jeg har justeret Arne Schumanns version ganske lidt, så den ikke kun gælder for en person,
men også for en virksomhed. Hvis du udskifter ordet karakter ud med
virksomhedskultur, passer processen også på en virksomhed.
Tanke Ord Handlinger Vaner Karakter / Kultur Skæbne
Derfor skal ledelsen i en virksomhed være meget opmærksom på og omhyggelig med
hvilke tanker, ord, handlinger, vaner og kultur der får lov til at udvikle sig, for de afgør

i høj grad virksomhedens skæbne.
Udvidet Schumann. Det, vi tænker, er afhængig af det, vi ser. Men hvad ser vi? Vi
opfatter verden gennem vore bevidstheder og begreber. Vi opfatter sikkert kun det, vi er
bevidste om. Måske ubevidst bevidste eller bevidst bevidste.
Bevidstheden ligger før tanken i Arne Schumanns tanke ord handling vane karakter
skæbne.
Rækken kunne være: bevidsthed tanke ord handling vane skæbne.
Vi kan i en vis udstrækning bestemme vore tanker med vore bevidstheder og begreber,
og dermed vores skæbne.
• ProjektTræningen beskæftiger sig i høj grad med alle trinene i denne række:

Om intelligens
Vi har ofte en meget større viden, end vi er bevidste om.
Vi giver os ikke tid og ro til at tænke over vore erfaringer og indsigter til at reflektere.
Vi tumler blot videre i en fortravlet hverdag.
Jeg vil ønske, at denne bog kan inspirere dig til at se din egen viden fra lidt flere
synsvinkler, end du normalt plejer.
Der sker naturligvis store udviklinger indenfor de teknologiske områder, ved at vi
udvikler og tilegner os ny viden.
Men langt den største værditilvækst i hverdagen kan komme af at se vores umiddelbare
viden og vores ubevidste viden fra nogle nye synsvinkler. Det er ofte ikke nødvendigt at
samle ny viden. Der er langt større potentiale i at se vores viden fra nye synsvinkler og i
at anvende denne viden i praksis.
Med andre ord i at udvide vore bevidstheder.
Praktisk intelligens. Vi kan måske også tale om vores praktiske intelligens som vore
evner til at omsætte vores iboende viden til resultater i praksis på en klog og værdifuld
måde.

Bevidsthed - Tanke - Ord - Handlinger - Vaner - Karakter/Kultur - Skæbne

Udvidet Arne Schumann
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• ProjektTræningen handler, i denne forstand, om at fremtage vores iboende viden og
omsætte den til resultater i praksis.

Vidensfilosofi
ProjektTræningen arbejder lidt med Episteme Teknisk videnskabelig viden, men især
med Techne Praktisk produktiv kyndighed og Fronesis Praktisk etisk klogskab, på
rigtige opgaver i praksis, gennem en mesterlæreproces og som reflekterende praktikere.
Fordelingen i runde tal; 20% Episteme, 40% Techne og 40% Fronesis.
ProjektTræningen kan ikke fungere i praksis ved at dele det menneskelige virke op i
fraktioner og del emner. ProjektTræningen kan kun virke i praksis ved at betragte og
behandle det menneskelige virke som en helhed.
Vi har behov for at skelne imellem Information, Viden, Kunnen og Klogskab, når vi
omtaler viden, og når vi træner hinanden.
Information bæres på et medie, på papir eller en computer. Viden, Kunnen og Klogskab
bæres af mennesker.
Når vi aflæser praksis og skriver vore indsigter ned, transformerer vi vores viden til
information.
Når jeg skriver en bog, nedfælder jeg min kunnen som information. Når du læser min
bog, modtager du information om, hvad jeg har skrevet. Min viden er blevet til en pakke
information der kan købes og sælges.
Hvis du tager dele af min information til dig, forstår den, gør den til en del af dig selv,
bliver den til din personlige viden. Viden er altså en personlig sag, den kan ikke købes og
sælges, uden at personen følger med.
Hvis du beslutter, at du vil bruge denne viden til et bestemt formål i praksis, og hvis du
gør det nogle gange, bliver din viden omsat til kundskab, noget du kan i praksis. Det vi
kalder færdigheder i ProjektTræningen.
Når du har omsat information til viden og viden til kundskab, må du tage stilling til,
hvad du vil bruge dine kundskaber til, og hvad du ikke vil bruge dem til hvordan du
vil bruge dine kundskaber på en klog måde. Det er Fronesis.
• ProjektTræningen har arbejdet meget med deltagernes viden, både den ubevidste og

den bevidste viden og med at omsætte den til kunnen.
Problemet med viden er, at en stor del af den viden, der gør den store forskel i praksis,
ikke lader sig beskrive videnskabeligt som Episteme.
Når du interesserer dig for eller beskæftiger dig med ProjektTræning, ved du, at et af
ProjektTræningens væsentlige formål er at omsætte eksisterende viden til iboende
færdigheder (kunnen) hos mennesker og til værdier og resultater i praksis.
Du ved også, at der findes mange gange mere viden blandt virksomhedens ansatte, end
den viden der bliver omsat til virkninger og resultater i praksis.
I den praktiske dagligdag vil det være mange gange mere effektivt at omsætte viden til
færdigheder og resultater end at skaffe ny viden. Der er viden nok til forbedringer på 30
til 300 procent.
• ProjektTræningen har arbejdet meget med at anvende kundskaben på en klog og

værdifuld måde, så det er til gavn og værdi for os selv og andre mennesker.
For at omsætte information og viden til færdigheder (kunnen), og for at anvende dem på
en klog måde, er vi nødt til at arbejde med ting i praksis. Det egner projektarbejde sig
særdeles godt til.
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Når vi arbejder med forretningsmæssige hovedprocesser, faseopdelte projektmodeller,
projektorganisation, osv. får vi fat i en bred vifte af værdifulde færdigheder.
• Derfor træner vi mennesker, samarbejde, lederskab og projektfærdigheder i en

mesterlæreproces i praksis.

Forklaringsmodeller
Bogens emner er hovedsagelig praktiske vejledninger i, hvordan vi mestrer projekter,
forretningsprocesser og samarbejde men disse vejledninger hviler på nogle dybere
grundprincipper, som er vanskelige at forklare.
Det, bogen drejer sig om, kan næsten ikke forklares intellektuelt, men det kan let opleves
i praksis, og det kan læres i en mesterlæreproces.
Når noget er vanskeligt at forklare, låner vi ofte forståelsen fra noget kendt og overfører
den til det, vi har vanskeligt ved at forklare. Vi bruger forklaringsmodeller eller
metaforer.
For at forklare noget om, hvad bogens emne er, vil jeg benytte nogle billeder,
forklaringsmodeller eller metaforer, som jeg både bruger her, og som jeg vil referere til
senere i bogen.

Fiskeskipperen, piloten og spillemanden
Når fiskeskipper Niels Jensen kom i land med sin kutter i virkeligt hårdt vejr, var det
resultat af et håndværk – et sømandskab. Hans viden var bygget ind i hans handlinger
som skipper. Meget af denne viden kan ikke beskrives, den hedder håndelag, erfaringer,
intuition, fornemmelser, snusfornuft.

Det at flyve en flyvemaskine under barske vejrforhold, er et håndværk som skal læres i
praksis, selv om der findes mange teorier om aerodynamik, navigation og metrologi.
Når en spillemand lærer at spille, skal han lære tavet, det tav der gør ham til en god
spillemand selv om der findes mange teorier og mange noder på området.
Dette tav på en fiskerkutter, en flyvemaskine eller en violin er vanskeligt, om ikke
umuligt, at beskrive teoretisk, og det er umuligt at lære teoretisk adskilt fra praksis. At
sejle, flyve eller spille musik kan kun læres i praksis.

Ole Olesen 2009
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Dette tav er ikke en videnskabelig eller teoretisk viden, men en delvis ubevidst viden, et
håndværk eller kunst. En viden der er bygget ind i vore måder at arbejde med vores
redskab på en iboende viden.
Vi kan ikke blive mestre indenfor vores fag, ved kun at læse bøger og høre foredrag. Vi
bliver nødt til at tage vores værktøj i brug, øve os på vores violin eller komme ud at sejle
eller flyve vores fartøj, for at blive mestre i praksis.
• ProjektTræningen er mest at lære tavet på Projekter og Lederskab i Praksis.

ProjektTræningen lærer deltagerne at arbejde projektorienteret på en effektiv måde.
At starte, gennemføre og afslutte projektopgaver.

Musikeren
En konservatorieuddannet musiker er en kompetent praktiker. Han kan ikke bare
musikhistorien og musikteorierne han kan også spille.
Konservatorieuddannelsen er både en teoretisk og en praktisk uddannelse, der giver
musikeren mulighed for at udøve sit fag i praksis, så snart han forlader konservatoriet.
En ung mand kan have så god en studentereksamen, at han kan komme ind på
universitetet, hvornår han vil. Men ikke på musiklinien. En studentereksamen er ikke
nok. Han skal bestå en optagelsesprøve i sang, klaver og et selvvalgt instrument, han skal
kunne spille han skal være musikalsk.
På musiklinien er man nødt til at møde op til undervisningen, for man kan ikke lære,
hverken solospil eller samspil, ved at blive væk.
Vi oplever altid, at der findes meget mere teoretisk og intellektuel viden i
virksomhederne, end den viden, der bliver omsat til virkninger og resultater i praksis.
• Det er ikke ProjektTræningens opgave at skabe ny viden, for den er der nok af.

ProjektTræningen omsætter viden til færdigheder og resultater i praksis.
Vi uddanner kompetente praktikere indenfor vores fag, som er at gennemføre
projekter og opgaver med projektnatur i private erhvervsvirksomheder.

Om grundprincipper
Genkald dig billedet af Niels Jensens fiskekutter en gang mere. (Se “Fiskeskipperen,
piloten og spillemanden” Side 7)
Knud Jørgen Poulsen fortæller, at dagligdagens hændelser oftest ses om bølger på
overfladen af et hav. De fleste mennesker ser kun alt det der foregår på overfladen,
bølgerne, uroen og fartøjerne.
Nogle få mennesker kan se havoverfladen nedefra som en svømmedykker og ser
krusningerne på vandet og hændelserne der sker i overfladen med udgangspunkt i nogle
grundprincipper.
Når vi vil mestre vores fag, er vi nødt til at anvende værktøjer og praktiske opgaver som
træningsopgaver. En slags fartøjer som vi bruger for at komme i kontakt med
grundprincipperne og for at lære vores fag i praksis. Fartøjerne er overflade. Det, der
virkelig gør en forskel, ligger nedenunder.
Problemet er, at bogholdere, ingeniører og andre fagfolk stort set kun opfatter og
forholder sig til fartøjerne og ofte til suboptimering af fartøjerne med deres faglige
bevidstheder.
Stort set alt i denne bog benytter projekter og produkt og forretningsudvikling som
fartøjer, men grundprincipperne er nøjagtig de samme, uanset hvilken udvikling du
ønsker at skabe. Grundprincipperne kan bruges sammen med et hvilket som helst fartøj,
fordi de handler om mennesker og samarbejdsprocesser.
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• Bogen bevæger sig meget i overfladen, der hvor de fleste mennesker er, men ind
imellem vil jeg beskrive nogle af grundprincipperne.
De fleste grundprincipper er knyttet til noget med mennesker, som er beskrevet i
(“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Sportsholdet
En af de største spildfaktor i erhvervsvirksomheder er mangel på samstemmighed især
i overgangene, når en opgave involverer bidrag fra flere afdelinger og funktioner.
En mangel på fælles bevidstheder og begreber der gør, at vi opfatter vore opgaver
nogenlunde ens og opfatter helheden i vores virke.
En mangel på fælles begreber der gør, at vi forstår, det vi opfatter, nogenlunde ens.
Figuren her illustrerer forskellen mellem at være samstemte og splittede. At have fælles

eller vidt forskellige begreber, metoder, holdninger, værdier.

Figuren kan for eksempel illustrere to fodboldhold, hvor spillerne på det ene hold er
gode gennemsnitlige spillere, der er enige om, hvordan de vil spille kampen og
spillerne på det andet hold er verdens bedste boldbehandlere, der vil spille kampen hver
på deres egen måde. Hvem vinder flest kampe?
Hvad giver mest:
• At flest mulige er enige om at følge samme spilleregler
• Eller at alle diskutere, om spillereglerne er 90 eller 100% rigtige.
Det, der gør den store forskel, er sikkert sammenfattet i følgende citat:

• ProjektTræningen skaber og styrker i høj grad samstemmigheden og den fælles vilje
til at ville.

Musik og analyse
Min søn, Thomas Olesen, og jeg var til meget inspirerende foredrag af Peter Bastian.
Peter Bastian tegnede en figur med en masse prikker noder. I vestlig musiktradition
skriver vi musikken ned som noder.
Over nodematerialet er den kunstneriske tilegnelse, mestringen, fortolkningen.
Under nodematerialet er den videnskabelige analyse.

Viljen til at ville - Giver evnen til at kunne

Ukendt oprindelse.
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Nodematerialet giver et meget begrænset billede af musikken og det kan virke
uoverskueligt for udenforstående.
Analysen fortæller lidt mere, den giver en videnskabelig oversigt, den kan finde temaer,
fraser og A, B og C stykker i noderne. Men det er stadig ikke musik.
Når mesteren tager fat i noderne og fortolker dem, giver musikken karakter, bliver det til
musik, som ydermere kan det blive til bevidsthedstilstanden musik.
Den videnskabelige analyse kan beskrives, gøres objektiv og specifik, men det er ikke
musik.
Mestringen er musik, men den kan aldrig beskrives, den kan læres.
Det at kunne skrive noder og at kunne analysere dem, er en stor hjælp for musikeren,
men det bliver i sig selv ikke til oplevelsen musik.
Når et hold dygtige musikere tager fat i noderne, kan de spille teknisk og musikalsk godt
hver for sig.
I starten er de meget nodefikserede, og meget fikseret på deres egen præstation. Så længe
det står på, lyder orkestret ikke helt godt.
Hvis orkestret holder sammen længe nok, begynder musikernes individuelle bidrag at
smelte sammen til en orkesterklang.
Efterhånden bliver individualisterne så dygtige, at de kan rette opmærksomheden mod
orkesterklangen og mod deres eget bidrag til orkesterklangen. Bliver de ved med det,
bliver orkesterklangen meget bedre end nogen nok så dygtig individualist nogen sinde
kan opnå.
Nu er de blevet individuelle bidragydere til noget meget større, end det de kan hver for
sig.
• Det er samarbejde, når det er bedst.
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Når et orkester er kommet så langt, kan det få besøg af forskellige dirigenter.
Hvis tre forskellige dirigenter tager fat i nøjagtigt det samme nodemateriale, og
gennemarbejder det i et vel sammenspillet orkester, får det samme nodemateriale tre
forskellige kunstneriske karakterer eller udtryk.
Disse forskellige kunstneriske karakterer baseret på de samme noder, den samme
musikanalyse, spillet af de samme musikere kan aldrig beskrives videnskabeligt, men
de kan mestres.
Det er mestringen, der omsætter det teoretisk objektive materiale til musik. Videnskaben,
objektive data og analyser, kan aldrig blive til bevidsthedstilstanden musik.
Skønheden af en blomst kan aldrig analyseres videnskabeligt, den er der bare, den kan
opleves.
Skønheden i et lydbillede kan aldrig analyseres videnskabeligt, det er der bare, det kan
opleves.
Lyden af fuglesang, vindens susen i træerne, havets brusen og en stor musikoplevelse
lader sig ikke analysere, men mennesker med en kunstnerisk følsomhed, kan opleve
dem.
• Det er nøjagtigt lige sådan med godt Lederskab og godt samarbejde i mange andre

fag.
I denne bog er faget Projekter og Lederskab i private erhvervsvirksomheder.
Det der udgør excellencen er tæt forbundet med mennesker og Lederskab, en slags
kunstneriske evner som kun kan læres ved at gøre det i praksis.

• Mesteren og det foreliggende nodemateriale sammen kan blive til musik.
Ligesom mennesker og systemer sammen kan skabe effektiv udvikling eller
ligesom kreativitet og systematik sammen kan skabe effektiv udvikling.

Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men om både og.
Dog med den forskel, at en mester uden noder kan skabe musik, men noder uden en
mester bliver aldrig til musik.

Billedkunst og forskning
Lad os prøve at parallelforskyde forklaringsmodellen Musik og analyse til emnet
Billedkunst. På tilsvarende måde kan forklaringsmodeller parallelforskydes til andre fag,
f.eks. Projekter og Lederskab.
Dette eksempel er også fra Peter Bastians foredrag fra før, men nu er emnet billedkunst.
En beskuer, med følsomhed for malerier, kan leve sig ind i billedet. Billedet opstår i
beskuerens bevidsthed, billedet siger beskueren noget.
Hvis en anden person vil udføre objektiv forskning af billeder, kan han tage rundt og veje
malerier af forskellige kunstnere og fra forskellige genrer og føre statistikker over
maleriernes vægt. Vægten er objektiv og kan gentages og verificeres af andre forskere,
men det kan aldrig blive en kunstnerisk oplevelse eller en bevidsthedstilstand.
Den kunstnerisk følsomme beskuer oplever maleriet subjektivt. Vi kan ikke
sammenligne oplevelsen i flere forskellige beskueres bevidstheder objektivt.
Men at de oplever maleriet, at der opstår et fælleskab mellem maleriets indhold og
beskuerens oplevelse, er en kendsgerning.
Nu er vi i alvorlige vanskeligheder. Der findes tilsyneladende flere slags sandheder.
Andre sandheder end de videnskabelige. Hvordan skal vi nu takle det?
Den kunstnerisk følsomme beskuer kan godt rumme oplysningen om billedets vægt,
men det bliver kun en brøkdel af oplevelsen. Han har en meget større bevidsthed om
malerier end deres vægt.
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• Det er nøjagtigt det samme med emnet for denne bog Projekter & Lederskab.
Der er både nogle kvalitative områder og nogle mere værktøjsprægede områder,
som den dygtige leder skal beherske samtidigt i praksis.
Langt den største virkning af lederskab kommer af de kvalitative områder, men
lederen har også brug for et vist niveau af systematik.
Altså lederskab rummer både nogle subjektive og nogle objektive elementer og
sandheder.

• I denne bog er de lederskabsmæssige elementer generelle for al menneskelig virke,
men de objektive elementer tilhører hovedsageligt faget mestring af projekter og
tværorganisatoriske processer.

Klarinetten
Hvordan vil du beskrive lyden af en klarinet videnskabeligt? Det bliver vist vanskeligt.
Men hvis et musikalsk menneske hører en klarinet én gang, husker vedkommende lyden
resten af livet.
Det er en iboende viden det er en kendsgerning, selv om den ikke kan beskrives
videnskabeligt.
Opbygningen og funktionen af en klarinet kan beskrives og forklares videnskabeligt
beskrivelserne og forklaringerne er information som kan opbevares på et medie.
Men det betyder ikke, at du hverken kan bygge en klarinet eller spille på den, det kræver
kundskaber. Disse kundskaber får du kun ved at gøre det i praksis.
For at blive en god klarinetbygger eller klarinetspiller, skal du vide, hvordan en klarinet
fungerer og hvordan den skal lyde.
Vil du spille klarinet i et orkester, skal du kunne arbejde sammen med andre musikere,
og du skal vide, hvordan du bedst bidrager til orkestrets samlede lydbillede.
• Alt dette er viden, men af vidt forskellige arter. Alt dette, og mere til, beskæftiger

ProjektTræningen sig med som en helhed.

Industriel design
Kan resultatet af et vellykket industriel design måles objektivt? Det er vist vanskeligt.
Men ikke desto mindre, kan det have afgørende betydning for et produkts succes.
Jeg har deltaget i nogle produktudviklingsforløb sammen med Teit Weylandt, Dissing +
Weitling og Klaus Schroeder, designpeople.
Det er en stor fornøjelse at se to fagdiscipliner designeren og teknikeren arbejde
sammen om at finde en naturlig kombination af brugsfunktion og teknologi at aflæser
brugssituationen og anvendelsen og at aflæse materialemulighederne. Denne opgave
rummer både nogle kunstneriske (subjektive) og nogle tekniske (objektive) elementer.
Vi har sammen fået nogle ID priser, som jeg ikke ved, hvordan bliver målt, men det må
være en subjektiv bedømmelse.
Vi ved, når en ting ligger naturlig i hånden, selv om vi ikke kan beskrive det
videnskabeligt.
• Lige sådan med systemer, værktøjer og administrative systemer, når de er naturlige.

Vi kan ikke nødvendigvis forklare videnskabeligt, hvorfor de virker godt, men vi er
ikke i tvivl, når de gør det, og når de ikke gør.

Kvalitative eller kvantitative målinger
Der findes altså andre sandheder end de videnskabelige.
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Traditionelle opfattelser af målinger drejer sig om at bevise noget, f.eks. videnskabelige
beviser. Den slags målinger er som regel noget, der er sket, altså historie.
I det meste af denne bog kan traditionelle målinger ikke bruges.
• Her handler det om at måle for at lære, for at efterprøve sandsynligheden for

fremtidig succes.
Det skal være real time målinger, der skal kunne bruges fremadrettet.
Fremtiden kan ikke måles og bevises. Udvikling sker i fremtiden, ikke i fortiden. Hvad
gør vi så? Mange af metoderne i denne bog er netop at måle for at lære, så metoderne er en
slags målinger af menneskelige processer og kvalitative fænomener.

Køreskolen
Når en person ønsker at få kørekort til bil, går han til en kørelærer. Eleven læser lidt i en
teoribog og kører en del med kørelæreren.
Eleven kan ikke får kørekort ved at gå til foredrag hos en erfaren bilist han skal ud at
køre i trafikken.
Når kørelæreren vurderer, at elevens færdigheder er tilstrækkelige, går han op til
køreprøve og hvis motorsagkyndig er tilfreds, får eleven sit kørekort. (sit svendebrev)
Efter nogle år er eleven en erfaren, rutineret og sikker bilist.
Hvis nu folketinget vedtager en lov om, at bremse og koblingspedalerne skal byttes om
i alle dansk indregistrerede biler, bliver der lidt uro i trafikken et stykke tid.
Det kan en tekniker let forstå med sin teoretiske forstand. Det er bare at bytte to
hydraulikrør om ude i motorrummet, så den sag klaret.
Men selv om det er så let at forstå, kræver det nok en del øvelse, før teknikeren igen tør
køre tæt op i enden på de sløve padder, der ikke kan komme hurtigt gennem rundkørslen
om morgenen, hvor han er kommer lidt for sent hjemmefra.
• Teoretisk viden er ikke nok. Det kræver færdigheder. Færdigheder kommer kun

gennem træning i praksis.
• Vi står ofte i en lignende situation i ProjektTræningen, vi skal hjælpe mennesker

med at skifte gamle færdigheder ud med nye.

The Seldom Scene
Hvis du hører The Seldom Scene spille BlueGrass musik, og du beslutter, at du vil lære at
spille BlueGrassBanjo, skal du kunne mange ting så godt, at du kan dem spontant, når
orkestret spiller. Der er ikke tid til at gøre nogle indviklede teoretiske overvejelser midt i
et nummer. Du skal bl.a. kunne:
• Sætte banjoen op og stemme den
• Vide hvor tonerne er på gribebrættet og kunne finde akkorderne
• Gribe de rigtige toner med venstre, få dem til at blive rene, spille i forskellige

positioner på gribebrættet.
• Kunne slå strengene an med tre plektre på højre hånd
• Kunne høre på melodien, hvor vi er, høre tonalitet, akkorder og akkordskiftene
• Kunne melodien og kunne følge den
• Kunne holde rytmen, perioden og pulsen
• Beherske en masse musikalske fraser
• Kende musikformen, genren og samspilsreglerne
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• Læse noder og tabulaturer, finde rundt i et partitur, holde styr på, hvor du skal sætte
ind.

• Kunne samarbejde og spille sammen med andre musikere
• Høre efter de andre i bandet og bidrage med de rigtige ting på de rigtige tidspunkter
• Holde øje med publikum og danserne, så du og orkestret kan tilpasse spillet til

situationen
Du kan lære enkeltdelene hver for sig, men du skal kunne det hele samtidigt, når du
spiller i et band.
Alt dette skal musikeren kunne samtidigt, ikke kun teoretisk, men også som spontane,
iboende færdigheder.
Det kan ikke forklares på én gang, det skal læres emne for emne og senere sættes sammen
til en helhed, et vellydende bidrag til orkesterklangen.
Det hjælper at have en musiklærer.
Det hjælper at læse musikteori og bøger, men du lærer ikke at spille banjo ved at læse om
det. Du lærer det kun ved at spille. Derved bliver banjospil til iboende færdigheder.
• Det er nøjagtigt det samme med emnerne i denne bog. Du bliver nødt til at lære

mange emner hver for dig, men anvende dem samtidigt, og det kan du kun, hvis det
er spontane iboende færdigheder. Og kun hvis det, du kan, hænger sammen.
De skal beherskes samtidigt i praksis. Og de bliver kun til iboende færdigheder ved
at praktisere dem.

Læs bogen hurtigt igennem, så du ved, hvad der står i den, og hvordan den hænger
sammen.
Tag så fat på at lære det der står i bogen. Træn metoderne i (“3. Grundlæggende
arbejdsformer”), først. Tag derefter resten af bogen i den rækkefølge, der passer dig
bedst.

ProjektTræning
Denne bog er baseret på praktiske erfaringer med langtidstræning af mere end 4000
deltagere fra det private erhvervsliv i Danmark og mange andre lande. (Det er sikkert
over 5000 nu i 2009, hvis vi tæller dem op)
Summen af de færdigheder vi træner, kalder vi virksomhedens projektkapacitet
virksomhedens evner til at gennemføre projekter eller opgaver med samme natur som
projekter.
Samtlige virksomheder, jeg har kendt som ansat, træner og gæst, har en skjult
projektkapacitet på mellem 30 og 300% vurderet af deltagerne.
Samtlige deltagervurderinger fortæller, at 80 til 90% af det, der skal til for at udløse en
stor del af denne skjulte projektkapacitet, har at gøre med mennesker, og 10 til 20% har
at gøre med værktøjer.
Der er langt større potentiale i at få specialister og afdelinger til at arbejde bedre sammen
end i at ansætte 30% flere. Medarbejdertilfredsheden bliver større.
• Bogen viser nogle metoder og mekanismer, der kan udløse dette potentiale.
Når jeg er blevet kontaktet af en kommende kunde, har det altid været med
indledningen: “Ole vi vil gerne blive bedre til..., f.eks. hvordan kan vi blive bedre til at
gennemføre produktudviklingsopgaver til aftalt tid, pris og kvalitet tror du, at du kan
hjælpe os med det?”
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Det, kunderne har ønsket at blive bedre til, har som regel altid drejet sig om at
gennemføre projekter af den ene eller anden art, eller at forbedre det tværfaglige eller
tværorganisatoriske samarbejde.
Derfor kan en fællesbetegnelsen for mine opgaver være: udvikling af projektkapaciteten i
erhvervsvirksomheder.
Jeg har altid haft vanskeligt ved at forklare, hvad det er, jeg gør, og hvad det hedder.
Mine kunder har kaldt det ProjektTræning. Det er en betegnelse, der kan misforstås. Men
det betyder, at vi Træner mennesker og organisationer i at arbejde Projektorienteret i
Praksis.
Eller udvikling af projektorienterede arbejdsprocesser og lederskab gennem træning i
praksis.
Projekt og træning samtidigt. Derved trænes medarbejdere, projektleder, ledere og den
omgivende organisation samtidigt.
ProjektTræningen er udviklet over mange år.
Vi har trænet mennesker i virksomheder i Danmark, England, Tyskland, Sverige,
Holland, Frankrig, Spanien, Sydafrika, Hong Kong, Indien, Australien, USA, Canada
m.fl.
Det vi kan, virker lige godt uanset virksomhed, funktion og nationalitet.
Det er fordi, træningen tager udgangspunkt i, hvordan mennesker fungerer, når de
fungerer godt individuelt og sammen.

Praksistræning
ProjektTræningen er en langvarig træningsproces, hvor vi gennemfører
forretningsmæssigt vigtige opgaver og projekter, samtidigt med at vi lærer de ting,
deltagerne og virksomheden har mest behov for, for at udvikle projektkapaciteten.
Det, der står i denne bog, bliver ikke til værdier og resultater i praksis uden træning.
Hele (“8. Virkninger og resultater i Praksis”) handler om praksistræning.
Lære af praksis – Udføre i praksis. Når vi skal lære et håndværk, må vi vælge et fag
eller et fartøj, som vi vil mestre i praksis.
Processen at gennemføre et projekt, en opgave der har projektnatur, eller en
forretningsproces, er let at forklare og anskueliggøre. Derfor er projektprocessen et
velegnet fartøj til praksistræning.
Den kreative person kan let parallelforskyde indsigten til andre fartøjer for
praksistræning.
Fra viden til resultater i praksis. Det ser ud, som om vi har mere brug for at omsætte
viden til virkninger og resultater i praksis, end for at samle ny viden. Det vil gøre større
gavn for mennesker, virksomheder og samfund, hvis vi får omsat noget mere af alt det,
vi godt ved, i praksis.
Spørgsmålet er så, om ikke vi har mere brug for praktikere, der kan deres håndværk, end
for teoretikere der ved alt, men ikke får det gjort i praksis. En teoris værdi afhænger af
dens anvendelighed i praksis. En spøgefugl har engang sagt:

·    Teori er når vi ved alt, men intet virker.
·    Praksis er, når alt virker, men ingen ved hvorfor.
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• ProjektTræningens metoder træner en viden ind i vore handlinger. De er
anvisninger på og træning i nogle handlingsmønstre, der fremtager og aktiverer
ubevidst viden eller indlærer bevidst viden, så den bliver til iboende færdigheder.

I starten troede jeg, at min indsigt kun gjaldt i elektronikvirksomheder. Senere fandt jeg
ud af, at den gælder i andre projektorienterede virksomheder.
Nu ved jeg, at den gælder alle steder, hvor der er mennesker. Mennesket er simpelthen
centrum i at få ting til at lykkes i praksis.
Men dette er lettest at forklare og træne ved hjælp af nogle fartøjer – i træningen er
fartøjerne alle slags projektopgaver i erhvervslivet.

Lederskab er kompetent praktik
En kompetent praktiker kan både få idéer og udføre dem. Ligesom en kunstner, der både
er kreativ og praktisk håndværker. Ellers bliver han ikke husket som kunstner.
• Lederskab er evnen til at lede sig selv og andre, så vi skaber værdier og resultater i

praksis.
En kompetent praktiker og en kunstner kan arbejde spontant med sit fag indenfor en
helhed. En forsker kan forklare nogle udsnit af det, praktikeren og kunstneren kan.
• Det, vi skal dele i denne bog, er mere den kompetente praktikers arbejdsmåde end

videnskabsmandens.
Vi bliver nødt til at tage nogle brudstykker ud af helheden, et ad gangen for senere
at sætte dem sammen og anvende dem alle i en helhed i praksis.

Emnet er hovedsageligt Lederskab at bruge vore færdigheder til at lede opgaver med
Projektnatur i private erhvervsvirksomheder i Praksis.
Lederskab som kompetent praktik.

Udviklingslederen - Forandringsleder
Alle opgaver er udviklingsopgaver, hvis vi samtidigt med opgavens løsning gør noget på
en ny og anderledes måde, anderledes end vi plejer. Så snart vi ændrer på rutinerne, er
det en udviklingsopgave. Den får udviklingsnatur.
Den, der kan ændre på rutinerne, er en udvikler type. Den, der kan skabe udvikling og
forandring gennem sig selv og andre mennesker, er udviklingsleder eller forandringsleder.
Det viser sig, at der er nogle fælles træk ved alle udviklingsopgaver og ved alle
mennesker med udviklerevner, som går igen.
Derfor er der mange analogier til andre typer udviklingsopgaver.
Al udvikling er sket ved, at mennesker har anvendt deres udviklerevner til at gøre noget
anderledes, at ændre rutinen, at forbedre og udvikle.
Disse ting kan ikke gøres af et EDB program, en ligning, et planlægningssystem eller en
organisationsplan.
Disse ydre ting er hjælpemidler, som kan støtte anvendelsen af menneskers evner til at
gennemføre udviklingsopgaver.
Det er min erfaring, at der er tre hovedområder, der har afgørende betydning for at
udløse den skjulte projektkapacitet:
• Grundlæggende arbejdsformer mennesker lederskab.
• Grundlæggende projektmodel aksen i værktøjer og systemer der virker i praksis.
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• Træning i praksis på rigtige projekter, hvor der er en faktura i enden, altså hvor det
er alvor og ikke kunstigt.

Disse tre hovedelementer skal trænes i tæt forbindelse med forretningen og
organisationen. Derfor er et vigtigt tema i bogen:
• At vise sammenhængen imellem bogens temaer.
Intet, af det bogen handler om, bliver til noget uden et bevidst lederskab og uden træning
i praksis.

Praksistræning og Lederskab
Det er centralt for ProjektTræningen at få ting til at ske i praksis. Altså lederskab. Det kan
være både ledelse af os selv og andre.
Alle kapitler i bogen handler om lederskab, derfor skal emnerne om lederskab med i
deres naturlige sammenhæng.
ProjektTræningsmaterialet bliver også en vejledning i værdibaseret lederskab i praksis.
Jeg håber, at den kreative læser kan overføre/parallelforskyde mine erfaringer om
udvikling af projektkapaciteten til andre vigtige processer i en virksomhed.
• Du kan ikke lede andre, før du kan lede dig selv.
• Det giver ikke mening at gå foran, uden at vide hvor vi skal hen

Bogen
Jeg har personligt undervist, vejledt og trænet godt 3000 mennesker siden omkring 1980,
men jeg har aldrig endnu haft mulighed for at aflevere hele min indsigt om
projektarbejde og lederskab i ét sammenhængende forløb.
Det har altid været nogle brudstykker indenfor en helhedstænkning.
Her i bogen prøver jeg at give et større, sammenhængende indtryk af en del af min
indsigt.
De fleste vil gerne have en enkel forklaring, men den findes ikke. Jeg vil helst tænke og
arbejde i helheder.
• Der er stort set intet i denne bog, der kan skabe reel værdi, hvis det tages ud af dets

sammenhæng.

Helikopterturen
Prøv at se ned på jorden fra en helikopter.
Men se lige først på selve helekopteren. Se ind i dens moduler, motorer, styresystemer,
kommunikations og navigationssystemer, sikkerhedssystemer, osv. Hele flyet er
udviklet af mennesker, ikke af systemer.
Se så ned på jorden. Meget af det, du ser, er ikke skabt af sig selv, men af mennesker.
Derfor skal denne bog være set fra mennesker, den proces der har fremstillet alt det, du ser
i selve flyet og fra flyet, den industrielle udviklings og fremstillingsproces.
Bevidstheder og begrebsapparat skal dække fra ide til færdigt, ibrugtaget produkt (et
helhedssyn eller et holistisk syn).
Bogen handler bl.a. om iboende færdigheder, og de kommer ikke af at læse bøger, men
af at gøre det i praksis at træne i praksis.
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Vi bliver nødt til at udvikle et begrebs og model apparat, der er sammenhængende hen
bogens kapitler og emner for effektivt at kunne udvikle virksomhedens projektkapacitet
og for at skabe samstemmighed på tværs i virksomheden.
Der findes projektorienterede arbejdsprocesser og projektorienterede
forretningsprocesser i alle virksomheder. Det er disse processer, ProjektTræningen
beskæftiger sig med.
• Denne bog er en helikoptertur hen over nogle emner.
• Bogen er ikke færdighedstræning.
• Men den skal give mulighed for at arbejde med emnerne, så de kan blive til

færdigheder.
• Helikopterturen vil gøre 10 100 gange flere ting synlige, end det vi realistisk kan gå

hjem at gøre på mandag.
• Men det vi ser under helikopterturen, passer ind i en helhedstænkning.

Ret eller uret
Jeg tror ikke, nogen kan have helt ret eller helt uret om de emner, jeg beskæftiger mig
med. Jeg ved ikke, hvor rigtige mine tanker er, men jeg ved, at de hænger sammen hele
vejen igennem, og at de har været afprøvet i praksis mange gange.
Jeg behøver ingen beviser. Jeg har set, at de ting jeg fortæller om, virker hver gang de
bliver anvendt i praksis. Det er ikke et videnskabeligt bevis, men blot en observation. Det
kan ikke bevises, fordi de handler så meget om menneskelige mekanismer og kvaliteter.
Når jeg opfordres til at fortælle om mine erfaringer, gør jeg det i håbet om, at det kan
inspirere dig eller afklare et eller andet for dig.
Jeg håber, at jeg kan inspirere dig til at blive bedre til noget, du i forvejen er god til.
Det hele i denne bog er ikke nødvendigvis helt konsistent. Det hele er praktiske
erfaringer. Projekt og forretningsvilkårene har ikke altid været ens, når erfaringerne er
gjort.
Derfor; brug ikke din tid på at være enig eller uenig så mister du de inspirationer, der
kunne være nyttige i dit virke.
Andre har tænkt de samme tanker . Alle med lidt erfaring i projektarbejde ved i
forvejen meget af det, jeg skriver om i denne bog.
Jens Romedal hos ABB Electric udtrykte det sådan: “Ole, du lærer os egentlig ikke noget,
vi ikke ved i forvejen, men du får os til at gøre vore erfaringer mindst fem gange
hurtigere, end vi selv ville kunne uden dig”.
Mange ved det ubevidst. Bevidsthed er nødvendig for at effektivisere og udvikle
projektkapaciteten. Vi kan udvide vore bevidstheder om Projekter og Lederskab ved at
gøre noget af det, der står i denne bog.
Jeg kender mange, der ved meget mere end det, de får omsat til virkninger og resultater
i praksis.
Det nye vil være, at vi gør noget mere af det, vi godt ved. Der ligger langt større udvikling
og forbedring i at bruge den viden, vi har, end at tilføre ny viden.
Jeg hører af og til: “Ja men det ligner jo den og den teori eller model”. Det vil jeg gerne
tro, for alle der har arbejdet et helt liv med mennesker og projekter, opnår stort set den
samme indsigt. Vi udtrykker den muligvis lidt forskelligt.
Det er muligt, at bogen bare er et stor eksempel fra praksis. I hvert tilfælde sådan som jeg
har oplevet praksis med mine bevidstheder og færdigheder.
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For ca. 5 6 år siden læste jeg nogle filosoffers tanker i en sommerferie. Det mest slående
var, at de havde tænkt de samme tanker for 2000 til 4000 år siden, som dem jeg skriver
om i denne bog.
• Tankerne er ikke så nye. Det nye er, om vi gør det i praksis.
Information og viden er ikke nok. Hver generation skal tilsyneladende gøre sine egne
erfaringer, opnå sine egne iboende bevidstheder og færdigheder.
Derfor går den praktiske udvikling meget langsommere end den teoretiske.
Min kollega, Brian Thorndal Larsen, har sendt mig et citat af Johann Wolfgang von Goethe:

Formål
Meningen med bogen er at inspirere dygtige mennesker til, hvordan de kan blive endnu
bedre at være en håndbog for dem, der vil mestre deres fag i praksis.
Ludvig Josefsberg hos TetraPak sagde en gang under træningen: “Du kan ikke regne med
at lære alt, men du kan lære at blive en dygtig projektleder eller en dygtig leder af en
hovedproces. Så kan du lede hvad som helst”.
Dette er nærmere bogens formål.
Det er ikke bogens formål at være traditionel fagbog.
Det er ikke formålet at lære teknikere at blive økonomer eller at lære smeden at spille
violin. Derfor går bogen ikke ind på fagspecialer, som er udmærket beskrevet i forvejen.
Det er mere bogens formål at inspirere dygtige fagfolk til at forstå hinanden og til at
arbejde bedre sammen i en større forretningsmæssig helhed (holistisk arbejdsform).
• Bogen er primært en støtte til dem, der vil gennemføre, eller deltage i, en mesterlæreproces,

der har til formål at omsætte bogens indhold til færdigheder i praksis.
Prøv metoderne i bogen og find ud af, hvad de siger dig. Du må gøre op med dig selv,
om du tror på de ting, jeg fortæller, og om de kan bruges i dit virke.
Forandringens dør er lukket indefra. Det er kun os selv, der kan lukke den op.
(Citat: Stephen R. Covey, “7 gode vaner”)
Håndbog for praktikere. Jeg regner med, at du allerede ved meget om projektarbejde og
lederskab i praksis. Det vil sige, at dit virke drejer sig om at få ting til at lykkes i praksis
og til stadighed at blive bedre til at få ting til at lykkes.
Vi bruger tid sammen, fordi vi har en fælles interesse. At skabe værdier hos vore
medmennesker, kunder, kolleger, vor virksomhed og samfund.
Hvis du også ønsker til stadighed at blive bedre, håber jeg, at du vil finde nogle
inspirationer, nogle paralleller til dine egne erfaringer eller nogle trædesten til at komme
videre.

Bogens hovedtema
• Projekter & Lederskab, hvordan mennesker og ledelsessystemer sammen skaber

usædvanlige resultater i praksis

"All truly wise thoughts have been thought already, thousands of times; but to truly 
make them ours, we must think them over again, honestly, till they take root in our 
personal experience." 

Johann Wolfgang von Goethe
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Vi bruger rigtige projekter til at træne noget i praksis, samtidigt med at vi gennemfører
projekterne.
Dette noget er menneskers bevidstheder, viden og færdigheder. Der er ingen projekt eller
projektlignende opgave, der kan gennemføres uden mennesker. Så resultatet af vores
træning bliver bygget ind i mennesker.
• Denne bog handler hovedsageligt om mennesker, der arbejder projektorienteret i

private erhvervsvirksomheder.
Den handler om, hvad gode projektmedarbejdere har brug for at forstå, og hvilke
funktionsbetingelser de har brug for, for at gøre et excellent projektjob og om hvordan
det bliver til virkninger og resultater i praksis.
Mennesker ønsker altid at gøre et godt job, bare de ved, hvad det er, hvordan det kan
gøres og bare de får lov til det.
Mennesker, lederskab og træning af iboende færdigheder går igen gennem hele bogen.
Oftest stillede spørgsmål. Når jeg skal forklare, hvad træningen handler om, får jeg
mange spørgsmål, men de to langt hyppigste spørgsmål er:
• Forklar mig lige, hvordan det hænger sammen i praksis.
• Forklar mig lige, hvordan det kan gøres i praksis.
Derfor vil jeg skrive en bog, der lægger meget vægt på at besvare bl.a. disse to spørgsmål.
Min søn, Thomas Olesen, spurgte mig: “Hvad skal egentlig være karakteristisk for din
bog?”
Kærnerne i mit arbejde er mindst fire ting:
• Velfungerende mennesker i et velfungerende samarbejde i praksis. Mennesker der

kan lide at skabe resultater sammen.
• Alt i mit tankesæt hænger naturligt sammen hele vejen igennem i en menneskelig og

forretningsmæssig helhed, og det hænger sammen med naturen i det, der skal gøres
i praksis.

• Lærer af praksis ved at Udføre i praksis. Træning i en dobbeltproces, hvor vi leverer
et produkt, og hvor vi udvikler de færdigheder og arbejdsprocesser, der skal til for
at levere produktet samtidigt.

• Bogen skal være mindst en 50% hvordan bog.
Vi blev vist enige om, at især det sidste punkt er interessant. Næsten alle bøger beskriver
et brudstykke af helheden, og næsten ingen bøger giver svar på, hvordan det gøres i
praksis.

Bogens struktur og indhold
Min indsigt kan ikke beskrives sekventielt. Det er en flerdimensional mosaik af mange
emner. Den skulle egentlig illustreres i flere dimensioner, og med overlap. (Se
“Lederskab” Side 3), (Se “Billedkunst og forskning” Side 11) og (Se “The Seldom Scene”
Side 13)
Emnerne kan ikke forklares, uden at skille dem ad og behandle dem hver for sig.
Lære af Praksis Udføre i Praksis er to sider af sammen sag, men i min fremstilling skiller
jeg dem ad – forklarer dem hver for sig. I to kapitler; (“2. De skjulte projektkapaciteter”)
og (“8. Virkninger og resultater i praksis”)
Ind imellem at Lære af praksis og at Udføre i praksis, opstår der nogle væsentlige emner,
som meget ofte går igen i vores træning. Disse emner er samlet i kapitlerne 3 til 7.
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Alle emnerne er i familie med hinanden og griber ind i hinanden. Derfor bliver jeg nødt
til at skrive overlappende tekster i flere kapitler og mange kryds referencer.
Det, der binder dem sammen, er mit syn på mennesker, velfungerende mennesker hver
for sig og i samarbejde. Fællesnævneren for alt menneskeskabt er netop mennesket.
Udviklingslederen skal beherske alle emnerne samtidigt – midt i den situation, han til
enhver tid står i. (Se “The Seldom Scene” Side 13)

Bogen har følgende struktur:
1. Den kompetente praktiker. Når du sidder med denne bog foran dig, er du
sandsynligvis et menneske, der ønsker at få ting til at lykkes i praksis.
Den kompetente praktiker er en håndværker, der kan få ting til at lykkes i praksis og som
ved, hvorfor det virker. Du kan have opgaver som kompetent praktiker alene eller
sammen med andre.
Denne bog er baseret på træning af mere end 4000 mennesker i danske og udenlandske
erhvervsvirksomheder. En træning som deltagerne har kaldt ProjektTræning.
Bogen giver dig nogle praktiske bud på, hvordan du kan opnå usædvanlige resultater i
projekter og tværorganisatoriske processer gennem dig selv og andre mennesker.
2. De skjulte projektkapaciteter. Vores samlede evner, eller kapacitet, til at gennemføre
projekter, opgaver, ordrer og forretningsprocesser, kan kaldes vores projektkapacitet.
Når vi vil udvikle projektkapaciteten i praksis, er vi nødt til at kunne finde og synliggøre
de steder, hvor der er en skjulte kapaciteter og afhængig af at få andre til at kunne se det.
Vi er nødt til at kunne Lære af Praksis på en bevidst måde, og at kunne opstille måder at
bruge denne læring på. Vi skal kunne reflektere over praksis.
Projektkapaciteten kan ofte forbedres med 30 300% hvis vi beslutter os for det og gør
det i praksis.
3. Grundlæggende arbejdsformer. Med en oversigt over de skjulte kapaciteter finder vi
hurtigt ud af, at det, der kan udløse dem, hovedsageligt drejer sig om mennesker.
Forbedringen kommer 80 90% fra mennesker og 10 20% fra systemer, værktøjer og
maskiner.
Derfor et det vigtigt, at vi som kompetente praktikere forstår og behersker nogle
grundlæggende menneskelige arbejdsformer så godt, at vi mestrer dem i praksis, og så
godt at vi kan lære dem fra os i en mesterlæreproces.
Denne mestring er en væsentlig del af evnen Lederskab evnen til at få ting til at lykkes
gennem os selv og andre.
4. Grundlæggende projektmodel. Et projekt forløber over tid, i en proces der er en
naturlig forlængelse af den grundlæggende arbejdsform.
En naturlig forlængelse er at forstå og beherske de grundlæggende mekanismer i
projekter, opgaver, ordrer og tværorganisatoriske forretningsprocesser.
Disse opgaver har alle den samme grundlæggende natur. Ofte bliver de gennemført som
projekter, eller også har de samme natur som projekter.
Derfor må vi udvikle en projektmodel eller projektledelsesmodel, og forstå hvordan,
hvornår og hvorfor den virker i praksis.
Du kan ikke blive god til alt, men du kan blive god til at lede mennesker, projekter og
forretningsprocesser, og så kan du lede alt.
5. Tværorganisatorisk samarbejde. Med forståelsen og beherskelsen af de
grundlæggende menneskelige arbejdsformer og den grundlæggende
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projektledelsesmodel kan vi arbejde med effektivisering af tværorganisatoriske
projekter, opgaver, ordrer og processer.
Dermed har vi grundlaget for et usædvanligt godt samspil mellem afdelinger, divisioner,
forretningsenheder, underleverandører, kunder og andre virksomheder. Eller mere
generelt, vi har evner og færdigheder til at indgå i et effektivt netværkssamarbejde.
6. Virksomhedens eksistensgrundlag. Virksomheder skal kunne levere værdi til
kunderne på en forretningsmæssig effektiv måde så både kunderne og virksomheden
er tjent med at handle med hinanden. Ellers eksisterer virksomheden ikke ret længe.
Mere generelt; langt det meste af vores virke har en kunde. Der er nogen, der skal bruge
resultatet. Vores virke får lov til at bestå, så længe vi leverer større værdi til vores
omgivelser, end vi forbruger for at levere resultatet.
Vi leverer værdi til vore omgivelser, til kunderne, virksomheden, arbejdsgruppen,
samfundet, vore medmennesker, osv.
Denne kunde værdi holdning skal afspejle sig i alt, hvad vi foretager os. Men i denne
bog er vort arbejde i virksomheden, det fartøj vi anvender som forklaringsmodel.
For at arbejde fornuftigt med det, er det nyttigt at besidde et sundt og naturligt
købmandsmæssigt instinkt, så vi forstår vores forretningsmæssige eksistensgrundlag
forstår hvorfor vi får lov til at bestå som virksomhed
7. Effektiv med de rigtige ting. Alle medarbejdere, funktioner, afdelinger og
forretningsenheder skal levere værdibidrag og resultater til de tværfaglige projekter,
opgaver, ordrer og processer. Vi kan kun få penge for resultater, ikke for teorier,
meninger, organisationsdiagrammer og organisatorisk friktion.
Evnen til at levere værdibidrag og resultater starter med hver enkelt af os. Vi skal lære at
være personligt effektive med de rigtige ting. Effektiviteten af en arbejdsgruppe, en
afdeling eller en forretningsenhed er summen af alle medspilleres effektivitet.
Denne effektivitet med de rigtige ting er Lederskab evnen til at få de rigtige ting til at
ske i praksis skabe den rigtige effekt. Enten personligt lederskab eller ledelse af andre.
8. Virkninger og resultater i praksis. Intet af det, der er omtalt i denne bog, bliver til
færdigheder, værdier og resultater i praksis ved at skrive eller tale om det, eller ved at
ønske eller drømme om det. Det bliver først til værdier og resultater, når vi gør det i
praksis.
For at mestre vores fag i praksis er vi nødt til at omsætte vores viden til færdigheder, som
vi kan anvende spontant i en hver praktisk situation. Dette opnås lettest og mest effektivt
gennem træning i praksis Lære af Praksis ved at Udføre i Praksis.
Den mest effektive læreproces i praksis er en bevidst og organiseret mesterlæreproces.
Både når vi er lærlinge og når vi er mestersvende. Arbejde sammen med og lære af en,
der mestrer sit fag i praksis, en kompetent praktiker.
Lederskab er blandt andet at træne os selv og andre i praksis.
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Introduktion
Vores samlede evner, eller kapacitet, til at gennemføre projekter, opgaver, ordrer og 
forretningsprocesser, kan kaldes vores projektkapacitet.

Når vi vil udvikle projektkapaciteten i praksis, er vi nødt til at kunne finde og synliggøre 
de steder, hvor der er skjulte kapaciteter ‐ og nødt til at kunne få andre til at se det.

Dette kapitel vil vise, hvor store udviklingspotentialer der findes, og hvilke 
udviklingsområder der er mulige ‐ og lidt om, hvordan udviklings potentialerne kan 
udløses.

Projektkapaciteten kan ofte forbedres med 30 til 300%, hvis vi beslutter os for det ‐ og gør 
noget ved det.

De metoder, vi skal bruge for at Lære af Praksis, bliver gennemgået i (“3. Grundlæggende 
arbejdsformer”). Men vi er nødt til at åbne cirklen og starte et sted, så det bliver her.

Dette kapitel ‐ (“2. De skjulte projektkapaciteter”) ‐ er den første halvdel af 
dobbeltprocessen Lære af Praksis ‐ Udføre i Praksis. Det hænger nøje sammen med (“8. 
Virkninger og resultater i praksis”), som er anden halvdel af dobbeltprocessen. 
Lære af Praksis ‐ Udføre i Praksis er to sider af samme sag. Dette er et væsentligt arbejdsfelt 
for den kompetente praktiker.

Alt godt kan blive lidt bedre. Nogle ledere bliver fortørnede, når vi viser udviklings 
potentialerne. De spørger: “Vil du påstå, at jeg er en dårlig leder?”
Svaret er: “Nej bestemt ikke. Du er leder af en god virksomhed, for ellers var den her slet 
ikke”.
Men vi har endnu ikke mødt en virksomhed, der ikke kunne blive noget bedre, og det er 
hvad ProjektTræningen handler om ‐ at gode mennesker og gode virksomheder kan 
blive bedre.
Hvis du er leder af en virksomhed, der ikke kan blive bedre, der ikke behøver at blive 
bedre, der ikke har eller kan få konkurrence, hvor der ikke forekommer intern spild og 
friktion, hvor alle administrative systemer fungerer perfekt, hvor alle medarbejdere 
trives og ikke holder øje med et nyt job, osv., behøver du ikke at læse denne bog.

Et produkt. Mange af eksemplerne i denne bog handler om produktudvikling, fordi det 
er en tydelig tværorganisatorisk opgave.
Jeg skriver nogle parallelle eksempler mellem produktudvikling og andre projekter, og 
jeg overlader til dig ‐ læseren ‐ selv at lave dine egne parallelforskydninger.

Når du ser ordet produktudvikling i denne bog, skal du forstå det i en nutidig og 
fremtidig forstand.
Da jeg startede med at udvikle produkter, var det kun fysiske dimser, vi udviklede.
Nu om dage skal et produkt forstås i et meget bredere perspektiv. Den fysiske dims er 
kun en lille del af produktet.
Produktet skal passe godt til kunden. Et moderne produkt er også dimsens historie, dens 
værdi for kunden, signal om livsstil, kvalitet, image, osv.
Produktet skal desuden passe godt ind i hele forsyningsprocessen. Det skal være effektiv 
i råvare og halvfabrikata fremskaffelsen, produktion, distrubution, salg, service og 
bortskaffelse efter endt brug.
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Projektkapaciteten
Projektkapaciteten er altså virksomhedens samlede evne til at gennemføre projekter og 
opgaver med projektnatur. Evnen til at arbejde tværorganisatorisk, fokuseret, innovativt, 
koncentreret, målrettet og resultatorienteret.

Udvikling af projektkapaciteten handler meget om at udvikle et velfungerende 
tværorganisatorisk samarbejde. (Muligvis den største organisatoriske gevinst ved 
ProjektTræningen).

Udvikling af projektkapaciteten er meget afhængig af at lære en anden arbejdsform; at 
arbejde med hele opgaver og ikke delopgaver ‐ at skifte fra aktivitetsbevidsthed til 
resultatbevidsthed ‐ og af at flytte tænkningen fra struktur og kasser til samarbejde, 
forretningsprocesser, og værdier til kunderne.

At udvikle projektkapaciteten kan ikke læres alene ved at læse bøger, men bedst i en 
mesterlæreproces i praksis. Det er ikke kun et spørgsmål om information eller viden, 
men et spørgsmål om at kunne ‐ altså om at have færdigheder.

Om projekter
Der gennemføres mange projekter hver dag, både i privatlivet og på arbejde. Alle 
mennesker deltager ofte i projekter, måske uden at tænke over opgaverne som projekter.
Det er ikke kun store opgaver, der kan gennemføres som projekt ‐ også mange mindre 
opgaver kan med fordel gennemføres som projekt.
Derfor er det en fordel at være mere bevidst om projektarbejdsformen.

Der er tale om en projektopgave, når der er en, der har behov for resultatet til en bestemt 
tid ‐ en kunde, når der er en tydelig start på opgaven, en tydelig indsatsperiode, eventuelt 
med indsatsperioden delt op i faser, og en person der har opgaven at sørge for 
gennemførelsen.

Om en opgave gennemføres som projekt, har intet med størrelsen at gøre, men alene 
noget med opgavens natur og arbejdsform. En projektopgave er målrettet og 
resultatorienteret. Det er ikke rutinearbejde.

Det er flere gange mere effektivt at gennemføre opgaver som projekter sammenlignet 
med at have mange bolde i luften hele tiden. Set hen over en måned eller et år vil vi nå 
langt mere ved at arbejde fokuseret, koncentreret og målrettet.
Derfor er der en meget stor effektiviseringsgevinst at hente ved at udvikle projektevnen 
eller projektkapaciteten i virksomhederne. Ved at arbejde fokuseret og koncentreret.

Projektkapaciteten er mere et spørgsmål, om der er en tradition for at arbejde 
projektorienteret i virksomheden, eller om der er en anden tradition. (En Ad hoc kultur; 
tilfældigt, fraktioneret, brudstykker, sporadisk, ukoncentreret, ufokuseret, forvirret, 
stresset).

Opgavers natur
Alle opgaver har forskellig natur. Nogle kan med fordel gennemføres målrettet og 
koncentreret ‐ som projekter. Andre kan ikke gennemføres på denne måde, det handler 
mere om at have vagt og reagere, når der sker noget uforudset.

Fodboldkamp. En fodboldkamp er en fokuseret og målrettet indsats indenfor en aftalt 
tid (budget). Resultater er umiddelbart synligt, når kampen (projektet) er slut. Forløbet 
er let at analysere, og uddrage erfaringer og læring af.

En fodboldkamp kan ikke bare fordeles i nogle ukoncentrerede brudstykker over en 
måned eller to ‐ eller hvad der nu falder ind i den daglige tummerum.
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Den ville sikkert aldrig blive færdig, og det ville kræve mange flere ressourcer at standse 
den, tage den op igen, ændre den lidt, samle alle spillerne på samme tid og sted, osv.

Dette eksempel viser forskellen på at arbejde koncentreret eller sporadisk.

Omstillingsbordet. Arbejdet ved et omstillingsbord kan sikkert ikke blive 
projektorienteret. Vi ved aldrig, hvornår telefonen ringer, eller hvad telefonsamtalen 
kommer til at dreje sig om. Her er arbejdsformen mere et spørgsmål om at have vagt, at 
tage telefonen, når den ringer.

Men medarbejderen ved omstillingsbordet kan udmærket deltage i nogle opgaver, der 
har projektkarakter. 
Hvis virksomheden overvejer at anskaffe ny teknologi til omstillingsbordet og at indføre 
nye rutiner omkring telefonpasningen, kan medarbejderen sagtens deltage i et 
projektarbejde omkring den nye teknologi og de nye rutiner. Men når de er indført, bliver 
arbejdet igen at have vagten.

Det vil sige, at alle forandringer i en virksomhed med fordel kan gennemføres som 
projekter. (Bevidste forandringsperioder har næsten altid projektnatur).

Cementfabrikken. En cementfabrik, det er da ikke en projektvirksomhed! De graver et 
stort hul i jorden, fylder materialet ind i et langt, varmt jernrør, og så kommer der en 
dynge cement ud i den anden ende, som bare skal fordeles rundt til kunderne. Det er da 
en flow produktion.

Ikke desto mindre viste det sig, at mellem 40 og 50% af opgaverne på en cementfabrik 
havde projektnatur, eller med fordel kunne gennemføres som projekter. Opbygning af 
nye anlæg, ombygning af ovne, forskningsprojekter angående cementens anvendelse, 
større indkøb, træningsforløb for medarbejdere, indføring af et nyt 
kvalitetsstyringssystem, den årlige budgetrunde, den årlige strategiproces, osv., blev 
gennemført som projekter.

Contracting virksomheden. Det er lettere at forestille sig, opstilling af en vindmøllepark 
på en bjergskråning i Australien eller installering og indkøring af et 
bagagesorteringsanlæg i Hong Kong lufthavn som et projekt. Men så store behøver 
opgaverne ikke at være, for at det er en fordel at gennemføre dem som projekter.

I disse virksomheder er næsten 100% af værdistrømmene afhængig af evnen til at lede og 
styre projektarbejdet. Her er evnen til at arbejde sammen på tværs i virksomheden og 
sammen med kunder, underleverandører, og myndigheder helt afgørende for 
virksomhedens effektivitet og succes.

Lageret. Normalt er mange lagerekspeditioner rutine. Men en større ekspedition kan 
med fordel opfattes som et projekt.

Hvis lageret skal lægges om, og der skal indføres et nyt lagerstyringssystem, kan disse 
opgaver med fordel gennemføres som projekter. Når de er gennemført, vender 
personalet tilbage til rutinerne med at modtage og ekspedere varer.

Bogholderiet. Meget arbejde i et bogholderi er rutine. Der kommer bilag ind, som skal 
konteres og indtastes. Bunkens størrelse kan variere lidt. Bliver vi ikke helt færdige i dag, 
kan vi fortsætte i morgen, hvor der igen kommer nye bilag ind.

Men skal vi have valgt, indkøbt og indført et nyt bogholderisystem, gøres det bedst i 
projektform.

Udvikling af projektkapaciteten
Projektkapaciteten handler om en virksomheds evner til at arbejde mål‐ og 
resultatorienteret. Til at arbejde effektivt med de rigtige ting ‐ ikke at arbejde effektivt 
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med hvad som helst. Det, der i (“7. Effektiv med de rigtige ting”) omtales som 
Effectiveness, både på det personlige plan og på virksomhedsplan.

Hvis en ting er værd at gøre, er den værd at gøre ordentligt første gang. Hvis ikke vi gør 
dét, hvornår får vi så tid til at lave den om?

Projektkapaciteten er lettest at gøre synlig og lettest at træne på møder, i projekter og i 
virksomhedens hovedprocesser.

Jeg vælger dette emne, træning af projektkapaciteten, for at have et fartøj til 
praksistræningen. Det, jeg gerne vil fortælle, kan bedst fortælles omkring et sådant fartøj 
‐ og så naturligvis fordi det er projektarbejde, mine erfaringer centrerer sig om.
Fartøjet kunne lige så godt have været udvikling af produktionskapaciteten, 
salgskapaciteten, servicekapaciteten, transportkapaciteten, osv.

Projektkapaciteten kan som regel udvikles virkeligt meget.

• Projektarbejdet er den centrale proces i en virksomhed, der leverer værdi til kunden 
og forretningsresultat til virksomheden. Projektarbejdet er den proces, der har størst 
indflydelse på værdistrømmene både til kunden og virksomheden.

• Projektkapaciteten er vores samlede færdigheder i at gennemføre enkeltprojekter og 
i at gennemføre en samlet projekt‐ eller ordreportefølje.

• Virksomhedens samlede evne til at gennemføre og afslutte projekter er ikke kun et 
spørgsmål om at træne projektledere, men også et spørgsmål om hvordan hele 
organisationen støtter op om projektarbejdet.

• Udvikling af projektkapaciteten er udvikling og forbedring af virksomhedens 
projektorienterede processer.
En projektorienteret proces er en arbejdsform, oftest en tværorganisatorisk 
samarbejdsform. En forretningsproces.

• Nogle virksomheders forretningsmæssige hovedproces er netop en projektproces.

• Andre virksomheders hovedprocesser kan være en flowproduktion, en 
projektorienteret supportfunktion,...

• Stadigt flere forretningsresultater bliver skabt gennem projektorienterede 
forretningsprocesser.

Projektkapacitet er ikke et strukturproblem, men et arbejdsprocesproblem. Det 
ledelsesmæssige fokus skifter fra organisatoriske funktioner til forretningsprocesser. (Se 
“5. Tværorganisatorisk samarbejde”)

Konflikter og tab af effektivitet opstår mellem mennesker.
Der kan ikke opstå konflikter og tab af effektivitet mellem kasser og streget på et stykke 
papir.

Udvikling af projektkapaciteten:
·    De største menneskelige værdier og stadigt større forretningsværdier opnås 
     gennem projektarbejdsformen.
·    Projektkapaciteten er summen af enkeltmenneskers og samarbejdspartneres 
     kapaciteter. Ingen virksomhed har større projektkapacitet end denne sum.
·    Det eneste sikre i fremtiden er konstant forandring. Der er hele tiden noget, 
     vi skal blive bedre til.
·    Velfungerende mennesker er dygtige til at finde vej gennem denne konstante 
     forandring.



2. De skjulte projektkapaciteter
Udviklingspotentialer

28

Projektkapaciteten er meget mere afhængig af at få mennesker til at arbejde godt sammen 
på tværs af strukturerne og i en forretningsmæssig helhed ‐ af menneskers personlige 
arbejdsformer og samarbejde.
Der er langt større potentialer ved at arbejde med mennesker end med kasser og streger.

Blive bedre til... Når vi vil udvikle projektkapaciteten, er udgangspunktet altid en god 
virksomhed, der ønsker at blive bedre til nogle ting.

Men det at blive bedre til..., er ikke sådan lige til. Det kræver ændring af firmaets 
arbejdsvaner eller firmaets projektkultur. ProjektTræningen lærer deltagerne at finde 
deres iboende viden ‐ deres praktiske intelligens ‐ frem, at få overblik over den og ikke 
mindst at anvende den i praksis.

OK ‐ hvis vi vil forbedre projektkapaciteten, lad os så se på nogle eksempler fra praksis.

Lad os se på, hvad vi allerede ved. Lad os vurdere, hvor store forbedringer vi kan skabe 
ved at anvende den viden, vi allerede har, og ved at skabe overblik over nogle mulige 
forbedringsområder.

Udviklingspotentialer
Her følger nogle eksempler fra praksis. Prøv at tænke dem igennem.
Kender du en eller flere virksomheder, der ligner eksemplerne ‐ mere eller mindre.

En sund forretning eksisterer:
·    Når den leverer værdier til kunderne
·    Og når den tjener penge

En god virksomhed, der kan det, består af:
·    Noget der ligger i stabile rutiner (nutiden)
·    Noget der udvikles, forandres og tilpasses (fremtiden)

Det, der har værdi for kunderne, forandrer sig hele tiden:
·    Derfor er der hele tiden noget, virksomheden skal gøre anderledes

Det, der har værdi for kunderne, bliver mere og mere komplekst:
·    Derfor bliver vi mere og mere afhængige af evnen til at gennemføre 
     projektarbejde og til at blive bedre til projektarbejdet
     Altså til at udvikle projektkapaciteten

Vi vil blive bedre til at gennemføre:
·    Markedsorienteret produktudvikling
·    Kundeorienterede projektleverancer
·    Ordreproduktion
·    Interne rationaliserings- og tilpasningsprojekter
·    Interne systemprojekter
·    ...
·    ...
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Prøv at tænke igennem, hvor store udviklingspotentialer disse virksomheder har, hvis vi 
bare ved, hvad vi kan gøre ved det.
Hele denne bog forklarer dig nogle ting, vi kan gøre ‐ nogle ting, der har været afprøvet 
i paksis flere hundrede gange ‐ og hvordan det kan gøres i praksis.

Arbejdstimer i en virksomhed
Tænk igennem, hvor mange arbejdstimer der er til rådighed om dagen i din virksomhed 
og hvad de anvendes til.

Hvis I er ca. 200 ansatte, har I en kapacitet på ca. 1 arbejdsår hver dag. Hvis I er en gruppe 
på 5 mand, har I 1 uges arbejdstid til rådighed hver dag. Hvis I er en afdeling på 22 mand, 
har I 1 måneds arbejdstid til rådighed hver dag. Et møde på 1 time med 7 deltagere svarer 
til en hel arbejdsdag.

Prøv at se for dit indre blik, hvad disse arbejdstimer bliver brugt til lige nu.

• Hvor mange er til møde lige nu?

• Hvor mange bakser med mail eller surfer på nettet?

• Hvor mange venter på et eller andet?

• Hvor mange går og leder efter et eller andet?

• Hvor mange er i gang med at rette nogle fejl ved et tidligere afleveret 
arbejdsresultat?

• Hvor mange bakser med en opfølgning til regnskabsafdelingen, som de ikke forstår?

• Hvor mange har fri eller er på ferie?

• Hvor mange læser aviser, blade, reklamer?

• Hvor mange er trætte, frustrerede, vrede og har slået fra

• Hvor mange taler sammen om, hvad der er for dårligt ved ledelsen, virksomheden, 
samfundet, om aftenens fjernsynsudsendelse eller den seneste fodboldkamp?

• Hvor mange er lige nu i gang med værdiskabende arbejde, noget der har direkte 
værdi for kunderne?

• Fortsæt selv listen.

Prøv selv. Hvis dine vurderinger er rigtige, hvor meget kan virksomheden så forbedre 
projektkapaciteten? På hvilke områder?

I (“7. Effektiv med de rigtige ting”) får du en vejledning i, hvad vi kan gøre ved dét og 
hvordan.

Projektmøder
Lad os se på det første punkt på listen; Hvor mange er til møde lige nu.

Hvordan forløber et typisk møde hos Jer? Hvad er et godt møde? Hvad går galt på 
møderne? Hvordan kunne det undgås?

Beskriv et typisk møde. Hvor mange mandetimer bruges på møder? Hvor meget kan det 
forbedres?

Vi har helt sikkert viden nok til at forbedre møderne. Bruger vi denne viden? Hvis ikke ‐ 
hvordan kommer vi så til at bruge den? Hvem bør bruge den? Hvem begynder?

Se for dit indre øje en arbejdsuge i Jeres virksomhed.
Hvor mange timer har du selv siddet i møder? Hvor meget ventede du på at få afleveret 
dit bidrag, eller kom det overhovedet frem? Er der to, der diskuterer/dominerer hele 
tiden, og flere der bare er der? Hvor mange mandetimer bliver der brugt til møder på én 
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uge i Jeres virksomhed? Hvor gode er møderne? Når I resultaterne, eller skal I aftale et 
nyt møde om samme emne? Kommer alle deltagere, og kommer de til tiden? Går nogle 
deltagere før tiden? Afsluttes møderne til tiden? Ringer mobiltelefonerne i mødet, og går 
det i stå så længe? Opstår der nogle situationer med noget uklart og diffus snak, der ikke 
rigtigt kommer en aftale eller beslutning ud af?

Hvor meget projektarbejde foregår på møder? Hvor meget kan vi forbedre vore 
projektmøder? Hvilken indflydelse har vor mødeeffektivitet på projektarbejdet? Hvor 
meget kan effektive møder forbedre projektarbejdet?
Hvordan ligner arbejdet på møderne egentlig vor projektkultur? Hvor meget kan vi 
forøge vores projektkapacitet gennem at forbedre møderne? Om effektivisering af møder 
(Se “Møder” Side 124)

En af de første ting jeg lægger mærke til, når jeg kommer ud i en virksomhed, er 
mødekulturen. Den er som regel så afslørende, at yderligere undersøgelser er 
overflødige.
Den første analyse i en virksomhed er meget let. Hvis opgaven er at diagnosticere 
virksomhedens projekt‐helbred, kan det aflæses med mere end 80% sandsynlighed på et 
eller to projektmøder.

Vor mødeadfærd er en afspejling af vor projektadfærd. Vor mødekultur er en afspejling 
af vor projektkultur.

Projektgennemførelse er en vigtig evne, hvoraf evnen til at gennemføre effektive 
projektmøder er en vigtig del‐evne.

De grundprincipper, der ligger bag effektive projektmøder, er de samme, som dem der 
ligger bag effektive projektgennemførelser, effektive forretningsprocesser og effektiv 
virksomhedsudvikling.

Projektmøder kan hurtigt effektiviseres, så det ses og mærkes i hele organisationen, og 
de kan hurtigt påvirke mange menneskers holdninger og arbejdskultur.

Her har ledelsen et meget effektivt middel til at vise lederskab, holdninger og værdier.
Men det modsatte er også muligt, hvis ledelsen ofte svigter den ønskede mødeadfærd.

Projektkapaciteten kan forøges meget alene ved at træne nogle grundlæggende 
arbejdsformer på møderne. Vi effektiviserer møderne, men samtidigt lærer vi nogle helt 
grundlæggende færdigheder, værdier og holdninger, som smitter af på alt andet, vi laver 
‐ f.eks vores projektarbejde. Det har i hvert tilfælde træning af mere end 4000 mennesker 
vist.

Prøv selv. Tror du, at I kan halvere forbruget af mandetimer på møderne og nå de samme 
resultater? Kan du forestille dig, at I kan halvere tidsforbruget og nå langt større 
resultater og kvalitet?

Det har stort set alle vore træningsdeltagere gjort.

Hvormange timer eller dagsværk kunne der frigøres pr. år på dette område?

Eksempel 1 - Maskinfabrikken
(Det eneste Eksempel i bogen, der ikke stammer fra en specifik virksomhed)

I en maskinfabrik har der været en del problemer. Det giver sig blandt andet udslag i, at 
kun 20% af ordrerne bliver leveret til tiden, resten er mere eller mindre forsinkede.
Vi får maskinerne af sted efter en masse overarbejde og brandslukning, og ofte skal der 
eftersendes manglende fittings, og den endelige færdiggørelse sker ofte efter, at 
maskinerne er installeret hos kunderne ‐ og dokumentationen kommer endnu senere.
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Direktøren siger, at der har været holdt alt for mange møder, hvor årsagerne til 
vanskelighederne er blevet diskuteret, og at der har været flere forskellige konsulenter 
inde at se på problemerne, men intet har hjulpet indtil nu.

Direktøren kan ikke rigtig forstå, hvad de egentlige problemer er. Her er nogle af hans 
indtryk fra de mange møder:

Salgschefen siger, at årsagen er en alt for dårlige produktionsplanlægning. I sidste 
kvartal var 60% af alle ordrerne forsinkede. Vi tager alle slags ordrer for at skaffe 
omsætning. I sidste måned skaffede vi både nogle store og nogle små ordrer. Men 
hverken de store ordre eller de små, kan produktionen få færdige til tiden. Hver gang jeg 
går gennem produktionen, står folkene og hænger ved filebænken, så det er da klart at, 
vi ikke kan levere til tiden.

Udviklingschefen siger, at problemerne skyldes, at vi aldrig kan få fred til at gøre 
konstruktionerne færdige. De skal altid afleveres før de er bestilt. Og når vi beder om at 
få lavet et prøveemne, gider produktionen aldrig hjælpe os, vi har f.eks. et emne stående 
i produktionen, som de lovede at prøvekøre på 2 uger, men nu er der gået næsten 4 
måneder. Og alligevel brokke de sig over at tegningerne ikke er færdige. Også selv om vi 
bruger mindst 80% af vores udviklingskapacitet til at gå og lave opfølgning og 
produktionsteknisk arbejde for produktionen og indkøb. Kunne vi endda blive enige om 
en vis standardisering i vores produktprogram, så vi ved, hvilke emner det kan betale sig 
at bruge udviklingskapaciteten på.

Produktionschefen har flere gange sagt, at produktionen ikke er tilrettelagt efter 
enkeltstyksproduktion og specialproduktion, som sælgerne tilsyneladende helst vil 
sælge. I øvrigt mener han, at ledelsen overhovedet ikke ved, hvad den selv vil. Vi kan 
ikke engang holde et møde om en lille ting, uden der går kage i det hele. Selv direktøren 
kommer altid for sent til møderne. Som nu de sidste tre møder er han kommet 10‐12 
minutter for sent, og så sidder vi bare og venter og kan ingen beslutninger træffe. Vi kan 
forbedre meget, hvis vi indarbejder en effektiv mødekultur.
Han siger i øvrigt, at årsagen til forsinkelserne er, at udviklingsafdelingen aldrig 
afleverer det tegningsmateriale, han skal bruge, til tiden, og der mangler altid 
oplysninger i styklisterne. 

Planlægningschefen siger, at problemerne skyldes alt for mange hasteordrer. Alt skal 
leveres omgående, næsten alle ordrer er hasteordrer. Og så er ordrerne aldrig 
standardprodukter, det er mest noget sælgerne går og finder på. Og det giver ikke‐
standard varer uden nummer, og så kan de ikke behandles i EDB anlægget. Det betyder 
manuel planlægning. EDB anlægget er godt nok, der er bare ingen der kan betjene det 
rigtigt.
Desuden skyldes forsinkelserne, at vi planlægger i to forskellige EDB systemer, som ikke 
“snakker sammen”. Derfor står produktionen ofte uden emner til slutmontagen. Vi 
burde deltage på nogle kurser, men det har vi ikke hverken tid eller råd til.

Værkføreren har flere gange foreslået at nedlægge den ene EDB anlæg. Vi kunne godt 
undvære det, ordrebehandlerne bruger, for deres data passer aldrig med produktionens. 
Vi har alt for mange problemer med de EDB lister. Sælgernes ordrebeholdning og 
produktionsplanerne passer aldrig sammen. Først får vi en hasteordre, ofte uden 
tegninger fra udviklingsafdelingen. Så producerer vi dem med stort besvær, og på 
overarbejde. Og når vi så har knoklet for at lave dem, hører vi aldrig, at det var godt, 
nogen kunne i det mindste sige tak. 

Indkøbschefen siger, at det stort set er umuligt at tilrettelægge nogle effektive indkøb. 
Han får aldrig at vide, før i sidste øjeblik, hvilke materialer ingeniørerne har fundet på at 
bruge i de seneste kundetilpasninger. Og for øvrigt har ingeniørerne skaffet 
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komponenter hjem udenom indkøbsafdelingen, så han ved aldrig, om ingeniørerne har 
lavet nogle specialaftaler med leverandørerne. Det meste af vores tid går med at fikse 
leveringsproblemer.

Lagerchefen siger, at det er umuligt at holde styr på lageret. Mange komponenter og 
emner har ikke fået nummer i systemet, og hvor skal han så placere dem. Og der, hvor 
der er numre på, går folk selv ind og tager komponenter til produktion, service og 
udvikling, så han ved aldrig, om lagerbeholdningerne er rigtige, i hvert tilfælde passer 
antallene på lager sjældent med det, der står i EDB listerne. Der står forskellige 
specialemner på lager, som vi har fejlproduceret, og som ikke kan bruges til de nye 
hasteordrer, sælgerne kommer med. De fylder meget og står i vejen, hvor skal vi gør af 
dem?

Logistikchefen siger, at han altid må arbejde over og betale ekstra 
transportomkostninger, fordi forsendelses‐ og toldpapirer aldrig er klar til de lovede 
terminer. Alle ulykker fra hele produktionen og indkøb lander på hans bord som 
hasteopgaver. Vi skal jo have maskinerne af sted, så vi kan få faktureret det, der er 
budgetteret ‐ hvis vi altså når det. Og når han så har fået en forsendelse af sted, kommer 
der som regel altid en masse efterforsendelser, som nogen havde glemt.

Servicechefen siger, at han altid mangler bolte, kabler, fittings og den slags, når han skal 
installere og indkøre maskinerne ude hos kunderne. Han må ofte hekse nogle dele frem 
hos lokale håndværkere, for at få afleveret maskinerne. Og når han så skal servicere 
maskinerne, er de så bøvlet konstrueret, at han må skille det meste ad for at skifte en 
sikring. I øvrigt kan han aldrig få reservedele fra lageret, så han må gå ud i produktionen 
og skille nogle halvfærdige maskiner ad for at have reservedele med på en hasteservice.

Direktøren har flere gange sagt, at problemerne i virkeligheden er små. Da han startede 
virksomheden for mange år siden, tog han bare nogle komponenter med hjem i garagen 
i en weekend, og så var den kundetilpasning klar til at gå i produktion om mandagen ‐ 
hvor svært kan det være. Det, det drejer sig om, er at passe sit arbejde her og nu, og ikke 
snakke ørerne af hinanden på lange møder. Vi skal nå vores budgetterede omsætning 
inden udgangen af året, så det er bare om at komme i gang. Maskinerne er meget gode 
og velholdte, og folkene er velmotiverede, bare de får en klar ordre. Folk arbejder bedst 
som maskiner, og de interesserer sig ikke for alt det her teamwork, eller hvad det nu 
hedder på moderne dansk.

Prøv selv. Har du hørt om en virksomhed, der ligner dette eksempel på nogle punkter? 
Hvor meget kan denne virksomhed forbedre samarbejdskulturen? Hvor meget ligner 
deres mødekultur deres arbejdskultur? Hvor meget kan virksomheden forbedre 
leveringsevnen? Indenfor hvilke områder?

Sprogbrug
Hvordan synes du, at sprogbruget og kulturen er i Eksempel 1ovenfor? Hvordan tror du, 
at det påvirker deres projektkapacitet? Hvordan er forbindelsen til:

Se også omtaler af sprogbrug. (Se “Mennesker kendes på deres sprogbrug” Side 98) og 
(Se “Et eksempel på sprogbrug” Side 222)

Bevidsthed - Tanke - Ord - Handlinger - Vaner - Karakter/Kultur - Skæbne

Udvidet Arne Schumann
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Prøv selv. Hvor meget påvirker omgangstonen og virksomhedskulturen vores 
effektivitet, især den tværorganisatoriske effektivitet? Hvor meget betyder det, at vi har 
tillid til og respekt for hinanden ‐ eller om kulturen er præget af mistillid? 
Hvor stor en gevinst kan vi hente på dette område?

Sprogbruget kan ændres markant på kort tid ved at bruge de arbejdsmetoder og det 
lederskab, der fremgår af (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Eksempel 2: Apparatfabrikken
Her en historie fra mit arbejdsliv, den var omtrent sådan ‐ dog med lidt pynt:

Midt i 60’erne gennemførte jeg mit første selvstændige produktudviklingsprojekt. Jeg 
havde bygget mange apparater som radioamatør, fra jeg var meget ung under vejledning 
af nogle gamle håndværkere ‐ en mesterlære, så jeg vidste udmærket godt, hvordan man 
bygger apparater.
Men da jeg kom ud blandt de professionelle, gjorde de det meget anderledes ‐ mere 
besværligt og over meget længere tid.

Figuren viser, hvad jeg så, og hvad jeg gjorde. (Se “Fodboldkamp” Side 25)

En topleder ‐ fabrikanten eller salgschefen ‐ havde været ud at rejse og kom hjem og 
sagde: “jeg så det og det, vi burde udvikle et apparat, der kan sådan og sådan. Kan I ikke 
lige lave sådan en?”

Ingeniørerne sagde ja og brugte meget kort tid på lidt planlægning (P), hvorefter de gik 
i gang med at udvikle apparatet (U).

Når så forskellige mennesker kom og så, hvad de var i gang med, sagde de: “kan den ikke 
også...?” “Jo det kan den vel”, sagde ingeniørerne, så planlagde de lidt igen, ændrede 
retningen og fortsatte udviklingen.

Fabrikanten og salgschefen rejste igen ud i verden og kom hjem med nogle 
tillægsspecifikationer (T). Hvis vi kan få apparaterne til at slå på tromme, kan vi også 
sælge dem i Afrika. Så planlagde ingeniørerne lidt igen og fortsatte udviklingen.

P U P U P U P UT

P UUP

Koncept Tillæg

100 %

60 %
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Når udviklingen var godt i gang, skete der noget nede i produktionen. Værkføreren kom 
op og sagde, kan I ikke lige komme ned for at hjælpe mig, det er bare en lille ting, blot en 
eftermiddag. (X)
Ingeniørerne afbrød deres arbejde og gik ned til den rare værkfører, men problemerne 
var meget større, så de blev hængende i produktionen i nogle uger.

Derefter vendte de tilbage til udviklingsopgaven, som de i mellemtiden havde glemt. De 
lavede lidt planlægning, som nu var lidt anderledes end før, for de var jo kommet af 
sporet. Derefter fortsatte de udviklingen af apparatet.

Sådan fortsatte det med store tidsforsinkelser til følge. Fabrikanten var utilfreds. 
Salgschefen helt rød i hovedet, for han manglede salget i sit budget, så vi besluttede at 
sende apparatet på markedet, sådan som det nu var blevet.

Det ramte i nærheden af skydeskiven, men ikke helt i plet ‐ altså skydeskiven er det 
kunderne ønsker, og pletten er det rigtige produkt, som har værdi for kunderne.

På et tidspunkt havde jeg arbejdet som assistent for ingeniørerne i et par år. Fabrikanten 
manglede en til at køre et nyt udviklingsprojekt, og han spurgte mig, om jeg havde mod 
på det. Jeg sagde ja ‐ men jeg havde Lært af Praksis ved at observere ingeniørerne. Det 
hedder vist nok reflekteret over praksis i nutidens sprogbrug.

Så jeg besluttede mig for at arbejde anderledes, end vi plejer. Det blev min første praktiske 
lektion i faseopdelt projektgennemførelse, som denne bog handler meget om. Det vidste 
jeg ikke den gang, at det kom til at hedde. Den gang var det bare sund fornuft.

Jeg samlede ‐ i det skjulte ‐ det var klogest på det tidspunkt ‐ alle ønsker, 
ændringsforslag, tillægsspecifikationer og lignende op i et koncept, alt imedens jeg 
begyndte at bygge apparatet udefra. Dvs. jeg visualiserede meget tidligt, hvad jeg var i 
gang med, for så kunne alle se i praksis, hvad vi talte om. Ingeniørerne byggede altid 
apparaterne indefra. De begyndte med teorier, små tekniske detaljer, sidste nye 
komponenter og alt det spændende, som alle de andre ikke kunne forstå eller se værdien 
af.

At bygge apparatet udefra og ind betød, at jeg byggede kasserne, knapperne forplader 
og betjeningsflader, skrev produktbeskrivelser, salgsbrochuretekster, 
typegodkendelsesspecifikationer i de lande, apparatet skulle sælges i osv. Alt det der kan 
ses med fingrene og som kan kaste skygger i solskin.

Når så alle var enige om, hvordan apparatet skulle være, begyndte jeg den type 
udviklingsarbejde, jeg havde set ingeniørerne udføre tidligere.

Undervejs skrev jeg en protokol eller et tillæg til det oprindelige koncept, med alle 
ønskerne om større knapper, at den kan slå på tromme, osv.

Et par måneder inden apparatet skulle frigives, gik jeg rundt til alle forslagsstillerne og 
spurgte, om deres forslag stadig var relevant, og om det havde tilstrækkelig værdi for 
kunderne.
Resultatet var, at højest 10% af forslagene var relevante. Resten havde de glemt igen, eller 
det var da bare nogle idéer. Disse ting ville have forsinket og defokuseret projektet, hvis jeg 
havde reageret, da forslagene kom.

En undersøgelse. Jeg fandt meget senere i livet en undersøgelse, hvor man havde fundet 
100 produktudviklingsprojekter, og hvoraf halvdelen var gennemført som det første 
forløb, og den anden halvdel var gennemført som det andet forløb. Projekterne var 
sammenlignelige.

Resultatet var, at det andet forløb typisk bruger 60% ressourcer i forhold til det første. 
(Mine erfaringer senere er, at der er faktorer til forskel).
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Undersøgelsen viste også, at det første forløb frembringer produkter, der ligger i 
nærheden af kundernes ønsker.
Den viste, at de andet forløb frembringer produkter, der ligger i centrum af kundernes 
ønsker.

Men undersøgelsen standsede ikke med det, den fulgte produkterne i 5 år efter 
lanceringen på markedet.

De produkter, der er frembragt efter det første forløb, skal have en massiv 
markedsføring, for at overbevise kunderne om at købe noget, der ikke er helt rigtigt. Og 
efterfølgende er produkterne dyre i serviceomkostninger.

Produkterne, der er frembragt efter det andet forløb, sælger sig selv, blot kunderne ved, 
at produkterne er der, fordi de har værdi for kunderne. Disse produkter er langt billigere 
i serviceomkostninger.

En af mine kunder formulerede en vejledning for sin produktudvikling, da han hørte 
denne historie:
Vi udvikler kun produkter, som vore kunder køber. Vi vil ikke udvikle produkter, der 
skal sælges, for salgsarbejdet er alt for dyrt.

Traditionelt planlægnings‐ og gennemførelsesforløb. Ofte starter et udviklingsforløb 
med, at en person med tilstrækkelig høj placering får en ide, hvorefter der sættes en 
produktudviklingsopgave i gang. 

I mange tilfælde skal udviklingsopgaverne køre parallelt med mange andre daglige 
opgaver, og bliver derved til sekundære opgaver, fordi de daglige driftsproblemer 
kommer i første række.

Arbejdet starter efter et relativt kort planlægningsarbejde. Vi vil gerne i gang, og vi vil 
gerne se noget begynde at tage form.
Efterhånden kommer udviklingsmedarbejderne til nogle erkendelser, og projektet 
justeres.
Måske kommer salgsfolkene med et par brugerønsker yderligere, som apparatet også 
gerne skulle kunne opfylde. 

Vi får en vekselvis Planlægning og Udførelse (P_U_P_U_...), og vi indgår måske nogle 
kompromisser, vi ikke er helt glade for.
Ganske langsomt bliver apparatets kostpris alt for høj i forhold til det, vi kan få på 
markedet.
Efterhånden er tiden og budgettet ved at være opbrugt, og vi får urimeligt travlt til sidst, 
hvor apparatet skal introduceres. (Se “Traditionel projektplan” Side 175)

Alternativt planlægnings‐ og gennemførelsesforløb. Der er en anden måde at gribe 
opgaven an på. Det er vigtigt at få et roligt, fokuseret, koncentreret, sikkert og hurtigt 
gennemførelsesforløb.

Dette opnås ved at samle alle planlægningsforløbene i en fase i starten af 
udviklingsopgaven, og når det er gjort, at gennemføre udførelsen ‐ så koncentreret som 
muligt ‐ i en samlet fase. (PPP‐UUU...).
Hvis planlægningsforløbet er gennemført grundigt, er opgaven i virkeligheden mere end 
halvt løst.
Skulle der alligevel komme ændringsønsker undervejs, er det oftest mere effektivt at 
samle dem i en protokol over ændringer og modifikationer og tage disse i en samlet, kort 
slutfase. 

Ulempen ved den alternative metode er en følelse af utålmodighed hos ledelse og 
projektmedarbejdere i starten af projektet.
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Denne følelse kan kun overkommes ved erfaring, dvs. ved at opleve nogle vellykkede 
udviklingsforløb. (Se “Faseopdelt projektplan” Side 176)

Prøv selv. Prøv at tænke igennem; hvor meget kan denne virksomhed forbedre 
projektkapaciteten? På hvilke områder? Hvor meget tidligere kan denne virksomhed 
komme på markedet og begynde at tjene dækningsbidrag hjem? Hvad er 
forretningsværdierne af det?

Mine erfaringer er, at produktudviklingen kan effektiviseres virkeligt meget i de fleste 
virksomheder, jeg har kendt. Typisk kan produktudviklingsforløb reduceres fra 2 ‐ 3 år 
til 4 ‐ 6 måneder, samtidigt med højere træfsikkerhed på markedet og højere kvalitet. 
Forklares i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”), (“4. Grundlæggende projektmodel”), 
(“5. Tværorganisatorisk samarbejde”), og “(6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Eksempel 3: Komponentfabrikken
Her er et eksempel på en fakta analyse, og resultaterne heraf ‐ fra praksis ‐ som jeg har 
gennemført i en virksomhed. 

Jeg har i dette tilfælde anvendt metoden alene. Det er den udmærket til, selv om dens 
store styrke ligger i at gennemføre den som teamwork. (Se “Fakta analyse ‐ Årsag/
virkningsanalyse” Side 105)
Jeg tager historien med, både for indholdets skyld, og fordi den skal bruges som 
eksempel på en arbejdsmetode, der bliver præsenteret i (“3. Grundlæggende 
arbejdsformer”).

Her er historien:

Direktøren for virksomheden ringede og sagde: “Ole, vi er ikke helt dårlige til at 
gennemføre produktudviklingsprojekter ‐ men jeg ville ønske, at vi var noget bedre til at 
gennemføre udviklingsopgaverne til aftalt tid, pris og kvalitet. Tror du, at du kan sige 
noget om det?”

Vi aftalte et møde, hvor jeg skulle komme og se på det. Jeg bad om en analyseperiode på 
3‐5 dage. Det er som regel nok til at tage projekt‐temperaturen i en virksomhed.

Jeg gik i 2‐3 dage i virksomheden, og lyttede til møder, og så på hvordan lederne og 
medarbejderne arbejdede. Hver gang jeg så et forhold, der forsinkede eller hindrede 
virksomheden i at gennemføre produktudviklingsopgaverne, noterede jeg det ned.

Jer har derefter uddraget faktaudsagn, som jeg pr. erfaring ved, ville blive godkendt af 
de pågældende medarbejdere som faktiske hændelser.

Resultatet er, at jeg har fundet nogle konstateringer, og lavet årsag/virkningsanalyse som 
vist på figuren. 
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Figuren, analysen, læst bagfra ‐ fra højre mod venstre:

Virksomheden bliver ikke færdig med udviklingsopgaverne til aftalt tid, pris og kvalitet.

Dette skyldes bl.a. nogle adfærdsmønstre i virksomheden ‐ en firmakultur ‐ en 
projektkultur, som vist ved en cirkel.

Medarbejderne er flinke og fleksible. Det betyder, at de altid er parate til at hjælpe, hvis 
nogen spørger, og dermed til at slippe det de er i gang med. De prioriterer ikke deres 
opgaver, og de arbejder ikke fokuseret.

Der er al for lav respekt for møder. Folk tåger rundt og ved ikke, hvor mødet skal være. 
Mødelederen farer rundt på gangene og hænger i telefonen for at finde ud af, hvor 
deltagerne bliver af. Ingen har forberedt sig. Nogle kommer med de forkerte papirer til 
møderne. Andre kommer slet ikke, og har ikke sendt afbud, mobiltelefoner ringer og 
afbryder møderne. De fleste kommer for sent, nogle går en tur midt i mødet, nogle skal 
skynde sig videre til et andet møde, som de også kommer for sent til. Listen er meget 
længere.

Manglende færdiggørelse af stort set alt muligt. Styklister mangler leverandøroplysninger 
og komponentværdier. Tegninger mangler mål eller tolerancer. Der mangler test‐ og 
kvalitetsspecifikationer. Brochurer og datablade er ikke fyldestgørende, og der er direkte 
fejl. Listen er meget længere.

For lav intension om at gennemføre udviklingsopgaverne præger hele virksomheden. 
Udviklingsarbejdet er jo ikke så vigtig som produktionen og klagerne fra kunderne. 
Viljen til at gennemføre udviklingsopgaverne er svag, det er jo først om et halvt år eller 
mere, vi skal bruge det.

Alle i virksomheden accepterer forsinkelser i udviklingsopgaverne. Udviklingsarbejde kan 
jo alligevel ikke planlægges, og det er noget, vi gør ved siden af driften, som jo er vigtig 
‐ ikke?

Alt dette er en ond cirkel, som forbruger virksomhedens projektkapacitet og skaber fejl‐ 
og garantiomkostninger.

Årsag/virkningsanalyse
Et eksempel fra praksis

respekt for 
For lav 

møder

færdig-
Manglende 

gørelse

intention 

gennemføre
om at 

For lav 

Flinke og 
fleksible

Accepterer 
forsinkelser

Usikker 

projekt- 

ledelse

styring

Usikker 
projekt- 

Ikke hele 
opgaver

Usikre 
overgange

Usikker 
udviklings- 
ledelse

planlægning

Usikker 
produkt- 

opgaver 
For mange 

samtidigt

U
dviklingsopgaver ikke fæ

rdige 

til aftalt tid, kvalitet og pris



2. De skjulte projektkapaciteter
Udviklingspotentialer

38

Dette må have en forklaring. Vi ser på næste niveau i årsag/virknings analysen.

Jeg traf en person, der var projektchef. Han var ansvarlig for styring af hele 
projektporteføljen, så jeg spurgte, om jeg måtte overvære en opfølgning på projekterne. 
Det var tydeligt, at dette begreb var nyt for ham, men han fik flikket en projektopfølgning 
sammen. Det blev en meget spøjs oplevelse.

Han kaldte projektlederne ind én efter én. En metode, der sikrer, at de ikke koordinerer 
deres arbejde og lærer af hinanden!

Hver enkelt projektleder var meget usikker i deres projektledelse. Når projektchefen 
spurgte; hvordan går det så med dit projekt, blev der en lille pause ‐ hvorfor et? Derefter 
hjalp projektchefen og projektlederen hinanden med at rekonstruere, hvilke projekter 
projektlederen da var ansvarlig for. Det blev til mellem 2 og 7 projekter samtidigt pr. 
projektleder.

Når så listen var opstillet, begyndte de fra en ende af. Scenen var den samme for hvert 
projekt.

Projektlederen var ikke lige forberedt på at blive spurgt om en opfølgning, og medens 
han vævede rundt i en utydelig opfølgning, skar projektchefen i gennem og sagde; det er 
ikke så stor en sag, tror du, at du er færdig om 3 måneder. Projektlederen svarede lettet 
ja, og så gentog den samme scene sig om næste projekt.

Da vi var kommet gennem 7 projektledere med hver fra 2 til 7 projekter, kom mit næste 
spørgsmål. Må jeg se din projektkapacitetsplan, dit overblik over projektressourcerne. 
Svaret var, at den ikke lige var opdateret. Så vi aftalte en dag, hvor jeg kunne komme og 
se den. Det blev en interessant oplevelse. Alle personerne var nævnt ved initialer, som 
jeg ikke helt kunne overskue, men efterhånden kunne jeg genkende dem. Det var de 
samme, som dem der var projektledere ved mødet før. De var altså projektledere på 
mange projekter og ressourcepersoner på mange flere projekter samtidigt. Ikke 
underligt, at projektstyringen, projektledelsen og projektgennemførelsen var usikker.

Igen, ‐ det må have en forklaring.

Jeg konstaterede, at det tværorganisatoriske samarbejde om udviklingsopgaverne stort 
set ikke eksisterede. Usikre overgange mellem funktionerne i virksomheden, de virkede 
som siloer, der ikke forstod, hvad der skete i nabo siloen. Og udviklingsopgaverne blev 
ikke gennemført som hele opgaver.

Et eksempel: Udviklingsingeniørerne havde arbejdet på et kompliceret 
sprøjtestøbeværktøj i flere år. Det var så kompliceret, at det kun kunne fremstilles i 
Schweiz på en præcisions‐værktøjsfabrik. Da værktøjet omsider kom hjem, kunne det 
ikke gå i sprøjtestøbemaskinerne. Produktionschefen havde i mellemtiden købt nye 
maskiner, uden at udviklingsingeniørerne vidste det. Så de dyre værktøjer måtte laves 
om.

Jeg besøgte også salgsafdelingen. De tog glade imod mig med kaffe, kage, pæn skjorte og 
slips og det store smil. De troede, jeg var en kunde. Men jeg kom for at spørge dem, om 
jeg måtte se deres produktplan. Det var et ord, de ikke kendte, så jeg forklarede, at det er 
en plan for hvilke produkter, der er i vores aktive sortiment lige nu, hvilke produkter der 
skal opdateres, hvornår, hvilke produkter der skal udskiftes, hvornår, hvilke ny 
produkter der skal udvikles og introduceres, hvornår. Sådan en havde de godt nok ikke.
Så jeg spurgte: “har i et produktkatalog, en oversigt over, hvilke produkter I kan sælge 
nu?” Jo ‐ det havde de, men det var ikke lige opdateret, der var en del fejl i kataloget, og 
for øvrigt så solgte de bedre af nogle produkter, der slet ikke var i kataloget. Ikke 
underligt, at de havde en usikker produktplanlægning.
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Jeg spurgte dem: “hvordan laver I så produktplanlægning?” Så blev de glade igen og 
svarede, at det er da meget let. Vi sætter bare nogle skibe i søen, for nogle af dem må da 
komme i havn. Produktudviklingsafdelingen er alligevel ikke til at stole på, så de skal 
bare have så mange opgaver samtidigt som muligt ‐ noget af det må da lykkes.

Der må stadig være en årsag.

Den hedder usikker udviklingsledelse ‐ ledelse af virksomhedens 
produktudviklingsproces. Der mangler et klart eksistensgrundlag, som medarbejderen 
forstår. Der mangler et realistisk produktkoncept til at starte projekterne op på. Der 
mangler klare vejledninger i, hvordan udviklingsopgaver gennemføres ‐ fasemodel for 
produktudvikling. Der mangler en klar vejledning i arbejdsformer, adfærdsmønstre og 
værdier ‐ grundlæggende arbejdsformer, personlige værdibidrag, ledelsen som 
rollemodeller og forbilleder, osv.

Alt dette vidste jeg efter 20 minutters møde med direktøren den første dag, men der skal 
jo helst lidt fakta bag ved, før det lyder troværdigt. Det kan gøres på nogle få dage. Det 
er ikke nødvendigt med lange analyseforløb udført af junior konsulenter i pænt tøj.

Et eksempel på en sammenfatning. Analysen går som regel baglæns ‐ fra problemet 
mod årsagen. Forklaringen går som regel den modsatte vej, fra årsag til virkning.

Årsag/virkningsdiagrammet, analysen, læses forfra ‐ fra venstre mod højre:

1. Udviklingsledelsen er usikker. Der er ikke samstemmighed i virksomheden om 
produktudviklingsopgaver, udviklingsorganisation og udviklingsledelse.

Der er både ansvarsfølelse og entusiasme blandt medarbejderne, men deres evner, viden 
og potentialer bliver ikke inddraget, samstemt og anvendt så meget, som de kunne.

Usikkerheden udgør en virkning i to retninger, uklarhed i overgangene mellem afdelinger 
og usikker produktplanlægning.

2. Der er usikkerhed i overgangene, især mellem salgsafdelingen og udviklingsafdelingen, 
og mellem udviklingsafdelingen og produktionen. Der er tilsyneladende for lav 
bevidsthed om udviklingsopgavernes forretningsmæssige betydning for virksomheden 
og for konsekvenserne, hvis der sker svigt i overgangene.

Der er manglende tillid til, at projektgruppemedlemmerne får gjort de ting, de påtager 
sig.

Opgaverne gennemføres ikke som hele opgaver med deraf følgende risiko for 
defokusering, misforståelser, fejl, spild og reduceret ansvarsfølelse og engagement.

3. Produktplanlægningen er diffus og uklar, eller den udføres slet ikke. Derfor køres der 
for mange projekter samtidigt med tilsyneladende samme prioritering, status og betydning. 
Dette giver uhensigtsmæssige opfattelser af, hvad der er vigtigt, usikkerhed ved 
projektgennemførelse, manglende vejledning og prioritering og for lav bevidsthed om 
opgavernes forretningsmæssige betydning.

Disse to virkninger bliver årsag til næste niveau af følgevirkninger, usikker 
projektkoordinering og usikker projektledelse.

4. Usikker projektkoordinering og usikker projektstyring kommer bl.a. af de mange 
opgaver med tilsyneladende ens prioritering, status og betydning. Projektstyringen 
bliver mere en opsamling og rapportering af, hvad der er sket, end en målstyring af hvad 
der skal ske fremover. Rapporteringen har begrænset værdi i retning af at sikre 
projektgennemførelsen fremad, og deres indbyrdes koordinering. Projektstyringen 
mangler simple værktøjer og arbejdsmetoder. Der mangler tillid til projektstyringen 
blandt projektlederne og projektmedarbejderne og i de andre afdelinger.
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5. Projektledelsen er usikker. Projektlederne accepterer for let tingenes tilstand, mere end de 
styrer og leder projektet mod et fast mål. De siger for let ja til for mange opgaver og 
regner tilsyneladende ikke de realistiske konsekvenser ud. De laver ikke personlig 
planlægning, de laver ikke aktionsplaner og oversigter, og de kommer ikke med forud 
vurderede projektrapporter til projektopfølgningen og projektkoordineringen. De laver 
opsamling pr. hukommelse, når de bliver bedt om en projektopfølgning.

Alle notater indtil nu kan sammenfattes i usikker udviklingsledelse.

6. Virkningerne af dette er en ond cirkel, hvor medarbejderne er alt for flinke og fleksible. 
De er ikke helt sikre på, hvilke projekter de er med i, og hvor vigtigt arbejdet er. De 
accepterer forstyrrelser og forsinkelser uden at forudse konsekvenserne. Projekt‐ og 
opgavegennemførelsen bliver mere afhængig af tilfældighedernes pres, end af 
prioritering, planlægning og styring. Der er utilstrækkelig respekt for, og intension om, at 
gennemføre udviklingsopgaverne. Der er utilstrækkelig respekt for, og effektivitet af, 
projektmøderne. Nogle opgaver bliver ikke gjort helt færdige, selv ikke efter de er 
introduceret på markedet. 

Slutvirkningen bliver at udviklingsopgaver ikke gennemføres til aftalt tid, pris og kvalitet.

Træningsplan. Proceslederen ‐ den person der er projektleder for træningsprocessen ‐ 
valgte følgende områder, som virksomheden ville blive bedre til:

• Køreplan for produktudviklingsprojekter (fasemodel, spilleregler).

• Procedure for idébehandling.

• Projektkoncept, teknisk og forretningsmæssig grundspecifikation.

• Produktplan (hvilke produkter skal ind, hvilke skal opdateres, hvilke skal ud af 
salgssortimentet).

• Projektplanlægning og projektgennemførelse.

• Dokumentation, teknisk administrationsgrundlag.

• Vedligehold af dokumentation, styring af ændringer, tilpasninger og 
modifikationer.

• Overføring af projektdata til produktion og logistik (teknisk og økonomisk 
administrationsgrundlag).

Disse punkter indgik i et træningsforløb over 2½ år.

Vi fik halveret udviklingstiderne, reduceret overskridelserne med 60% og forøget 
træfsikkerheden væsentligt ved godt 1 års træning.
Hvad tror du, at forretningsværdien af det kan beløbe sig til?

Arbejdsmetoderne blev senere overført til de øvrige selskaber i koncernen i Europa og 
USA.

Prøv selv. Kender du sådan en virksomhed ‐ eller en der ligner? Hvor meget kan denne 
virksomhed forbedre projektkapaciteten? På hvilke områder?

Eksempel 4, 5 og 6 - Eksempler fra praksis
I (“9. Eksempler fra praksis”) finder du detaljerede eksempler fra analyser, som jeg har 
gennemført i tre virksomheder: En der gennemfører produktudvikling, en der 
gennemfører ordreproduktion og en der leverer store tekniske anlæg på kontrakt.

Du kan læse virkeligt mange forbedringsområder ud af eksemplerne og sammenligne 
dem med noget, du kender fra dit eget virke.

Måske vil du tænke; de har selvfølgelig trænet de virksomheder, der havde mest behov 
for træning. Men min erfaring er nu, at alle virksomheder er bemandet med mennesker.
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Jeg tror, at alt der går godt, og alt der går mindre godt, er tæt forbundet med mennesker. 
Det har da også vist sig, at uanset hvor vi kommer, så er udfordringerne de samme. 
Overfladen kan se forskellig ud, men Grundprincipperne er ens. (Se “Om Grundprincipper, 
Overflade og Fartøjer” Side 8)

Prøv selv. Læs eksemplerne hver for sig ‐ men prøv også at sammenligne dem.

• Hvor meget er forskelligt mellem produktudvikling, ordreproduktion og 
anlægsleverancer?
Og især hvor meget er i virkeligheden ens?

En erfaring, der går igen næsten alle steder: Der er ofte forskel på den beskrivelse, 
ledelsen giver ved en træningsstart, og den beskrivelse fakta fra praksis viser efter nogle 
få dages arbejde i virksomheden.
Det er typisk, at ledelsen fokuserer meget på de økonomiske resultater, på selve tallene, 
og forbavsende lidt på de mekanismer, der kan skabe gode økonomiske resultater. (Se “Andre 
forretningsværdier” Side 249)

Det er gode velfungerende medarbejdere, der kan skabe resultaterne og levere reelle 
værdier til kunderne.

Resultater er ikke afhængige af evnen til at sætte tal ind i Excel og formatere udskrifterne 
i flotte farver.

Prøv selv. Når du læser eksemplerne, tænk så over, hvor meget der kan opnås, hvis det 
er en aktiv ledelsesopgave at forbedre det, du kan læse og lære af eksemplerne.
Hvad var dine egne bud på den skjulte projektkapacitet, da du læste eksemplerne, 4, 5 
og 6, igennem?

Hvor mange timer eller procent af deres arbejdstimer tror du, der går med:

• At rette ting i produktionen, der ikke er afklaret i ordren eller kontrakten

• At rette fejlproduktion og projektfejl

• At tilpasse og rette anlæggene efter at de er installeret hos kunderne

• At rette dokumentationen op efter alle rettelser og modifikationer er indført

• Hvad er deres service‐ og garantiomkostninger

• Fortsæt selv spørgsmålene ifølge dine egne erfaringer

Hvad ville værdien være af at reducere disse omkostninger med 50% på et år?

Se i de følgende kapitler, hvordan fejlomkostningerne opstår og hvordan de kan 
reduceres eller undgås.

Samarbejdet i virksomheden - Barrierer
Her er et principielt billede af, hvor projektkapaciteten kan blive reduceret eller forøget i 
en organisation.
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Begynd med hver enkelt person i virksomheden. Forestil dig, hvor meget viden ‐ praktisk 
intelligens ‐ hver enkelt medarbejder har.
Forestil dig hvor meget af dette potentiale, der slipper gennem de personlige hindringer; 
mine ideer er nok ikke noget særligt, de andre vil grine ad mig, min leder vil synes, jeg 
er dum, det har nok været prøvet før, hvis jeg siger noget, giver det ubehageligheder, osv.

Når disse medarbejdere indgår i en projektgruppe, hvordan påvirker samarbejdsformen 
så hver enkelt medarbejder? Fremmer eller hæmmer samarbejdsformen medarbejdernes 
potentialer; kom nu ikke for godt i gang, hvem tror du egentlig du er, er det egentlig dit 
fagområde, mon ikke du skulle passe dit arbejde, osv.

Hvordan er samarbejdet mellem afdelingerne i virksomheden? Bruger I hinanden? 
Respekterer I hinanden? Forstår I hinandens bidrag til helheden? Eller er der en de andre 
og os kultur, ingeniører har da heller ikke forstand på økonomi, økonomifolk er nogle 
regelryttere, ja ‐ dyret skal jo fodres, salgsafdelingen sælger aldrig de produkter vi har, man 
skal aldrig fortælle en anden afdeling noget, de misbruger bare informationen, for en 
sikkerhedsskyld sender vi altid en c.c. mail til direktøren, osv.

Hvordan fungere Jeres virksomheds organisation og systemer? Støtter systemerne gode 
medarbejdere, der gerne vil gøre et godt job, eller dræner de medarbejderne for energi? 
Er Jeres systemer bare installeret som papirprojekter uden oplæring af medarbejderne / 
brugerne? Bakker organisationen op om projektarbejdet, eller er der afdelingsskel, 
bastionsbyggerier og magtkampe? Bliver der gennemført ting blot for systemernes skyld, 
som ikke kan skrives på en faktura, og som reelt ikke skaber værdi for kunderne eller 
virksomheden?

Hvordan fungerer Jeres virksomhed i forhold til den omgivende verden? Har I et godt 
samspil med kunder, leverandører, forhandlere, eller er der lidt knas i maskinen?
Er I medlem af en større virksomhed eller koncern? Støtter og hjælper I hinanden, eller 
går der for meget energi tabt som gnubberier mellem business units og profitcentre, 
genererer I for meget tab af effektivitet og organisatorisk friktionsvarme?

Person Projektgruppe Afdeling Virksomhed Omverden

Personlige
hindringer

Samarbejds
hindringer

System- og
organisations
hindringer

Ydre
hindringer

Inspiration: Ole Striim
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Prøv at forestille dig:

• Hvor mange procent af din praktiske intelligens, kreativitet, evner, færdigheder, 
erfaringer, uddannelse slipper igennem dine egne filtre og bliver anvendt i din 
projektgruppe?

• Hvor mange procent af din gruppes potentiale slipper gennem de samspilsmæssige 
hindringer og bliver anvendt?

• Hvor mange procent slipper igennem, eller støttes af, virksomhedens systemer og 
organisation?

• Hvor mange af virksomhedens potentialer holdes tilbage af ydre omstændigheder, 
og hvor mange procent slipper igennem og bliver anvendt?

Prøv selv. Hvis du kender en virksomhed, der ligner denne illustration på et par punkter, 
hvor meget tror du så, denne virksomhed kan forbedre projektkapaciteten? På hvilke 
områder?

Hvor meget kan virksomheden forbedre anvendelsen af medarbejdernes potentialer ‐ 
hvor meget benytter I medarbejdernes praktiske intelligens?

Prøv at sammenligne nogle af eksemplerne (Eksempel 1 til 6) med den figur, vi lige har 
gennemgået. Hvor meget kunne disse virksomheders projektkapacitet forbedres?

Hele denne bog handler om, hvad du kan gøre ved dét, og hvordan.

Især (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) viser, hvad vi kan gøre ved det menneskelige 
samspil, og hvordan, (“4. Grundlæggende projektmodel”) og (“5. Tværorganisatorisk 
samarbejde”) viser, hvad vi kan gøre ved det tværorganisatoriske samspil, og hvordan.

Workshops
Vi har, som trænere, gennemført adskillige workshops, hvor vi anvender de erkendelser 
og metoder, der er beskrevet i denne bog.

Disse workshops kan have alle mulige formål, at blive enige om et kompliceret 
spørgsmål, at starte et udviklingsprojekt, at få overblik over projektfejl‐ og 
garantiomkostninger, osv.
En virksomhed kan med lethed halvere deres kommende fejlomkostninger eller 
garantiomkostninger på nogle få måneder.

Det tager højest 1 uge at indsamle de nødvendige oplysninger og viden, træffe de 
nødvendige beslutninger og opstille planerne. 

Dette gøres i en workshop med deltagere fra de vigtigste forretningsprocesser i 
virksomheden.

Vi har nogle gange skabt overblik over fejl‐ og garantiomkostninger, truffet de 
nødvendige beslutninger, opstillet realistiske planer og igangsat implementeringen på 
workshops på 2 dage.

I særligt komplicerede tilfælde på en 2 dages workshop ‐ 1 uges hjemmearbejde ‐ og en 
afsluttende 2 dages workshop.

Vi har fremtaget analyser, beslutninger og planer for besparelser på mellem kr. 10 mio. 
og 675 mio. pr. år blot ved at skabe en tværfaglig og tværorganisatorisk samspil i fra 2 til 
10 arbejdsdage.

Så meget latent viden findes der i de fleste virksomheder, hvis vi kan og vil lede det 
tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde mellem gode mennesker.

Vi har behandlet adskillige vanskelige problemstillinger på sådanne workshops. Hver 
gang spørger vi deltagerne:
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• Hvor længe har I arbejdet med denne problemstilling?

• Hvor lang tid ville det have taget at løse problemet, hvis det skulle løses med Jeres 
kendte arbejde‐ og samarbejdsprocesser?

Svarene er altid: “Vi har arbejdet med problemet i nogle måneder til nogle år”.

Svarene er næsten altid: “Vi kunne slet ikke have løst problemet med vore sædvanlige 
arbejdsprocesser”.

Vi har gennemført flere idé‐workshops, hvor deltagerne og lederne bliver meget 
overraskede over det idépotentiale, der findes i virksomheden, og som ikke bliver 
benyttet.
Det er ikke usædvanligt, at der opstår indtil flere patenterbare idéer på en 3 dages idé‐
workshop.

Jeg har gennemført flere workshop lignende forløb i direktioner i store virksomheder om 
vanskelige spørgsmål.
Hver gang svarer direktionerne: “Vi havde aldrig nået dette resultat uden dine 
arbejdsprocesser”.

Hver gang er sådan et workshopforløb en demonstration af, hvor meget viden der er 
blandt medarbejderne, og en demonstration af, at det handler om tværfaglige og 
tværorganisatoriske processer og ikke om at forsvare bastioner i organisationen.
Altså at skifte fra struktur‐ til procestænkning.

• Hver gang demonstrerer sådan en workshop, at virksomheden er meget bedre tjent 
med at finde, ansætte og støtte nogle få mennesker, med evnerne til at lede 
tværorganisatoriske processer, end med at ansætte 20% flere specialister fordelt i 
nogle afdelinger, der ikke kan finde ud af at arbejde sammen om at levere værdier til 
kunderne.

Jeg forstår virkelig ikke ‐ efter 45 år i arbejdslivet ‐ at lederne i vore virksomheder ikke 
udløser de enorme potentialer, de omgiver sig med.

Prøv selv. Hvad er dine bud på potentialerne i din virksomhed. Tør du gætte? Tør du 
prøve at udløse dem?

Fusioner
Har du været med i en fusion mellem to eller flere virksomheder? Vi ser en del 
sammenlægninger og fusioner, når vi arbejder i erhvervslivet i nogle år. Nogle går 
rimelig godt, og flere går ikke ret godt.

Ledere er meget dygtige til at lægge tal, maskiner og anlæg sammen, men de er sjældent 
tilstrækkeligt opmærksomme på at lægge mennesker og kulturer sammen.

Der er store potentialer i at kunne lægge mennesker sammen. 

Prøv selv. Spørg dig selv så objektivt som muligt; hvordan gik det? Hvad gik godt? Hvad 
gik mindre godt? Hvad var overset?

Hvilken værdi ville det have, hvis?
Her er nogle spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvilke forbedringsområder kan vi stille 
op? Hvad vil vi gerne forbedre? Hvilke muligheder har vi? Hvilke potentialer er der?

Hvilken værdi ville det have hvis:

• alle forstår, at vi er en forretning, der lever af at levere værdi til vore kunder, og 
efterlever denne forståelse.
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• vi rammer plet med produktudvikling? Hvad er værdien af at komme på markedet 
på den halve tid?

• vi kunne halvere projektfejl‐ og garantiomkostningerne? Mere sikker 
projektgennemførelse. Lettere hand over. Bedre overholdelse af tid, økonomi, 
kvalitet.

• vi kunne forbedre samarbejdet i projektgrupper? Samarbejdet i virksomheden. 
Tværorganisatorisk forståelse, effektiviteten i hovedprocesserne.

• alle forstår værdien i at arbejde sammen på tværs af business units, profitcentre, 
afdelinger og faglige skel, og efterlever dette.

• alle er proaktive, og ikke giver andre skylden, ikke bruger arbejdstiden til at dække 
egen bagdel af, men til at levere værdi til andre.

• alle udvikler evnen til at løse stadigt større og mere komplekse opgaver uden opsyn 
og kontrol.

• vores kunde‐værdi forståelse gennemsyrer alle interne og eksterne aftaler og 
leverancer.

• alle taler i et konstruktivt og objektivt sprog. Ordentlig tone i virksomheden.

• samarbejdet frit kan veksle mellem objektive faktabaserede analyser, kreative 
løsningsforslag, erfarings‐ og videnbaserede beslutninger og aftaler.

• virksomhedens værdisystemer er ensartede gennem hele virksomheden, er tydelige 
for enhver, og at de efterleves i praksis.

• der er en lav fejlangst, mod til at handle, engagement, loyalitet og høj 
ansvarlighedsfølelse.

• virksomhedens hovedprocesser er tydelige, forståelige, sammenhængende og at de 
bliver brugt i praksis.

• virksomhedens administrative systemer er sammenhængende, logiske, accepterede 
og at de bliver brugt efter hensigten i praksis.

• virksomhedens centrale værdisystemer og administrative systemer er 
ejerskabsdelegerede til brugerne.

• der er gensidig respekt og tillid mellem afdelinger og grupper i virksomheden.

• virksomhedens planer og budgetter er realistiske, og at de bliver overholdt.

• et kvalitetssystem er reelt ejerskabsdelegeret, og at det derfor bliver brugt efter 
hensigten.

• alle aftaler er præcise og holder.

• kommunikationen er præcis, og der sjældent er misforståelser.

• møder er præcise, starter og slutter som planlagt, at kun de rigtige deltagere er med, 
at der aftales klare og tydelige beslutninger hver gang.

• delegeringer er klare og tydelige hos begge parter.

• medarbejderne kender egne roller og sammenhæng med strategi, eksistensgrundlag 
og værdigrundlag.

• medarbejderne har et klart personligt kompas og selv kan prioritere og navigere i kaos 

• projekter er organiseret i klare og tydelige hele opgaver.

• vi lærer af vore successer og fejl på en konkret og konstruktiv måde.

• vi har fælles sprog, terminologi, metoder og værktøjer.

• fortsæt selv listen...
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Mennesker eller systemer
Når du har læst de eksempler, der har været henvist til indtil nu (Eksempel 1 til 6), prøv 
så at spørge dig selv:

• Hvad giver den største forbedring i projektarbejdet ‐ at arbejde med de menneskelige 
mekanismer og samarbejdsprocesser ‐ eller at opsøge nye værktøjer og systemer?

Prøv derefter at se literaturen igennem og se hvilke bøger og kursustilbud der findes. 
Hvad handler de mest om?

Langt de fleste af vore træningstimer ude i virksomhederne går med at få eksisterende 
systemer til at virke i praksis. Forholdsvis få timer går med at indføre nye systemer.

Virksomhederne har som regel alt i ringbind, systemer, diplomer, kursusbeviser, sorte 
bælter osv., men de virker ikke rigtigt i praksis.
Virksomhederne har ofte “fået installeret” nogle systemer ‐ nogle computerprogrammer 
eller papirsystemer, men medarbejderne er ikke taget med ‐ blevet trænet i at forstå og 
bruge dem.
Menneskene er ikke rigtigt med, der er ingen eller en meget svag ejerskabsfølelse for 
systemerne.

Prøv selv. Hvis din virksomhed har fået installeret et nyt administrativt system, spørg så 
til budgettet. Hvor meget blev brugt på teknik og teknisk installation og hvor meget blev 
brugt på mennesker?

Vore deltageres vurderinger
Alle eksempler (undtagen Eksempel 1) i denne bog er rigtige menneskers besvarelser ‐ 
oplevelser de har haft i det virkelige liv. Det er ikke teoretisk viden.

Mange hundreder af vore træningsdeltagere har prøvet at lave en opgørelse over den 
skjulte projektkapacitet i deres virksomheder.
De viser alle, at der er mindst mellem 30 og 300% ubenyttet potentiale i deres 
virksomheder.

Vi kan med lethed udvide projektkapaciteten i vore virksomheder med faktorer, hvis vi 
vil ‐ og tør.

Alle opgørelserne viser at mellem 80 og 90% af forbedringerne i projektkapaciteten skal 
komme fra menneskesiden (menneskelige mekanismer og samarbejdsprocesser), og at 
mellem 10 og 20% kan komme fra system‐ og værktøjssiden.

Men alligevel efterspørger virksomhedsledere nogle hurtige løsninger og sender 
medarbejdere på 1‐dages værktøjskurser.

Resultater fra praksis
De resultater, deltagerne og virksomhederne har fået ud af træningen, har ligget 
indenfor områder som:

• Det personlige område.

• Samarbejde i projektgrupper og afdelingen.

• Samarbejde på tværs i organisationen.

• Bedre implementering (ejerskabsimplementering) af administrative systemer.

• Mindre tid på møder, bedre resultater af møder.

• Færre projektfejl, færre projektfejlomkostninger.

• Mere sikker projektgennemførelse.
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Eller i et andet format kunne resultaterne se sådan ud:

De største forbedringsområder, som kan drages ud af deltagerbesvarelserne er:

• Lær at bruge menneskernes talenter. (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) og (“7. 
Effektiv med de rigtige ting”)

• Lær at organisere et projekt. (“4. Grundlæggende projektmodel”) og (“5. 
Tværorganisatorisk samspil”)

• Lær at arbejde sammen på tværs af fag og afdelinger. (“4. Grundlæggende 
projektmodel”) og (“5. Tværorganisatorisk samspil”)

• Lær at arbejde i en forretningsmæssig helhedsforståelse. (“5. Tværorganisatorisk 
samspil”) og (“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”)

• Træn det hele i praksis. (“8. Virkninger og resultater i praksis”)

Et par mærkværdigheder
Ofte er der et meget stort ubenyttet potentiale i virksomheden. Den del af vores viden, vi 
bruger, er oftest den, der let kan produceres i Kina. Den del, vi bruger, er oftest den, der er 
tradition for i branchen, det alle andre kan.

Som regel er en stor del af det uudnyttede potentiale den unikke del.

Problemanalyserne for 15 ‐ 20 år siden og nu er stort set ens, selv om teknologierne og 
forretningsvilkårene er anderledes.
Det er nok fordi, mennesker stadig er mennesker.

Jeg forstår ikke al den angst for kinesere og polakker, når vi har så store potentialer 
indenfor nogle få meters afstand.

Prøv igen
Når du har læst hele bogen, så prøv at læse eksemplerne igen. Se hvor mange af 
problemerne, der er løst, hvis du gør det, der er beskrevet i denne bog.

Systemer (Overflade)

Planer
Håndbøger
Organisationsdiagrammer
Kalkulationsmodeller
Kontrolsystemer

10 - 20% af forbedringen

Mennesker (Grundprincipper)

Kommunikation
Teamwork
Samarbejde
Affinitet
Bruge hinanden
Ansvarlighed

80 - 90% af forbedringen

Vi behøver ikke at være så bange for kineserne
- vi har mere grund til at være bange  for os selv, 
for at vi ikke finder ud af at benytte vore potentialer, før kineserne lærer det.
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Næsten 100% af problemerne vil være løst.

• Prøv at gøre værdien op af det ‐ hvis du tør.

Viden og erfaringer fra praksis
Hvad kan vi så lære af eksemplerne fra før. Af at samle viden og erfaringer op. At Lære 
af Praksis. Hvad er vores iboende viden.
Hvis vi spørger ganske almindelige medarbejdere:

• Hvad hæmmer os i at anvende vores viden og potentialer på dagligdagens opgaver?

• Hvad hæmmer os i at gennemføre udviklingsopgaver til aftalt tid, pris og kvalitet?

• Hvad skal der til for at overkomme vanskelighederne?

Så kender almindelige medarbejdere forbavsende mange af svarene, og det er 
overraskende, at der er et meget stort sammenfald mellem svarene fra forskellige 
grupper, virksomheder, brancher, nationaliteter

Viden nok til en væsentlig udvikling af projektkapaciteten
Det ender altid med, at der findes viden nok i virksomheden til en væsentlig forbedring 
af projektkapaciteten.
Denne viden skal blot findes frem og omsættes til virkninger og resultater i praksis.

Mennesker har utrolig megen viden i praksis ‐ iboende viden ‐ praktisk intelligens. 
Mange gange er de ikke bevidste om, hvor megen viden de egentlig har.
Den viden, der findes, er langt større, end den viden, der anvendes.

Der er langt større nyttevirkning, udvikling og forbedring at hente ved at anvende vor 
umiddelbare viden end ved at tilføre ny viden.

Barrierer for at anvende vor viden
Det er tilsyneladende vanskeligt, at gøre det vi godt ved.
Forståelsen af, hvad der hæmmer og fremmer produktudvikling, ordreafvikling eller 
projektgennemførelser, er ikke så vanskelig for de fleste mennesker, der har prøvet 
projektarbejde i praksis. 
De vanskeligheder eller hindringer vi ser, når vi analyserer vores situation ‐ når vi Lærer 
af Praksis kan f.eks. være:

• Vi har vanskeligt ved at få overblik over vores viden.

• Vi mangler praktiske metoder til at anvende denne viden i praksis.

• Vi har vanskeligt ved at forklare vor intuitive indsigt til mennesker, der tænker 
systematisk.

Vor videnbase.
·    Vi får indsigt og erfaringer af at bruge vor viden i praksis. 
     De fleste af os har en langt større viden, end den vi bruger.
·    Vi har som regel viden nok til en væsentlig forbedring af projektkapaciteten.
·    Der er langt større nyttevirkningen i at gøre noget mere af det, 
     vi godt ved og kender, i forhold til at skaffe ny viden vi ikke kender.
·    Den største vanskelighed er, at gøre det vi godt ved.
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• Vi mangler et overblik, en struktur og en helhedsforståelse, at sætte vor intuitive 
viden ind i.

• Vi mangler enkle, letforståelige og let anvendelige arbejdsmetoder til at nyttiggøre 
vor indsigt.

• Vi har vanskeligt ved at få de arbejdsbetingelser, der skal til for at omsætte vores 
viden til virkninger i praksis.

• Vi mangler traditioner, erfaring og enkle metoder til at nyttiggøre vor viden.

• Vi mangler en tradition for, og en tænkning om, udviklingsledelse i dagligdagen. 
Den er ikke så synlig og almindelig som traditionerne og tænkningen om 
driftsledelse og forvaltning.

Andre hindringer. Der kommer et nyt sæt hindringer stort set hver gang, når træningen 
er i gang ‐ når vi Udfører i Praksis. Disse hindringer kan grupperes i tre kategorier:

Første gruppe af undskyldninger er; vi forstår det ikke. Når vi har demonstreret, hvad og 
hvordan ting kan gøres, kommer næste gruppe; vi mangler værktøjer. Når vi har vist 
deltagerne, at de har de nødvendige værktøjer, og at de virker, kommer den vanskeligste 
af alle undskyldninger; Ja men min chef gør det ikke, så behøver jeg nok heller ikke at 
gøre det.

De største hindringer for at gøre det, vi godt ved, kan sammenfattes til, at vi har meget 
svært ved at gøre noget anderledes end vi plejer. Vi har utroligt svært ved at ændre 
arbejdsformer. 

Mange vanskeligheder er undskyldninger for ikke at skulle arbejde anderledes, end vi 
plejer.

Derfor er det nødvendigt med praksistræning over lang tid. Derfor virker information, 
foredrag og kurser ikke.

Nogle konklusioner på at lære af praksis:
·    Vi har stort set den viden der skal til, for at bliver væsentligt bedre til...
·    Der er større nyttevirkning ved at anvende noget mere af denne viden end ved 
     at skaffe ny viden
·    Det vanskeligste er at arbejde anderledes, end vi plejer - at ændre arbejdsvaner

Vi har behov for:
·    Et overblik over vor viden
·    Simple metoder til at skaffe dette overblik og til at få det realiseret i praksis
·    Først har vi behov for et minimum af systematik og organisering, så flest muligt 
     bruger det, vi har besluttet os for
·    At gøre noget mere af det, vi allerede ved
·    Senere kan vi tage mere teoretiske og videnskabelige metoder i brug

Hindringer for at Udføre i praksis:
·    Vi forstår det ikke
·    Vi mangler værktøjer
·    Min leder gør det ikke, hvorfor skal jeg så?
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Udviklingsområder
Du kan aflæse mange mulige udviklingsområder direkte ud af Eksemplerne 1 til 6.

Centrale udviklingsområder
Når vi ønsker at udvikle projektkapaciteten, er der især to træningsområder, der træder 
helt frem.

• Grundlæggende arbejdsformer ‐ mennesker ‐ som centrum. (Kapitel 3)

• Grundlæggende projektmodel ‐ projektprocessen ‐ aksen, som alle systemer og 
værktøjer skal harmonere med. (Kapitel 4)

Disse to områder kan alene aktivere en meget stor del af den skjulte projektkapacitet i de 
fleste virksomheder.

Når disse to træningsområder trænes i praksis, skal de naturligvis trænes i samspil med 
virksomhedens eksistensgrundlag og i samspil med virksomhedens ledelsessystemer og 
organisation.

Ingen af disse to hovedområder udvikler sig uden tydeligt og vedholdende lederskab.

• Forbedring af projektkapaciteten er et procesproblem ‐ ikke et strukturproblem.

Disse hovedområder kan kun gøres til iboende færdigheder gennem træning i praksis. 
Træning på nogle rigtige opgaver, der skal gennemføres som en del af virksomhedens 
centrale liv. (Opgaverne bliver fartøjer, der giver os anledning til at træne færdigheder).

Modenhed - Projektkapacitet
Når en leder på højt niveau henvender sig til mig, spørger han ofte, om jeg kan levere et 
system, der kan styre hans projektkapacitet. Jeg forstår godt ønsket, men det er der ingen, 
der kan.
Der er leveret alt for mange systemer, der ikke virker, fordi de overser de mennesker, 
som systemerne skal støtte.

Til gengæld kan han få en træningsproces, der træner medarbejdernes og ledernes 
iboende færdigheder, så virksomheden bliver i stand til at styre projektkapaciteten.

Der er nogle ting, virksomheden skal kunne ‐ som en del af projektkulturen ‐ før det kan 
lade sig gøre. De fleste virksomheder kan en del af det, men det er helt forskelligt fra 
virksomhed til virksomhed, hvad der mangler.

Her er en simplifiseret oversigt over, hvilke iboende færdigheder, medarbejderne og 
lederne i virksomheden skal have for at kunne styre projektkapaciteten.
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Lederskab og management. Først skal projektkulturen være sådan, at vi kan lave klare 
aftaler med hinanden, og at vi holder dem. Der er intet projektledelsessystem, der virker, 
uden evnen til at holde aftaler. Forklares i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”), (“4. 
Grundlæggende projektmodel”) og (“7. Effektiv med de rigtige ting”).

Projektmodel. Virksomheden skal have en klar og tydelig projektledelsesmodel, så alle 
i og udenfor virksomheden taler samme sprog og ikke misforstår hinanden. Forklares i 
(“4. Grundlæggende projektmodel”).

Projektprocessen. Når projektledelsesmodellen virker, skal organisationen spille 
sammen om projektarbejdet, ikke modarbejde hinanden. Der går ofte meget tabt i 
overgangene mellem afdelingerne. Forklares i (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”) og 
(“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Ledelsesområder. Ledelsen skal have defineret, hvilke ledelsesområder der især skal 
varetages i de forskellige projektfaser, og kvaliteten i data skal passe til anvendelsen. 
Forklares i (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”) og (“6. Virksomhedens 
eksistensgrundlag”).

Projektkapacitetsplan. Derefter giver det mening at samle projektdata i en 
projektkapacitetsplan.
Hvis ikke disciplinen og datakvaliteten passer til anvendelsen, vil 
projektkapacitetsplanen aldrig passe med virkeligheder, troværdigheden falder og folk 
respekterer den ikke mere.
Pas på ikke at gøre data for detaljerede i udviklingsfaserne. Detaljeringsgraden og 
nøjagtigheden skal passe til det, data skal bruges til.
Forklares i (“4. Grundlæggende projektmodel”), (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”) 
og (“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Træningsproces. Så ønsker ledelsen en troværdig projektkapacitetsplan, skal der 
gennemføres en træningsproces, der sætter virksomheden i stand til at opstille, 
vedligeholde og overholde planen. Forklares i (“8. Virkninger og resultater i praksis”).

Træningsområder
Det bliver altså praktisk at vælge nogle træningsområder, der kan tage hånd om det, de 
tidligere eksempler viser, at vi kan have nytte af at lære. 

I denne bog er træningsområderne:

• De skjulte projektkapaciteter ‐ Lære af Praksis ‐ dette kapitel.

• Grundlæggende arbejdsformer ‐ Kapitel 3.

• Grundlæggende projektmodel ‐ Kapitel 4.

• Tværorganisatorisk samarbejde ‐ Kapitel 5.

• Virksomhedens eksistensgrundlag ‐ Kapitel 6.

• Effektiv med de rigtige ting ‐ Kapitel 7.

• Virkninger og resultater i praksis ‐ Udføre i Praksis ‐ Kapitel 8.

Nogle elementer går igen i alle kapitler og i alt projektarbejde. Selv om et kapitel har en 
specifik overskrift, går de samme Grundprincipper igen, de ligger under eller bag ved alt 
projektarbejde, der lykkes i praksis. 

• En holistisk arbejdsform.

• Et sæt menneskelige kvaliteter, engagement, ansvarlighed, loyalitet.

• En systematisk opgaveløsning, trindelt arbejdsplan.
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• Et tværorganisatorisk samarbejde (Netværk).

• Et lederskab.

• Et menneskeligt og forretningsmæssigt værdigrundlag.

• Et mesterlæreprincip, at omsætte information til viden og viden til iboende 
færdigheder.

Praksistræning
Hvis du vil udløse nogle af de potentialer, der er antydet i det foregående, kan det ikke 
lade sig gøre uden praksistræning.
Der er stort set intet i denne bog, der bliver til resultater i praksis uden træning.

Lære af Praksis - Udføre i Praksis
Lære af Praksis processen er en dobbeltproces.

• Vi kan lære meget af praksis ved at reflektere over praksis.

• Vi bliver nødt til at gøre noget begavet i praksis for at have noget at lære af.

Udføre i Praksis processen er også en dobbelt proces.

• Vi træner vore færdigheder i praksis

• Vi udfører vore rigtige opgaver i praksis

Når vi har brugt tid på at lære af praksis ‐ lære af vore erfaringer ‐ skal vi sørge for at 
formatere erfaringerne, så de kan genbruges.

• Lær at forstå de helt grundlæggende principper bag effektivt projektarbejde. Så kan 
du køre et hvilket som helst projekt.

• Alt det synlige, de synlige værktøjer, de synlige ritualer og vaner, osv. er Overflade, 
der ligger ovenpå de Grundlæggende principper.

• Hvis ikke værktøjerne respekterer de grundlæggende principper, kommer de aldrig 
til at virke godt i praksis.

• De synlige værktøjer er forskellige fra firma til firma og fra branche til branche, men 
Grundprincipperne er altid de samme.
Derfor forklarer jeg principperne med forskellige synlige elementer, nogle gange fra 
produktudvikling, ordreproduktion, anlægsprojekter, osv.

• Jeg vil bede dig, læseren, parallelforskyde eksemplerne til din verden ‐ og samtidigt 
at mærke efter og fornemme grundprincipperne.

Diagnose og behandling. Hvis vi vil blive bedre til at gennemføre udviklingsopgaver til 
planlagt kvalitet, tid og pris, må vi finde ud af, hvad vi skal gøre bedre eller anderledes.

Analysearbejde ‐ diagnosen ‐ er mest et systematisk arbejde, der f.eks. kan sættes op i en 
årsag/virkningssammenhæng. 

Men hvis vi vil finde ud af den mest effektive forbedringsproces ‐ behandlingen ‐ skal vi 
ofte gå den modsatte vej.

Dette forhold er vi ofte stødt på i træningen. Ofte forstår træningsdeltagerne ikke rigtigt 
dette forhold. Men det er et vigtigt princip.
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Om mennesker og værktøjer
Værktøjer kan ikke virke af sig selv. Men det kan mennesker. En skruenøgle virker ikke 
af sig selv, men i hånden på en håndværker kan den være mere eller mindre effektiv. 
Skruenøglen virker ikke uden et menneske.

Vi kommer ikke nødvendigvis ind i en virksomhed med nye værktøjer eller med ønsket 
om at lave værktøjer om. Vi vil hellere vise, hvilke mekanismer der får værktøjerne til at 
virke. Under alle omstændigheder vil vi ikke lave eksisterende værktøjer og systemer 
om, før vi har tilstrækkelige, faktuelle, praktiske erfaringer med dem.

Vi starter helst med at bruge de systemer og værktøjer, der allerede findes i 
virksomhederne. De er som regel ganske gode. Der er langt større nyttevirkning ved at 
bruge de værktøjer, der allerede findes end ved at indføre nye.

Når eksisterende værktøjer ikke virker eller bliver brugt i praksis, er det næsten altid 
fordi de menneskelige aspekter ikke blev draget med ind, da værktøjerne blev forsøgt 
implementeret.

Sammenligning. Vi bruger 80 til 90% af træningen på de menneskelige processer og 
resten på systemer og værktøjer.

Udvikling af menneskelige processer og udvikling af systemer og værktøjer kan 
sammenlignes som vist i tabellen.

Der er et specielt fænomen: 

• Når de menneskelige træningsområder er vellykkede, er de usynlige.

• Når systemerne er vellykkede er de klart synlige.

Det er sikkert én af grundene til, at ledelserne oftest efterspørger værktøjer og i meget 
mindre grad efterspørger det, der virkeligt kan skabe værdier, nemlig velfungerende 
mennesker.

Mennesker:
Arbejdsformer, metoder, lederskab

Arbejdsform i projektarbejdet
Kan forklares omkring et centrum
Usynlig i første omgang
Handler om mennesker
Skaber udvikling
Skaber forandringskapacitet
Teamwork
Arbejdsdeling, hele opgaver

Kreativitet
Limen der får det hele til at virke i praksis
Skal være værdibaseret ledelse
Generelt, går igen hver gang

Skal blive usynlige for at være 
vellykkede

Systemer:
Værktøjer, hjælpemidler, systemer

Fasemodel for projektarbejdet
Kan forklares omkring en akse
Kan gøres umiddelbart synlig
Handler om systemer og værktøjer
Skaber effektivitet
Skaber effektivitet
Teamorganisation
Arbejdsdeling, organisering efter 
opgavens art
Systematik
Konkrete systemer og værktøjer
Oftest regelbaseret ledelse
Speciel i forhold til anvendelsen

Skal blive klart synlige for at være 
vellykkede
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Det synlige kan ses, registreres og tælles op. Det kan det usynlige ikke ‐ men det kan ikke 
undværes.

Grunden til at den menneskelige træningsresultater bliver usynlige er, at vi udskifter 
gamle arbejdsvaner med nye og mere effektive arbejdsvaner. Vaner er som regel 
usynlige, især for dem der har vanerne.

Der er en anden ting omkring vaner. Nye og mere effektive vaner kan ikke indarbejdes 
uden træning. (Se “Køreskolen” Side 13)
Derfor handler hele (“8. Virkninger og resultater”) om træning af nye vaner.

Ingen atlet vinder guld ved OL uden at træne. Det rækker ikke at læse bøger. Når de har 
vundet guld, fortsætter de med at træne for at kunne vinde guld igen.

Modenhed
Der er flere udviklingsområder, der skal udvikles i balance med hinanden, for at det, der 
omtales i denne bog, kan blive til samstemte resultater i praksis. (Se “The Seldom Scene” 
Side 13)

Virksomheden skal udvikle menneskelig, ledelsesmæssig, procesmæssig, 
organisatorisk, forretningsmæssig og praktisk modenhed samtidigt.

Udvikling af modenheden indenfor disse områder er beskrevet i hver sit kapitel i denne 
bog.

Den menneskelige modenhed skal passe til den organisatoriske modenhed ‐ eller helst 
være lidt forud.
En umoden organisation vil bruge medarbejderne på en mekanisk måde og udvikle en 
forandringstræg virksomhedskultur.
En moden virksomhed vil bruge medarbejderne på en menneskelig måde og udvikle en 
meget effektiv virksomhedskultur, som kan klare sig godt i den globale landsby.

Virksomheden er afbalanceret moden på flere vigtige områder samtidigt ‐ i en helhed. 
Holistisk modenhed.

Værdibaseret lederskab findes i en moden virksomhed, der bruger medarbejderne på en 
menneskelig måde.

Om modenhed: (Se “Modenhed ‐ Projektkapacitet” Side 50), (Se “Modenhed ‐ 
mennesker og lederskab” Side 59), (Se “Modenhed ‐ projektprocessen” Side 140), (Se 
“Modenhed ‐ organisationen” Side 195) og (Se “Modenhed ‐ forretningsmæssig 
bevidsthed” Side 235)

Lederskab
Det er en ledelsesopgave at gøre udviklingspotentialerne synlige, at sætte mål for 
udviklingen og vise vejene til at opnå resultaterne.
Hele denne bog drejer sig om dette. Derfor er hele bogen i virkeligheden også en bog om 
Lederskab i praksis.

Har du oplevet, at en virksomhed pludselig får konkurrence på et marked, og at 
konkurrenternes vækst tilsammen blev mindst lige så stor som den oprindelige 
virksomhed ‐ eller flere gange større ‐ så potentialet var der altså.

Hvad mon forskellen så er, for alle virksomheder er bemandet med mennesker.
Kan der være anden forskel end lederskabet?

Værdibaseret lederskab vil give langt større vækst i projektkapaciteten end regelbaseret 
lederskab.
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Så vi skal nok fortsætte med at udvikle og styrke et værdibaseret lederskab og en 
værdibaseret projektkultur.

Hele denne bog er også værdibaseret lederskab i praksis. Udvikling gennem mennesker.
Skulle vi formulere ét udviklingsområde, der dækker hele bogen kunne det være:

• Lederskab i praksis.

ProjektTræning er blot måden vi gør det på.

Kulturen i virksomheden og resultaterne i virksomheden er en funktion af det lederskab, 
der har været udøvet de seneste 2 til 5 år.
Hvis ikke kulturen og resultaterne er tilfredsstillende, er det lederskabet, der skal laves 
om.

Jeg ved godt, at nogle ledere bliver stødt af denne tanke, men der er ingen vej udenom. 
Det er først og fremmest et spørgsmål om lederskab i praksis.
Vi kan ændre både kulturen, effektiviteten og resultaterne dramatisk i løbet af meget kort 
tid gennem lederskab i praksis.

• Vi har verdens bedste og billigste arbejdskraft i Danmark ‐ i forhold til hvad vi kan få for 
pengene ‐ hvis vi vil og tør bruge den.

Udviklingsledelse. Når vi ønsker at blive bedre til …, betyder det, at vi må gøre noget 
anderledes end vi plejer. 

Hvis vi vil udvikle projektkapaciteten, er potentialet mellem 30 og 300%. Vil vi udnytte 
dette potentiale, må vi skifte fra strukturtænkning til procestænkning. Vi bliver nødt til 
at tro på, at andre mennesker er mindst lige så gode, som vi selv er. Vi bliver nødt til at 
tro mere på mennesker end på Excel. Vi bliver nødt til ‐ som ledere ‐ at være mere 
sammen med mennesker end med computerskærmen.

Det er en vanskelig balanceakt. Vi skal vise vej, vise hvad vi vil, sætte mål og rammer, 
men ikke mere stive end at vi kan og vil gøre brug af medarbejdernes viden.

Udviklingsledelse får sit brændstof fra en stærk og ærlig ment tro på 
udviklingslederskabet ‐ og fra respekt og tillid til, og forståelsen af, andre mennesker.

Det er et hårdt, langt og sej træk at være udviklingsleder. Vi behøver supplement og 
støtte fra nogle ambassadører i organisationen.

Udviklingsleder ‐ coach ‐ kræver virkelig god indsigt i både det menneskelige, det 
forretningsmæssige og det systematiske område.

Når en udvikling eller en forbedring er gået godt:
·    Er den altid udført af mennesker
·    Afhængig af den anvendte arbejdsform
·    Der har været anvendt konkrete værktøjer og hjælpemidler
·    Afhængig af en arbejdsdeling eller organisering
·    Altid udført i praksis
·    Altid drevet af en ildsjæl
·    Altid påvirket eller direkte afhængig af lederskab
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Introduktion
Med en oversigt over de skjulte kapaciteter finder vi hurtigt ud af, at det der kan udløse
dem, hovedsageligt drejer sig om mennesker. Forbedringen kommer 80 90% fra
menneskelige processer og 10 20% fra systemer, værktøjer og maskiner.
Derfor et det vigtigt, at vi som, kompetente praktikere, forstår og behersker nogle
grundlæggende menneskelige arbejdsformer så godt at vi mestrer dem i praksis, og så
godt at vi kan lære dem fra os i en mesterlæreproces.
Denne mestring er en væsentlig del af evnen Lederskab evnen til at få ting til at lykkes
gennem os selv og andre.
Det vil være praktisk at opbygge et begrebs og modelapparat, så vi kan arbejde med
disse menneskelige processer, og så vi kan lede og træne dem.
• Dette kapitel er det centrale i hele bogen. Resten af bogens emner hviler på de

grundprincipper, der omtales her.

Mennesker, maskiner og systemer
Dette kapitel handler om nogle grundlæggende arbejds og funktionsbetingelser for
mennesker.
Jeg skelner ikke mellem medarbejdere og ledere eller mellem arbejdere og funktionærer.
Vi er alle mennesker dette er helt centralt.
Mennesker påtager sig forskellige funktioner i en virksomhed, i en organisation, i en
familie, i samfundet. Men vi er alle mennesker og skal respekteres og forstås som
mennesker.
Mennesker kan forstå et slutmål, fastholde det under vanskelige eller umulige forhold,
bruge deres iboende viden og færdigheder, kreativitet, opfindsomhed, engagement,
ansvarlighed og vedholdenhed til at nå målet.
Mennesker kan gøre det rigtige arbejde, nå de rigtige mål og skabe de rigtige resultater.
Det kan en maskine eller et system ikke.
Mange mennesker er i tidernes løb forsøgt programmeret som maskiner, eller anvendt
som vedhæng til, eller forlængelse af, systemer og maskiner.
Værktøjer og maskiner kan programmeres til at gøre arbejdet på en bestemt måde, gøre
arbejdet rigtigt.
Der er stor forskel i menneskelige arbejds og funktionsbetingelser, om vi arbejder som
mennesker eller som maskiner.
Virkningen på at gennemføre opgaver til planlagt tid, pris og kvalitet er meget afhængig
af at forstå dette.
En virksomhed kan ikke fungere uden mennesker, men den kan godt fungere uden
systemer.
• Du får aldrig nogle forretningsprocesser eller administrative systemer til at virke bedre end

de menneskelige processer.

Arbejdsformer og metoder
Dette kapitel handler mest om de grundrytmer, metoder, arbejdsformer og lederskab,
der er karakteristiske, når mennesker fungerer godt i et projektforløb.
Der er en tæt tilknytning til grundrytmerne, metoderne og værktøjerne i (“4.
Grundlæggende projektmodel”).
Det, der er karakteristisk, er beskrevet i rammen nedenfor.



3. Grundlæggende arbejdsformer
Introduktion

59

Arbejdsformerne og metoderne virker, fordi de hjælper gode mennesker med at gøre et
godt job.

Modenhed - mennesker og lederskab
Citat Poul Due Jensen: “Det er bedre at lære mange mennesker at tænke selv, end at
forsøge at få én leder til at tænke for mange”.
Menneskelig og ledelsesmæssig modenhed kan illustreres ved den arbejdsform, der
omtales i dette kapitel, og det lederskab der udspringer af denne forståelse.
De to yderpoler er:
• Den menneskelige arbejdsform.
• Den mekaniske arbejdsform.
De to yderpoler er nærmere beskrevet senere i dette kapitel.
Den menneskelige (holistiske) arbejdsform er karakteristisk ved, at alle kan tænke
selvstændigt indenfor deres eget arbejdsområde i fuld bevidsthed om, og forståelse for,
den helhed, hvori de indgår.
I området hvor mange kan tænke selv, er der udpræget et værdibaseret lederskab.
Kunderne er mere i fokus end afdelingsoptimeringerne. Medarbejderne ved, hvad en
værdileverance er. De kender og forstår virksomhedens forretningsmæssige
eksistensgrundlag. De forstår, at tværfaglig og tværorganisatorisk samarbejde er mange
gange mere værd end at forsvare afdelingsskellene.
Den mekaniske arbejdsform er karakteristisk ved, at nogle få tænker for mange.
I området hvor nogle få tænker for mange, er der udpræget et regelbaseret lederskab.
Regler, organisationsdiagrammer og afdelingsskel er stærkt i fokus. Her drejer det sig
mest om, at vi har fulgt reglerne, og om at vi har sikret os, at undskyldningerne er parate.
Lederskab. Hvis du lærer at beherske det, der står i denne bog, vil du lære virkeligt
mange mennesker at tænke selv. Du vil lære mennesker at være effektive med de rigtige
ting. Du vil få en virksomhedskultur, der giver virkeligt stort ledelsesmæssig span of
control.
Men det kræver, at du har et positivt humanistisk syn på andre mennesker, at du
anerkender, at andre mennesker er mindst lige så værdige, som du selv er.
Intelligens er ikke så meget et spørgsmål om viden. Intelligens er mere et spørgsmål om
vor evne til at bruge vor viden på en klog måde i praksis.
Mange mennesker er langt mere intelligente, end de får mulighed for at være. Når mange
flere mennesker får mulighed for at tænke selv, får de samtidigt også mulighed for at vise
deres praktiske intelligens.

Arbejdsformer og metoder

·    Vejledninger eller opskrifter
·    Bruges til at ændre arbejdsformer med
·    Bruges til at skabe udvikling og kvalitet i projektarbejdets udførelse

De er generelle for udviklingsledelse, uanset den konkrete anvendelse.
Når de er vellykkede, bliver de til spontane nye vaner og dermed usynlige.
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Om Modenhed: (Se “Modenhed Projektkapacitet” Side 50), (Se “Modenhed
projektprocessen” Side 140), (Se “Modenhed organisationen” Side 195) og (Se
“Modenhed forretningsmæssig bevidsthed” Side 235)
Mange afsnit i dette kapitel er inspireret af: Shigeru Kobayashi, Helge Torpe, Ole Striim og
Erika Landau. Se litteraturlisten sidst i bogen.

Menneskelige evner
Det kan være praktisk at udvikle en fælles forståelsesmodel og nogle fælles begreber for,
hvilke menneskelige evner og kvaliteter vi har behov for i projektarbejdet. Derved kan vi
lettere arbejde sammen om at udvikle og anvende vore evner, kvaliteter og potentialer,
både som enkeltpersoner, som samarbejdende projektgruppe og på tværs af fag og
afdelinger.
Her er en oversigt over nogle menneskelige evner eller færdigheder, som vi gerne vil
finde frem, udvikle og anvende i praksis.

Tænke. Mennesker kan tænke fremad og se mulige konsekvenser. Vi kan føle
samvittighed, ansvarlighed og engagement. Disse evner og kvaliteter adskiller os
muligvis fra dyrene, og helt sikkert fra maskiner og systemer. Der findes ingen maskine
eller system, der kan føle ansvarlighed. Der er skrevet meget litteratur om tænkning,
kreativ tænkning, systematisk tænkning, intuitiv tænkning, lateral tænkning osv. Den
interesserede læser kan let finde litteratur om emnet.
Rundt om og i forbindelse med evnen til at tænke har vi nogle andre evner og
færdigheder. De objektive, de kreative, de systematiske og de håndværksmæssige.
Se. Det meste af det, der starter vore forståelser af en opgave, er noget, der kommer ind
gennem vore sanser, se, høre, føle, smage, lugte.
Hvis vi vil forstå en problemstilling, en opgave, eller overskue indholdet i en kontrakt,
får vi inputtene gennem vore sanser, hovedsageligt synet og hørelsen.
Idé. Vi har evnen til at få nye idéer, se muligheder, kombinere, løse problemer, gøre ting
på en anden måde end vi plejer. Alt det, der typisk bliver kaldt kreativitet.

Se
Høre
Føle
Smage
Lugte

Idé
Kombinere

Løse problemer

Tænke
Kreativt Systematisk

Intuitivt

Udføre
Håndværk
Faglige færdig-
heder

Plan
Prioritere

Vælge
Beslutte
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Plan. Vi må ofte træffe beslutninger og udarbejde en handlingsplan for vores gøren og
laden. Nogle træffer hurtigt, intuitive beslutninger. Andre vil godt forstå
problemstillingen og udvikle 2 3 realistiske idéer, inden de vælger, træffer beslutninger
og udarbejder planen.
Udføre. Når beslutningerne er truffet, udfører vi opgaven. Her bruger vi vore
håndværksmæssige færdigheder, vores fag.
Det er muligt, at opgaven er at oversætte en tekst, svejse nogle emner sammen eller
beregne styrken på en bjælke. Alt sammen nogle håndværksmæssige færdigheder, vi har
tilegnet os.
Tænke, fortsat. Hver enkelt af disse fire grupper af færdigheder er knyttet til
færdigheden at tænke. Vi kan tænke objektivt, kreativt, systematisk eller intuitivt.
Tænkningen i forbindelse med at Se kunne med fordel være objektiv. Den kunne med
fordel være kreativ i forbindelse med at udvikle Idéer og løsningsmuligheder og
systematisk i forbindelse med at beslutte og Planlægge.
Vi bruger ofte alle slags tænkning i forbindelse med at udføre vores håndværk.

Arbejdsmodel
Den arbejdsmodel, jeg vil præsentere her, har jeg, gennem årene fra 1980 indtil nu, kaldt
mange ting, men oftest Den holistiske arbejdsform. Holistisk fordi den arbejder i helheder
og ikke i brudstykker og fordi den let kan koble vore menneskelige kvaliteter sammen
med hensigtsmæssige ledelsessystemer. (Se “Grundlæggende projektarbejde” Side 159)
Den inddrager hele mennesker i at løse hele opgaver. Inddrager så vidt muligt alle
menneskets talenter, viden, erfaringer og kreativitet. Den arbejder i forståelse for
forretningsmæssige helheder.
Enkeltpersoner, medarbejdere og ledere, kan ikke overskue alt i de teknologisk og
forretningsmæssigt komplekse helheder. Derfor er samarbejde og teamwork mere og
mere afgørende. Den holistiske arbejdsform tager hånd om velfungerende samarbejde.
Der udspringer et bestemt lederskab af denne forståelse, som er baseret på værdier og
grundprincipper værdibaseret lederskab. Dette lederskab kan udledes af den holistiske
arbejdsform.
Den holistiske arbejdsmodel er en forenklet sammenfatning et sæt rammer og
funktionsbetingelser der inddrager flest mulige af vore menneskelige egenskaber,
evner, færdigheder og kvaliteter i løsning af de opgaver, vi påtager os.
Det er en forenklet model, som gør det lettere at arbejde med, og udvikle, kreativitet,
ansvarlighed, engagement, samarbejde, teamwork, højt handlingsniveau,
forandringskapacitet, udviklingsledelse og udviklingsorganisation.

Den holistiske arbejdsmodel
Det bliver hensigtsmæssigt at arbejde med vore menneskelige evner i en bestemt
rækkefølge eller i en bestemt struktur, når vi vil arbejde projektorienteret,
helhedsorienteret og kreativt.
Forståelsen af vore menneskelige evner kan vises ved den fem trins model, vi kalder den
holistiske arbejdsmodel.
Arbejdsmodellen er vist som en spiral for at symbolisere at det samtidigt er en
udviklingsmodel.
Her følger en simplifiseret forklaring, som bliver gradvis udvidet gennem hele kapitlet.
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Se. Det er en fordel, at vi er sikre på, at vi har forstået opgaven så objektivt som muligt,
inden vi går i gang med opgaveløsningen. Mange opgaver bliver misforstået og løst
forkert, fordi vi ikke giver os tid til at forstå opgaverne objektivt. Derfor er det vigtigt, at
opgavestilleren og opgavemodtageren forstår hinanden så objektivt som muligt, inden
arbejdet påbegyndes.
Er der flere om at løse opgaven, er det vigtigt, at gruppens medlemmer giver sig tid til at
forstå opgaven ens, inden de går i gang.
Idé. Det er en fordel at udvikle 2 3 realistiske idéer til, hvordan opgaven kan løses på en
smart og kreativ måde. Det er vigtigt at udvikle mere end én idé, for ellers kan vi ikke
vælge den bedste. Mange opgaver bliver løst som vi plejer, fordi vi ikke giver os tid til at
tilføre fornyelse og udvikling.
Er der flere om at løse opgaven, er det vigtigt, at gruppens medlemmer giver sig tid til at
udvikle idéer sammen. Det giver den største ejerskabsfølelse.
Plan. Det er en fordel at opstille en realistisk handlingsplan, inden vi går i gang med at
løse opgaven, ellers risikerer vi, at vi overser ting, eller laver fejl som skal rettes senere.
Er der flere om at løse opgaven, er det vigtigt, at gruppens medlemmer giver sig tid til at
udarbejde planen sammen, så der ikke sker dobbeltarbejde, eller så der ikke er huller, der
ikke bliver dækket.
Det aller vigtigste er, at der opstår samstemmighed og ejerskabsfølelse. Dette er en
væsentlig nøgle til succes.
Udføre. Når vi har set og forstået opgaven, udviklet realistiske idéer, og opstillet en
realistisk handlingsplan, kan vi gennemføre opgaven med meget stor sikkerhed og
handlekraft og med stærkt reduceret risiko for at lave fejl, der skal rettes senere.
Er der flere om at løse opgaven, er det vigtigt at gruppens medlemmer har gennemført
Se , Idé og Plan faserne sammen. Derved er der større samstemmighed om
opgaveløsningen, og gruppemedlemmerne kan arbejde med større delopgaver ad
gangen uden at komme af sporet.
Se igen. Det er en fordel at evaluere opgaveløsningen inden den endelige aflevering. At
være lige så objektive i vurderingen af vores opgaveløsning, som vi var, da vi modtog og

Se igen
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Tænke

PlanUdføre

Ide
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forstod opgaven. Det er vigtigt at opgavestilleren og opgavemodtageren er enige om, at
opgaven er løst, som den oprindeligt var tænkt og ønsket.
Undervejs er det vigtigt at arbejde i faser, at blive i faserne indtil delresultatet er nået, og
når vi er flere sammen, at følges ad i faserne. Det er især vigtigt at følges ad i faserne Se,
Idé, Plan og Se igen faserne.

Egenskaber ved den holistiske arbejdsmodel
Den holistiske arbejdsmodel er en Fasemodel eller en slags systematik for anvendelse af
vore menneskelige evner og færdigheder. En menneskelig funktionsmodel. En
overordnet fasemodel for det udviklingsarbejde, der ligger bag konkrete værktøjer,
metoder og systemer, når de virker i praksis.
En sikring af at vi får gjort de rigtige ting på de rigtige tidspunkter i opgavens
gennemførelse, og at vi afleverer det, der er bestilt.
Den holistiske arbejdsproces inddrager medarbejderne i alle faserne Tænke, Forstå,
Udvikle, Planlægge og Udføre i relation til den opgave, medarbejderne har påtaget sig.
Citat Helge Torpe: “Gode beslutninger er karakteristiske ved, at de bliver til noget i
praksis”. Det hjælper gevaldigt, hvis de mennesker, der skal udføre beslutningerne står
100% bag og arbejder engageret, ansvarligt og loyalt for at udføre dem.
Dette gøres ved at anvende den holistiske arbejdsform.
Dårlige beslutninger er omgivet af forsinkelser, modvilje og menneskelig og
organisatorisk friktion og spild.
Dette kan undgås ved at anvende den holistiske arbejdsform.
Vore erfaringer har vist, at arbejdsmodellen er tilstrækkelig god til at få de kvalitative
dele af projektarbejdet til at virke i praksis.

Barrierer og vanskeligheder
Det er ikke umiddelbart let at bringe vore menneskelige evner og kvaliteter i anvendelse
på en konstruktiv måde.
Mellem vore fire sæt af evner og færdigheder og vores tænkning, ligger der nogle
barrierer. Mange mennesker afviser, at barriererne er der, men de er meget lette at påvise
i vores træning.
Barriererne er i stor udstrækning resultat af vores opdragelse, skolegang, uddannelse og
arbejdsmæssige funktions og trivselsbetingelser.
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Meninger.
Det er vanskeligt at være objektiv.
Mellem vore sanser og det vi får ud af sanseindtrykkene, ligger der et filter, der
hovedsageligt er vor bevidsthed, meninger, holdninger og forestillinger om stort set alt
muligt.
Når vi Ser, rekonstruere vi ofte en opfattelse, der passer til vores verdensbillede. Ofte fordi
vi ikke ønsker se verden, som den er, men hellere vil se den, som vi tror eller mener, den
er eller som vi synes, den skal være. Vi har færdige forklaringer på næsten alt muligt.
Vi ser og hører i al for stor grad, det vi er indstillet på at se og høre, og sjældent det der
rent faktisk sker eller bliver sagt.
Vi har meninger og holdninger om alt muligt, altså vi er subjektive.
Ofte, når vi bliver nødt til at tænke efter, kan vi ikke forklare, hvilke objektive fakta og
hvilken konkret viden der er baggrund for vore meninger. Vi har bare arvet meningerne
og holdningerne fra ukendte eller glemte kilder.
Hvis vore meninger er baseret på vore egne erfaringer, er det ikke så katastrofalt. Men
hvis vi har fået overført nogle meninger og forsvarer dem uden vore egne erfaringer
som basis, er vi langt ude.
Mange føler forlegenhed ved at sige; jeg ved ikke nok om emnet til at have en mening. Vi
er opdraget til at skulle mene noget i en hver situation, ellers er vi ikke rigtigt anerkendte
og værdige mennesker tror vi.
Vi værner om vor egen virkelighedsopfattelse, det vi står for. Måske som en slags
sikkerhed (eller angst).
Når vi holder fast i vore egne meninger, giver det ofte komplikationer i vores samspil
med andre. Vi vil overbevise de andre. Vi hører slet ikke efter.
Vores synsvinkel bliver meget snæver, når vi holder fast i vore meninger.
Dette kan afspore samarbejdet og give menneskelig og organisatorisk friktion.
Vi er ofte ikke opmærksomme på, hvad det egentlig er, der gør, at vi misforstår
hinanden.
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Vore meninger er en væsentlig del af vor personlighed, og den skal vi have. Men vi kan
lære at bruge den mere konstruktivt.
Selvdisciplin, respekt for andre mennesker og respekt for vore opgaver er egenskaber,
der bestemmer, hvordan vi anvender vore meninger vores personlighed.
Det er både ønskeligt og nødvendigt, at vi giver vore meninger til kende, men det skal
tjene et formål, når vi gør det. De kræfter vi lægger i det, må gerne være tilpasset
formålet.
Meninger og personlighed kan måske vises på andre måder end gennem
meningsudvekslinger. For eksempel gennem det vi gør, og måden vi gør det på. Gennem
vores arbejdsindsats og gennem de resultater vi skaber. Gennem vor kropsprog. Gennem
vor måde at lede andre mennesker på. Ved at være rollemodel og forbillede.
Hvis chefer og ledere bruger meget tid på meningsudvekslinger, gør deres medarbejdere
det nok også, eller også går de og venter, til lederne bliver enige.
Hvis vi afviser at se ting fra andre synsvinkler end vor egen, overser vi en meget stor del
af virkeligheden.
Vi kan ikke skabe udvikling, hvis vi ikke vil se en større del af virkeligheden.
Vi tager ikke imod nye input og erfaringer som et tilbud om at udvide vores bevidsthed,
men vi fortolker dem subjektivt, så de passer ind i vore forudfattede meninger.
Vi bliver frustrerede eller føler os truet når verden ser anderledes ud, end vi tror, og
vi har svært ved at ændre opfattelse.
Det er hensigtsmæssigt at lære at udvide vore bevidstheder og slå vore meninger fra, mens vi
samler informationer og fakta.

Vurderinger.
Det er vanskeligt at give os selv og andre lov til at være kreative i en kort stund.
Vi er alt for hurtige med vore vurderinger selvvurdering eller vurdering af andre. Vi er
ofte klar med vore vurderinger, inden idéen er fremsat i stedet for at spille med på idéen
i nogle få minutter af vores liv.
Mange gode idéer kommer slet ikke frem på grund af disse tidlige vurderinger.
Mellem Tænke og Idé er de største forhindringer, at vi vurderer alt for tidligt.
Vi slår idéer ihjel før de får lov at udvikle sig.
Vi vurderer os selv, inden vi siger vore idéer højt, bl.a. fordi vi er ængstelige for at
dumme os. Vi bliver ofte kritiseret af andre, når vi fremsætter nye idéer.
I idéudviklingsfasen, eller inkubationsfasen, bliver vi ofte frustrerede og standser den
kreative proces. Men frustrationen hører med den må vi arbejde os igennem.
Det er hensigtsmæssigt at lære at udskyde vurderingerne, både af os selv og af andre, indtil
vi har tilstrækkeligt mange idéer at vælge imellem.
Problemer i forbindelse med tidlig vurdering af nye idéer og produkter:
• Der er få fakta, kendsgerninger og idéer til rådighed.

Hvis du tror du ved - ser du ingenting
Hvis du ikke ser - ved du ingenting

Gammelt Kinesisk ordsprog
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Dem der vurderer idéer og produkter, diskuterer oftest på basis af:
• Meninger
Dette er ikke så godt et grundlag for saglige diskussioner, men et udmærket sted for en
damptromle.
Uenigheder skyldes oftest, at vi ikke har tid til at høre færdigt, hvad den anden vil sige,
men i stedet for er vi i gang med at forberede modangrebet og fordi vi altid bliver
afbrudt midt i det, vi er ved at sige, af at den anden vil svare på det, han tror, vi vil sige.
Eller fordi den anden vil ind med sit synspunkt først.
Nogle af metoderne i denne bog kan bruges til at gøre intuitiv og følelsesmæssig viden
synlig. At udtrykke iboende viden, at gøre brug af alle deltagernes iboende viden, at
synliggøre uenighed, usikkerhed og mangel på viden på en konstruktiv måde. At finde
den i situationen bedste løsning. Som ikke nødvendigvis er den, damptromlen ville
vælge.

Usikkerhed.
Mange gange føler vi os usikre, når vi skal træffe en beslutning og opstille en
handlingsplan.
Mellem Tænk og Plan er de største forhindringer usikkerhed, ubeslutsomhed og angst for
det nye og ukendte. Vi er ængstelige for at beslutte os for at gøre noget anderledes, end
vi plejer.
Det føles mere risikabelt at træffe beslutninger, hvis vore forberedelser i Se og Idé faserne
er forhastede eller slet ikke har fundet sted.
Det er som regel, fordi vi har for travlt med at komme i gang, eller fordi vi er presset af
andres forventninger om, at vi kommer hurtigt i gang. Underligt nok har vi ikke tid til at
tænke os om og opstille en realistisk plan, men vi finder tid til at rette fejl senere efter at
have leveret en ukomplet løsning.
Vi giver os ikke tid til at forstå opgaven og til at få nogle realistiske løsningsidéer, inden
vi beslutter os, og inden vi går i gang med at løse opgaven.
Det meget lettere at træffe beslutninger, hvis vi har givet os god tid til Se og Idé faserne.

Angst for fejl.
Den værste barriere er vores angst for at lave fejl. Vi hæmmes ofte af vor angst for fejl.
Mellem Tænk og Udfør er de største forhindringer usikkerhed, angst for at gøre fejl, og
måske magelighed.
Gennem hele vores opvækst, opdragelse, skolegang og uddannelse har vi lært at undgå
fejl. Vi har været udsat for straf og kritik, når vi har lavet fejl. Vi er så vant til at blive
bebrejdet vore fejl, at vi ofte ikke tør gøre noget.
Derfor har vi lært at komme med forbehold, bortforklaringer og undskyldninger, når vi
taler sammen. Vi fremfører alt for lange og unødvendige forklaringer, der fjerner fokus
fra det, der virkeligt kan tilføre værdi. Vi garderer os, inden vi tør sige eller gøre noget,
og vi dækker os unødigt af for ikke at blive bebrejdet.
Den veltilpassede elev i skolen bliver dygtig, får høje karakterer, høje stillinger og skaber
store teoretiske bureaukratier, som han fastholder længe efter, de er forældede.
Den utilpassede elev får dårlige karakterer, får kritik og straf, og bliver ofte endnu
dårligere. Men i virkeligheden er han måske meget mere kreativ.
Det er så spørgsmålet, om han senere i livet bruger denne kreativitet på noget positivt
eller negativt. Men det er den kreative, der skaber forandring og udvikling.
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Det kan ligefrem være typisk for en virksomhedskultur, eller branchekultur, med al den
afdækning af fejl.
Vi bliver nødt til at påtage os ansvaret, hvis vi beslutter os, og hvis vi gennemfører vore
beslutninger.
Hvis vi venter med at gøre noget, til vi får besked eller ordre, kan vi frasige os ansvaret.
Dette kan nogle gange føles lettere og mere bekvemt.
En sikker måde at undgå fejl på er at lade være med at gøre noget. Så laver vi kun én fejl

nemlig intet at gøre.
Vi har et specielt forhold til fejl til dem andre begår, og dem vi selv begår. Vore egne fejl
skjules helst, de andres fremhæves helst.
Udviklingsarbejdets natur er, at det er usikkert.
En udviklingsopgave kunne altid været løst anderledes, end den blev. Derfor er der stor
risiko for at blive bebrejdet. Der er stor risiko for at lave fejl.
En udvikler retter sine fejl, lærer af dem, genbruger erfaringerne og kommer videre. Han
skal være meget robust som menneske.
Denne angst for fejl kan reduceres, hvis vi giver os tid til at Se og forstå, få realistiske Idéer
og opstille en realistisk Plan, inden vi går i gang.
Vi kan udvikle en kultur, hvor det er OK at lave fejl, når vi blot retter fejlene og tage ved
lære af dem, så de ikke bliver slet så store, næste gang vi er i en lignende situation.
Vi kan i virkeligheden lære meget af vore fejl. Hvis vi har mod til det. Men det kan gøre
ondt. Det positive er, at de fejl vi lærer af, kommer vi af med.
Hvis vi har givet os god tid til Se, Idé og Plan faserne, føler vi os mere sikre på det rimelige
og fornuftige i vore beslutninger og handlinger.

Reduktion af barriererne.
Barriererne er ikke så vanskelige at forstå. Men det vanskelige er at ændre vaner. Dette
kan trænes med ganske enkle metoder.
Barriererne er ikke så firkantede, som de er beskrevet her. Alle barriererne findes
sammenblandet i alle fire kvadranter mellem alle fire sæt af vore evner og vores
tænkning. De fire grupper af barrierer er blot den barriere, der er mest udpræget i hver
af de fire kvadranter.
Mange er for eksempel angste for ikke at have en mening eller angste for at fremsætte en
idé og for at blive udsat for vurderinger og kritik.
Det kan være en vanskelighed, at vi mangler overblik over, hvad kreative arbejdsformer
er, og at vi mangler metoder og værktøjer til at realisere dem.
Det kan også være en vanskelighed, at vi forsøger at løse mange udviklingsopgaver eller
problemer samtidigt. Det er ofte mere hensigtsmæssigt at gøre en eller nogle få ting ad
gangen, arbejde efter den holistiske arbejdsform, tage faserne en ad gangen, i rækkefølge
og at følges ad, når vi er afhængige af et godt samarbejde.
Vi kan reducere disse barrierer ved at være bevidste om dem og ved at arbejde med dem.
Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvor vi lettest kan få hul på denne
udvikling.
Hvis vi beslutter os for at arbejde efter den holistiske arbejdsform, kommer vi til at gøre
nogle ting anderledes, end vi plejer. For at afprøve faserne må vi bryde gennem
vanskelighederne blokeringerne. Når vi gør det, opstår der nogle følelser inden i os.
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Hvis ikke vi har oplevet frustrationer og andre følelser, har træningen ikke haft
tilstrækkeligt fat.
Kun gennem denne træning, og kun ved at overvinde disse følelser, kan vi ændre vore
barrierer og dermed lære noget opnå iboende færdigheder. Dette er en af forskellene på
viden og færdigheder.
Når vi har afprøvet os selv i forhold til nogle muligheder og oplevet de følelser der
opstår får vi indsigt og erfaringer om os selv, vor viden og vore muligheder.
Derved har vi omsat viden til indsigt og erfaring, og det er mere nyttigt end viden alene.
Hvis vi får nogle positive erfaringer, bliver vi antageligt ved med at anvende vor erfaring
og indsigt.

Tilsvarende for barrierer i virksomheden. En faseopdelt ledelsesmodel for
projektgennemførelse kan gøre det samme i virksomheden, som den holistiske
arbejdsform kan med mennesker.
Når vi kan reducere barriererne udvikles kommunikationen og
kommunikationskvaliteten meget mellem mennesker, grupper og afdelinger. Det er en
forudsætning for et godt samarbejde i grupper og mellem afdelinger.
Nogle erfaringer med reduktion af barriererne. Gå aldrig efter at reducere den største
barriere. Det er for vanskeligt, og det giver som regel ulykker. Start med nogle små
barrierer og få tillid gennem små sejre.
De vanskeligheder, der ligger mellem Tænke og de øvrige evner Se, Idé, Plan og Udfør, er
i stor udstrækning af samme art. Derfor kan en ønsket udvikling ske i et hvilket som helst
felt i den holistiske arbejdsform. Det er vigtigt at starte, der hvor det er mest naturligt for
det enkelte menneske.
Når vi reducerer barriererne i ét kvadrant, reduceres de automatisk i de andre. Find
derfor altid ud af, hvor der er hul igennem.
Disse barrierer mellem mennesker reduceres med faktorer, når vi anvender metoderne i
dette kapitel. Resultaterne er ro, harmoni, hurtighed, effektivitet, enighed.
Eksempel. (Se “Eksempel 1 Maskinfabrikken” Side 30) Kan du identificere nogle
barrierer?

Viden

Iboende færdigheder

Fø
lel

ser

Barrierer
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Arbejdsformer
Hvis vi ser forskellige arbejdsformer ud fra den udførende medarbejders synspunkt, som
medarbejderens funktions og trivselsbetingelser, kan situationen se således ud:
En meget almindelig arbejdsform består i, at nogle få Ser, Tænker får Idéer og Planlægger,
medens de mange Udfører arbejdet. Denne arbejdsform kan kaldes en mekanisk
arbejdsform.
Medarbejdernes evner bruges meget lidt til løsning af opgaven. Få tænker for mange.
En næsten ligeså almindelig arbejdsform består i, at nogle få Ser, Tænker, får Idéer og
Planlægger, medens resten af medarbejderne tager del i planlægningsarbejdet. Denne
arbejdsform kan kaldes rutinearbejde eller en halvmekanisk arbejdsform.

Hvis medarbejdernes evner, viden og kvaliteter inddrages fuldt ud både i Planlægnings
og vurderingsarbejdet, deltager medarbejderen i forbedring af det bestående f.eks. en
vedligeholdende og tilpassende produktudvikling.
Hvis medarbejderne derud over inddrages i kreativ problemløsning og idéudvikling
efter deres naturlige interesser, evner og anlæg, er der tale om en kreativ eller holistisk
arbejdsform.
De deltager i reel udvikling både personlig udvikling og udvikling af det, de arbejder
med. Mange tænker selv.
Den holistiske arbejdsform kan også kaldes en menneskelig arbejdsform i modsætning
til en mekanisk arbejdsform.

Den menneskelige arbejdsform
En udviklingsleder gør som vist på figuren den menneskelige arbejdsform.
Lederen og medarbejderen bruger den holistiske arbejdsform sammen. Det vil sige, at
lederen og medarbejderen sammen taler opgaven igennem i sin helhed, så medarbejderen
forstår, hvad den går ud på, hvor godt den skal løses, hvem der skal bruge resultatet, til
hvad, osv. De Ser opgaven sammen.

Den menneskelige arbejdsform Den mekaniske arbejdsform
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Derefter udvikler lederen og medarbejderen Idéer sammen. Her er det vigtigt, at lederen lader
medarbejderens idéer fylde mest og bevarer dem så intakte som muligt. Det giver
medarbejderen ejerskabsfølelsen for idéerne.
Derefter beslutter lederne og medarbejderen sammen, hvad der skal gøres men ikke hvordan,
for det finder medarbejderen selv ud af.
De opstiller en overordnet Plan for opgavens gennemførelse. Igen her skal lederen lade
medarbejderens beslutninger veje mest, for det forstærker ejerskabsfølelsen.
Når en opgave er delegeret på denne måde, kan medarbejderen detailplanlægge og
Udføre den med meget stor sikkerhed og uden lederens opsyn og kontrol.
Til sidst kan lederen og medarbejderen Se igen, altså evaluere opgavens løsning, når den er
klar til aflevering.
Dette er generalisten som leder.
Når en opgave er delegeret på denne måde, er den vigtigste regel for lederen:
• Hold fingrene væk, men hold øjnene åbne. Vær parat med råd, vejledning og støtte,

men lad medarbejderen løse opgaven.
Væsentlige betingelser for succes. Det, jeg lige har beskrevet, er illustreret i afsnittet om
Metoder og teknikker. (Se “Metoder og teknikker” Side 99)
• Den menneskelige arbejdsform, eller den holistiske arbejdsform, er et af

grundprincipperne bag alle arbejdsformer, metoder, teknikker og værktøjer i denne
bog.

• Det er grundprincipperne bag alle metoder, teknikker, værktøjer, administrative
procedurer når de virker i praksis.

• Omvendt, hvis ikke den menneskelige arbejdsform er respekteret, kommer de aldrig
til at virke ordentligt. Så kan de kun virke under trusler om kontrol og repressalier,
og det er ikke holdbart på det udviklingstrin, vi er på i Danmark.

• Det samme grundprincip gælder i højeste grad, når vi vil delegere opgaver til
grupper af mennesker, når vi vil skabe en samstemmig opfattelse af værdier,
holdninger og normer, når vi vil udvikle virksomhedens kultur, osv.

Hvad er karakteristisk ved den menneskelige arbejdsform? Den menneskelige
arbejdsform indebærer, at mennesker arbejder med hele opgaver og ikke med anviste
løsninger på delopgaver.
Når vi arbejder med hele opgaver og udfører alle faserne i den holistiske arbejdsform,
kommer vi til at løse opgaver ud fra vor egen idérigdom, uddannelse, viden og indsigt.
Der bliver mulighed for at inddrage flere menneskers evner, viden og kvaliteter i
opgavens løsning. Vi får muligheden for den unikke løsning.
Når vi selv er med til at få idéer, se løsningsmuligheder, selv vælger ud og udfører, bliver
vi automatisk mere engagerede og føler større begejstring.
Når vi selv har truffet et valg eller en beslutning, føler vi automatisk mere ansvar.
Hvis vi alle får lejlighed til at udvikle os optimalt, på egne præmisser, vil vi nå forskellige
niveauer på forskellige evner og kvaliteter. Vi bliver hele velfungerende mennesker.
Det er netop sammensætningen af synergien mellem forskellige hele menneskers
profiler, der er behov for, når vanskelige opgaver skal løses.
Denne udvikling kan fremmes ved at anvende den holistiske arbejdsform.
Den holistiske arbejdsform inddrager et langt større objektivt og kreativt potentiale, og
der udvikles en større ansvarsfølelse og engagement, end de andre arbejdsformer.
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Den mekaniske arbejdsform
Da jeg var først i trediverne, begik min chef en stor fejl, han spurgte, om jeg ville være
leder. Jeg begik en endnu større fejl, jeg sagde ja. Begge vore fejl var, at vi havde en
forkert opfattelse af, hvad lederskab er.
Jeg var en dygtig specialist, så jeg troede, at ledelse var som vist på figuren Den
mekaniske arbejdsform.
Jeg troede, at en leder skulle Se, altså forstå, problemstillinger, få Idéer og Beslutte hvad
der skulle gøres hvorefter jeg skulle fortælle medarbejderne, hvad de skulle gøre og
værst af alt også hvordan. De fik aldrig hele opgaven præsenteret, for det overblik havde
jeg. De fik dele af opgaven næsten dag for dag.
Jeg kunne ikke forstå, hvorfor medarbejderne var så uengagerede. Hvis noget
mislykkedes, sagde de bare: “Jo, men det er jo dig, der vil have det sådan”.
Medarbejderne gik bare hjem midt i en ikke færdiggjort opgave. Nogle fandt andet
arbejde, og nogle startede deres egne virksomheder.
Når medarbejderne ikke gjorde, som jeg ønskede, kunne jeg bruge magt og repressalier
overfor dem, men det ville bare gøre ondt værre.
• Måske en karikatur, men det var sådan, jeg gjorde det var specialisten som leder.
Det endte selvfølgelig med, at jeg ikke kunne klare lederjobbet. Forsynet sørgede for, at
jeg fik en tænkepause.
Pludselig kunne jeg se, hvad jeg skulle have gjort som leder.
• Det var den egentlige grund til, at jeg kom til at arbejde med det, der er beskrevet i dette

kapitel og i det hele taget i denne bog.
Det starter med at forstå nogle helt grundlæggende menneskelige mekanismer.
Hvad er karakteristisk ved den mekaniske arbejdsform. Når vi udfører løsninger, som
andre har udtænkt, besluttet og planlagt, arbejder vi ud fra andres idéer, uddannelse,
viden og indsigt.
Der er kun inddraget én, eller nogle få, menneskers kreativitet i løsningen. Hvis det er en
dygtig planlægger, får han nøjagtig den løsning, han har planlagt, men til gengæld heller
ikke mere.
Når vi skal udføre andres idéer, løsningsmuligheder og beslutninger, bliver vi
automatisk mindre engagerede.
Når andre har truffet valg og beslutning for os, føler vi automatisk mindre ansvar.

Menneskelige kvaliteter
Vi har nogle grundlæggende kvaliteter som mennesker, der øver stor indflydelse på, om
vi får succes eller fiasko med vore opgaver.
Disse kvaliteter er nogle følelser, holdninger og adfærdsmønstre, som f.eks.:
• Loyalitet.
• Kvalitetsbevidsthed.
• Begejstring.
• Engagement.
• Ansvarsfølelse og ansvarlighed.
• Handlingsniveau.
• Uansvarlighed.
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• Ligegyldighed.
• Resignation.
• Illoyalitet.
Disse kvaliteter er direkte afhængige af, hvordan vi får lejlighed til at anvende vore evner
i forbindelse med de opgaver, vi deltager i.
De afhænger af, om vi får lejlighed til at arbejde med hele opgaver eller løsninger på
opgaver, om vi får lejlighed til at arbejde på en kreativ menneskelig måde eller en
mekanisk måde.
Kvaliteterne er afhængige af, om vi deltager i alle faserne at Tænke, Forstå, Udvikle,
Planlægge, Udføre og Se igen i relation til den opgave, vi har påtaget os.

Værdierne ved at bruge den menneskelige arbejdsform kommer ikke af sig selv. Det
kræver lederskab. Både ledelse os selv og ledelse af andre.
Menneskelige kvaliteter som ansvarlighed, loyalitet, engagement, accept, respekt, tillid,
virkelyst, proaktivitet, mod til at handle og forandre er positive kvaliteter i
projektarbejdet.
Menneskelige kvaliteter som uansvarlighed, illoyalitet, resignation, ligegyldighed,
mistillid og frygt er uheldige kvaliteter i projektarbejdet.
Udviklingen af disse kvaliteter er direkte en funktion af, hvordan vi behandler hinanden

især hvordan en leder behandler medarbejderne.
Temaet menneskelige kvaliteter og det afledte tema lederskab, kræver næsten en hel bog
i sig selv.
Det er samtidigt et af de temaer, der bedst kan læres i praksis, i en mesterlæreproces. Det
er et håndværk eller en kunst, som næsten ikke kan beskrives, men bedst opleves i
praksis.
Men hele denne bog er nogle forsøg på at forklare det. Bogen skulle gerne være en støtte
til dig, der ønsker at arbejde med lederskab i praksis.

Den menneskelige arbejdsform Den mekaniske arbejdsform
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Funktionsbetingelser. Der er meget stor forskel i menneskelige funktionsbetingelser,
om vi arbejder kreativt eller programmeret.
Udvikler vi mennesker, der kan arbejde anderledes, finde nye veje, finde på, løse
problemer, gøre de rigtige ting eller udvikler vi mennesker, der gør som vi plejer, følger
reglerne, arbejder programmeret, arbejder på rutinen, kører i samme rille hver dag, gør
tingene rigtigt?
Når vi ansætter mennesker, tester vi dem for alle mulige egenskaber, men har vi det som
vor hovedopgave at udvikle, træne og stimulere de egenskaber, vi spørger efter ved
ansættelsen?
Der er stor forskel på udviklingsledelse og driftsledelse.
Forandringskapacitet. Forandringens dør er lukket indefra. Du kan ikke skabe
forandringskapacitet ved at holde politiske taler, ved overbevisninger udefra eller med
tvang og straf.
Du kan kun skabe forandringskapacitet ved at åbne forandringens dør indefra hos det
enkelte menneske. Det kan kun gøres gennem handlinger i praksis, som giver mennesker
gode oplevelser, skaber nysgerrighed og ønsker. (Se “Læreprocessen” Side 308)
Virkninger af at anvende den menneskelige arbejdsform. Virkningen af at blive bedre
til... er meget stor, når vi bruger den menneskelige arbejdsform.
Nogle virkninger, vi ofte har set som trænere:
• Mennesker, der er vant til at deres synspunkter skubbes til side som ukvalificerede,

får selvtillid.
• Lidt efter lidt opgiver de deres passive og resignerede holdning og begynder at

kunne se sig selv som aktive deltagere i projektarbejdet.
• Deres erfaringer, viden og uddannelser, der er uundværlige for udvikling af

projektkapaciteten, bliver omsider hørt og taget alvorlig.
• Deres angst for fejl og for andres vurderinger og negative meninger reduceres

betydeligt.
• Den fælles oplevelse af at deltage og af at blive taget alvorlig skaber et stærkt

fælleskab, loyalitet, engagement og virkelyst.
• Deres arbejdsglæde stiger betydeligt.

Udvikling af menneskelige kvaliteter
Mekanismen i udviklingen af disse kvaliteter er stort set ens. Derfor beskriver jeg en af
dem Ansvarsfølelse og ansvarlighed. Du kan selv parallelforskyde tankerne til andre
kvaliteter.
Delegere hele opgaver, ikke løsninger på opgaver. Udviklingen af de menneskelige
kvaliteter afhænger meget af, om vi får tildelt hele opgaver, eller om vi bliver anvist
løsninger på opgaver.
Når vi får en hel opgave, bliver vi enige med lederen om, at vi skal nå et bestemt mål
indenfor nogle bestemte rammer. Vi skal selv finde løsninger og veje til at nå målet.
Vi anvender den holistiske arbejdsform. Vi bliver alt andet lige mere engagerede og føler
mere ansvar for opgaven.
Det modsatte er, at lederen fortæller os i detaljer, hvad vi skal gøre, ofte uden at fortælle
helheden og målet. Vi er udsat for den mekaniske arbejdsform.
Vi bliver alt andet lige mindre engagerede og føler mindre ansvar for den samlede
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opgave. Hvis noget går galt, kan vi altid sige: “Vi gjorde det, vi fik besked på, eller vi
fulgte reglerne”.
Hele opgaver er et relativt begreb. Det, det drejer sig om, er at medarbejderen får en
opgave formuleret som et mål og nogle rammer, der passer til medarbejderens
kvalifikationer og at medarbejderen anvender alle sine evner til at løse opgaven, altså
arbejder efter den holistiske arbejdsform.
Ansvarsfølelse og ansvarlighed. Opgaverne kan være helt forskellige fra medarbejder
til medarbejder. Der er forskel på, hvad en værktøjsmager og en administrerende
direktør oplever som en hel opgave, men der er ikke forskel på følelsen af ansvar for
opgaverne.
Vi kan delegere opgaver til hinanden, men ikke følelser og holdninger.
Ansvar og ansvarlighed er en følelse eller en holdning. Udviklingen af følelser og
holdninger sker samtidigt med, at vi påtager os hele og stadig større opgaver.
Følelsen af ansvar kan være lige stærk hos et skolebarn, hos en administrerende direktør
eller en statsminister. Kun opgavernes størrelse, kompleksitet og konsekvenser er
forskellig. Menneskers følelser skal altid respekteres, der hvor de er.
Opgavers størrelse og ansvar. Det er noget sludder at delegere ansvar det kan ikke lade
sig gøre at delegere følelser.
Men vi kan delegere opgaver, så ansvarsfølelsen opstår eller ikke opstår.
Vi kan blive opfordret til at tage så stor en opgave, at vi ikke selv kan udføre den. I denne
situation er vi nødt til at dele opgaven op i delopgaver og delegere delopgaverne til
andre mennesker.
Når vi overtager den store opgave, kan den delegeres til os, så vi føler ansvar for at få den
gennemført. Vi skal så stå til regnskab overfor opgavestilleren, at opgaven bliver
gennemført.
Dette forhold kalder vi på dansk, at vi har ansvaret. Her mener vi ikke følelsen
ansvarlighed, men i stedet at vi skal svare an for opgavens gennemførelse.
Det hedder på Engelsk accountability.
Følelsen ansvarlighed hedder på Engelsk responsibility.
Vi har brug for denne forkskel for at arbejde effektivt med emnerne ansvar, ansvarlighed.
Når vi modtager den store opgave, føler vi responsibility, og vi er accountable overfor
opgavestilleren.
Når vi deler opgaven op i delopgaver, bliver vore medarbejdere accountable for
delopgaven overfor os, og hvis vi har delegeret delopgaven rigtigt, føler de
responsibility.
Humlen er her, at vi er fuldt accountable overfor vores opgavestiller, selv om vi har
delegerer dele af opgaven til andre.
Vi kan aldrig bruge vore medarbejdere som undskyldning for ikke at indfri vores aftale
med opgavestilleren. Vi har selv sagt ja, og så er det vores opgave at få opgaven
gennemført. Få opgaven gennemført gennem andre Lederskab.
Graden af ansvarsfølelse og ansvarlighed. Hvis en organisation, et system eller
samfundet overtager flere og flere opgaver, vil den gennemsnitlige ansvarsfølelse og
ansvarlighed i personalet eller i befolkningen falde.
Omvendt hvis opgaverne lægges ud til medarbejderne, sådan at opgavernes størrelse og
art passer til medarbejdernes evner, vil den gennemsnitlige ansvarsfølelse og
ansvarlighed stige, og deres færdigheder og kompetencer vil udvikle sig.
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Det vil sige, at den gennemsnitlige ansvarsfølelse og ansvarlighed er en følge af måden
vi delegerer opgaver på den måde vi leder på.
• Eller sagt på en anden måde, vore omgivelser udviser i stor udstrækning den

adfærd, vi selv forsyner dem med.
Menneskers evne til at påtage sig ansvar. Det er en helt naturlig ting for mennesker at
føle ansvar. Det gør vi helt automatisk i mange situationer, som f.eks. når vi stifter
familie. Så opstår ansvarsfølelsen helt af sig selv.
Når vi påtager os opgaver, både privat og i forbindelse med vort arbejde, kan vi udvikle
ansvarsfølelsen. Omstændighederne, vi fungerer under, kan enten fremme eller hæmme
udviklingen af ansvarsfølelsen.
Evnen til at påtage os et ansvar er forbundet med menneskelig vækst. Jo større ansvar vi
kan påtage os, jo mere vokser vi. Men samtidigt vokser de byrder, vi påtager os. Vi bliver
accountable for større og større ting.
Størrelsen af det ansvar, vi kan påtage os, er også forbundet med personlig frihed. Jo
større ansvar vi kan påtage os, jo større personlig frihed kan vi opnå.
En medarbejder kan i princippet vokse til det, han er parat til at påtage sig det fulde
ansvar for.
Det vil være forskelligt fra menneske til menneske, hvor store opgaver vi ønsker at
påtage os.
Det er vigtigt at sige fra, når vi ikke ønsker mere ansvar. Det er i sig selv ansvarligt at sige
fra, og det skal respekteres som ansvarlighed.

Lederens rolle i udvikling af menneskelige kvaliteter
Den første betingelse for, at ansvarsfølelsen og ansvarligheden kan være til stede er, at
medarbejderen selv har truffet valg og beslutninger eller reelt har deltaget, og at han har
de nødvendige beføjelser.
Dette er ofte nyt for mange medarbejdere, derfor skal vi hjælpe dem til at træffe egne
beslutninger.
Lederens adfærd er især vigtig. Han må delegere hele opgaver, for derefter at hjælpe og
støtte medarbejderen til at træffe sine egne beslutninger. Lederen skal være meget
varsom med ikke at komme til at træffe beslutningerne, når opgaven er delegeret og
accepteret af medarbejderen.
Lederen skal være varsom med kontrolforanstaltninger. Delegering af hele opgaver er en
tillidserklæring, men kontrolforanstaltninger er mistillidserklæringer.
En delegeret opgave kan kontrolleres på dens resultater, aldrig på detaljer i, hvordan
opgaven løses.

Kommunikation og samspil
Vi er kreative på forskellige områder og på forskellige niveauer.
Det nyttige ligger i synergien mellem forskellige måder at være kreativ på.
Kreativt samspil betyder, at vi inddrager flere menneskers kreativitet i løsningen af de
opgaver, vi påtager os at løse sammen.
Kreativt samspil er at bygge på hinandens kreativitet, idérigdom, engagement og
ansvarlighed.
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Hvis vi ønsker at fungere kreativt sammen med andre mennesker, opstår spørgsmål
som: hvordan fungerer kreativt samspil, hvad er mulighederne og vanskelighederne, er
kreativitet en individuel indre proces, eller er det samspil med andre en ydre proces?
Samspil er det vi rent faktisk gør sammen i det daglige, ikke hvad vi tror, vi gør, hvad
der er tilladt, forbudt eller påbudt.

Kreativitet og kommunikation
Kreative mennesker kan skabe sig en intuitiv forståelse eller intuitiv indsigt, som de føler,
er umiddelbart indlysende. Men de kan ikke forstå, at ikke kreative eller logisk tænkende
mennesker ikke fatter, at det er umiddelbart indlysende. De har helt forskellige
bevidstheder. (Se “Bevidstheder og begreber” Side 4)
Omvendt er systematikerens problem, at han ikke kan se kreative løsninger.
Det er et problem i kommunikationen mellem en kreativ tænker og en systematisk
tænker. Derfor har en højkreativ og en lavkreativ meget svært ved at kommunikere med
hinanden.
Men vi må sige, at de hver især har et ansvar for at kommunikere bedst muligt med den
anden part.
Den vi taler med er intelligent. I et kreativt samspil er det vigtigt at udskyde
vurderinger, forsvar, meninger og søforklaringer.
Vi kan med fordel udtrykke os kort og præcist, og lade tilhøreren få fred til at forstå det,
vi har sagt. Forstyr ikke tilhøreren med ekstra forklaringer, når der bliver en lille pause.
Det er ikke så slemt, som det somme tider føles, med en lille pause.
Dem vi taler med er intelligente, og fatter pointen meget hurtigere end vi tror, men de
kan trættes af for mange ekstra forklaringer.
Vanskeligheder. Den måde, vi traditionelt fungerer sammen på, giver os nogle
vanskeligheder. Men hvis vi overkommer dem, er mulighederne utroligt store.
Vanskelighederne kan være:
• Vi opfatter forskelligt.
• Vi danner forskellige meninger.
• Vi har svært ved at kommunikere i faktaform.
• Vi vurderer idéer for tidligt.
• Vi har et upraktisk forhold til fejl.
Vi opfatter forskelligt. Den holistiske arbejdsform indeholder et element, der kan
betegnes som at se, eller at opfatte.
Vi ser sandsynligvis kun det, vi er bevidste om. Det, vi ikke er bevidste om, overser vi højst
sandsynligt.
Men når vi ser, hvad er det så, vi ser? Vi opfatter forskelligt, vi danner forskellige
meninger, og ofte ser vi ikke fakta, men vore egne fortolkninger af fakta.
Det, vi opfatter, er meget forskelligt, fordi vore sanseindtryk passerer vore holdninger,
værdinormer og meninger, før de når vores bevidsthed.
Når vi modtager nogle sanseindtryk, danner vi meget hurtigt en mening om dem. Vi
danner hurtigt et rekonstrueret billede af det, sanseindtrykkene omhandler.
Mange af vore beslutninger træffes på basis af rekonstruerede opfattelser.
Når vi vil løse en opgave sammen med andre, og vi ønsker at løse den ved at anvende
den holistiske arbejdsform, bliver det af afgørende betydning, at vi er i stand til at se,
opfatte og forstå opgaven rimeligt ensartet.
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Det første vi må lære, for at fungere kreativt sammen, er at lære at Se og Tænke sammen
på basis af rene observationer uden forhastede meninger og rekonstruktioner af
virkeligheden.
Vi danner forskellige meninger. Hvad sker der, når vi kommunikerer med hinanden på
basis af meninger og rekonstruerede verdensbilleder?
Vi vurderer oftest andres meninger i forhold til vore egne meninger.
Disse meninger kan ofte være baseret på forskellige sanseindtryk, som vi har bearbejdet,
rekonstrueret, til vor egen personlige virkelighedsopfattelse.
Kommunikationen samspillet med andre mennesker bliver utroligt vanskeligt, når vi
holder hårdt fast i vore individuelle meninger og rekonstruktioner, så vanskeligt at
samværet afspores og må opgives.
Uenighed på meninger kommer let til at gå på personen, og ikke på opgaven. Vi har mere
besvær med vore meninger om ting, end med tingene selv.
Det bliver utroligt vanskeligt at nå til nogen reel samstemt opfattelse af det, vi er fælles
om.
Kommunikation i form af meningsudvekslinger kan blive lange, opslidende og
ineffektive og fører sjældent til en samstemt opfattelse eller konsensus.
Kommunikation i faktaform. Det vil være meget nemmere, og langt mere konstruktivt,
hvis vi lærer at kommunikere det råmateriale, som danner basis for vore meninger.
Ved at komme med hver vort bidrag, i form af fakta, til et fælles råmateriale, bliver det
langt lettere at opnå reel enighed og fælles fortolkning af det, vi er sammen om.
Råmaterialet for vore meninger er kendsgerninger, fakta, rene ubehandlede
observationer.
Fakta er rene indiskutable beskrivelser af hændelser eller forhold, som vi ser, hører eller
gør. Det vi kan modtage med vore sanser helt befriet for ønsketænkning, holdninger,
værdiladninger, meninger og fortolkninger.
Fakta kendetegnes mere på handlinger end ord.
Forskellige opfattelser, baseret på fakta, kan hurtigt afklares, og de kommer til at gå på
opgaven.
Kommunikation i faktaform bliver kort, præcis, rolig og meget effektiv. (Se
“Faktakommunikation” Side 103)
Vi vurderer for tidligt. Når vi kommunikerer i form af meningsudvekslinger, vurderer
vi alt for tidligt i stedet for at se muligheder.
Hvad sker der, når en visionær, kreativ person præsenterer en idé for en systematiker?
Idéen bliver øjeblikkelig vurderet og dermed jordet. Kreativitet er ikke kun en indre
proces. Den foregår ganske vist inde i vores psyke, men også i måden vi kommunikerer
på.
På idéstadiet er samspilsmekanismerne meget sarte. En enkelt lyseslukkerbemærkning
eller en rap kommentar er nok til at standse processen.
Lad idéer leve for en stund. Idéindholdet og idéhøjden, af det vi arbejder med i
dagligdagen, kan blive meget højere, hvis vi lærer at lytte til hinandens idéer uden at
vurdere dem for tidligt, og hvis vi lærer at bygge på hinandens idéer.
Ofte er det nok at lade en idé leve i nogle få minutter for at udvikle og løfte den. Det er i
grunden ikke en stor tidsmæssig investering. Det er mere et spørgsmål om en vane,
adfærd eller kultur og respekt for andre.



3. Grundlæggende arbejdsformer
Kommunikation og samspil

78

Det er hensigtsmæssigt, hvis vi lærer at turde komme frem med vore idéer på at tidligt
stade, og hvis vi lærer vore medspillere, at de ikke risikerer repressalier ved at
fremkomme med deres idéer.
Derved skabes der meget mere idé og meget mere rum i de opgaver, vi løser.
Meninger og for tidlige vurderinger hæmmer kreativ idéudvikling, problemløsning og
samspil.
Vores forhold til fejl. Vi har et meget upraktisk forhold til fejl. Vi har ét forhold til de fejl,
vi selv begår, og et andet til dem andre mennesker begår.
Det er uhensigtsmæssigt, når vi ønsker at arbejde kreativt. For kreativt arbejde er netop
meget eksperimenterende. Vi må ikke være bange for at prøve noget, der kan slå fejl, når
vi eksperimenterer. En kreativ udvikling sker ofte gennem en hurtig omsætning af forsøg
og af at lære af disse forsøg.
En udvikler skal turde gøre noget i fuld bevidsthed om hans mulighed for at lave fejl,
men også i en bevidstheden om at det er hans opgave at rette fejlene og lære af dem.
Kreativt samspil kommer ikke af sig selv. Når vi ønsker et kreativt samspil må vi lære
en anden adfærd overfor hinanden.
Vi må lære at undlade for tidlig vurdering af andres idéer og tanker.
Vi må lære at have et afbalanceret forhold til fejl, både vore egne og andres.
Vi må bidrage til at reducere bevidst og ubevidst fejlangst, så vi selv og andre tør være
kreative. Væsentlige ting, vi kan bidrage med, er:
• Accepter, at vi er forskellige.
• Lad andre være det, de er.
• Undgå lange omstændige forklaringer.
• Benyt den holistiske arbejdsform.
• Arbejde skiftevis alene og sammen.
• Lær at følges ad, når det er hensigtsmæssigt
• Skab fælles opfattelse, samstemmighed, konsensus.
• Udskyd meninger og vurderinger.
• Kommunikér så vidt muligt i faktaform.
• Lær at lytte til hinandens idéer.
• Byg på andres idéer.
• Lad idéer leve for en stund.
• Få et afbalanceret forhold til fejl.
• Reducér egen og andres fejlangst.
• Benyt kreative arbejdsmetoder og værktøjer.
• Værn om kreative øjeblikke.
• Vær opmærksom på dit eget ansvar i et godt samspil med andre.

Udviklingsledelse
Et kreativt samspil kommer sjældent af sig selv. Der skal oftest en bevidst indsats til fra
den enkelte og fra det lederskab, der udøves. Der skal startes en bevidst proces, og den
skal holdes ved lige, indtil den er selvforstærkende.
Kreativt samspil kan blive en kultur. Den er vanskelig at opbygge og let at ødelægge eller
hæmme. Derfor må vi værne om den.
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Det er vigtigt, at der udøves et aktivt kreativt lederskab, udviklingslederskab.
Udviklingslederen bør lære kreative arbejdsformer så godt, at han kan udvikle et
velfungerende samspil mellem mennesker.
Lederen må selv lære at bryde gennem vanskelighederne og lære medarbejderne det
samme.
Udviklingsledelse eller kreativ ledelse handler bl.a. om at lære medarbejderne at arbejde
efter kreative arbejdsformer, forstå mulighederne og vanskelighederne, at udvikle
medarbejdernes naturlige evner og kvaliteter og at hjælpe dem til personlig udvikling.

Kommunikation og den holistiske arbejdsform
Den holistiske arbejdsform kan udmærket illustrere nogle mekanismer i emnet
kommunikation og samspil.
Prøv at genkalde dig nogle møder eller nogle samtaler, du har overværet eller deltaget i.
Foretil dig, at du har optaget det hele på bånd eller video. Prøv dernæst at foretage en
sortering af det, der foregik.
Hvor stor en del af det, der foregik, handlede om emnet, og hvor meget faldt udenfor?
Ikke fordi der behøver være noget forkert ved, at der foregik noget andet, end det der var
emnet. Men når der foregår noget andet, kan det gøre emnet utydeligt, og en del af tiden
bliver brugt udenom emnet.
Prøv at sortere alt det fra, som ikke handlede om emnet. Tag så alt det der handlede om
emnet, og sorter det i 3 grupper.
• Fakta
• Idéer
• Meninger
Fakta (Objektivitet). Hvor meget af tiden gik med at fremlægge, drøfte og fortolke
objektive fakta og konkret viden om emnet? Bidrog alle med fakta og konkret viden? Fik
alle lejlighed til at aflevere deres bidrag? Hjalp I hinanden med at udtrykke de fakta og
den viden, der var nødvendig?
Idéer (Kreativitet). Hvor meget af tiden gik med at udvikle konkrete forslag til løsninger
og til udvikling af realistiske idéer? Bidrog alle med idéer og forslag? Hjalp I hinanden
med at udvikle idéerne? Byggede I videre på hinandens idéer? Udviklede I mindst 2 3
realistiske idéer, og valgte I den bedste af dem?
Meninger (Subjektivitet). Hvor meget af tiden gik med at nogle deltagere fremførte og
forsvarede deres meninger om emnet? Hvor meget af tiden gik med, at de andre ikke
hørte efter, men sad og forberedte deres modspil i form af deres meninger?
Hvor mange gange blev udtrykket; “jeg mener …” brugt?
Deltog alle i meningsudvekslingerne, eller var det kun et par stykker der debatterede, og
nogle andre der hørte på?
Blev mødet færdigt, eller måtte I aftale et nyt møde om samme emne, engang når alle igen
har tid?
Var der en samstemmig opfattelse af konklusionerne efter mødet, eller blev emnet
drøftet og fortolket videre i nogle mindre grupper efter mødet?
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Prøv at placere nogle størrelsesordener af tidsforbruget i de tre hjørner af trekanten;
Fakta, Idéer, Meninger.
Vi har, sammen med deltagerne, gennemført denne analyse mange gange i træningen.
Vore erfaringer siger i størrelsesordener; 80 90% er Meninger, 5 15% er Fakta, 0 5% er
Idéer i almindeligt forekomne møder, samlinger og samtaler i dagligdagen.
Eksempel. Hvis du ikke har et eksempel fra din egen hverdag, så kan du (Se “Eksempel
1 Maskinfabrikken” Side 30)
Potentiale. Tænk over, hvilken forbedring i kommunikation, samstemmighed,
teamwork, sympati, respekt, tillid, troværdighed, det kunne give, hvis vi kunne flytte
blot 10 20% fra Meninger til Fakta og Idéer.

Disciplineret kommunikation og samspil
(Ikke disciplin i gammeldags forstand. Men begavet, hensynsfuld, objektivt, respekt for
andre)
Tænk på eksemplet fra før.
Hvis der blev talt både i Fakta, Idéer og Meninger, fulgtes deltagerne så ad? Eller var der
nogen, der forsøgte at komme igennem med en idé, medens en anden forelagde nogle
konkret fakta, en tredje var midt i en meningsdiskussion med en fjerde og en femte var
på vej ud til filebænken for at udføre noget, han troede var besluttet?

Idéer

MeningerFakta

(Kreativitet)

(Subjektivitet)(Objektivitet)
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Det ideelle forløb er at følges ad i faserne i den holistiske arbejdsform, og at udskyde
meninger og vurderinger.
Fakta (Objektivitet). Alle mødedeltagerne bør fremlægge fakta og relevant viden
sammen (fælles råmateriale) for derefter at bearbejde dette grundlag sammen, og blive
enige om problemstillingen eller opgaven.
Husk at adskille fakta og meninger.
Idéer (Kreativitet). Derefter bør deltagenre udvikle relevante og realistiske idéer og
løsningsforslag sammen, for derefter sammen at vælge den eller de idéer, der skal
arbejdes videre med.
Husk at adskille idéer og vurderinger. Se Ole Striims bøger i literaturlisten sidst i bogen.
Meninger (Subjektivitet). Først i det tredjetrin bør der forekomme meninger eller
subjektivitet. Her er det relevant, at deltagerne anvender deres uddannelse, viden og
erfaringer, deres professionelle subjektivitet, når de beslutter sig for en handlingsplan.
Dette vil give en helt anderledes konstruktiv og relevant subjektivitet. Drøftelserne vil få
en helt anderledes professionel karakter. En slags disciplineret subjektivitet.
Vi skal ikke opgive vore meninger, for de er en stor del af vores personligheder. Men vi
kan lære at bruge vore personligheder mere konstruktivt, end vi plejer.
Hvis ikke det kan lade sig gøre at være objektive, kan vi i det mindste være disciplineret
subjektive. Dette kan vi være ved at anvende og respektere den holistiske arbejdsform.
Vurdér og træf beslutninger baseret på fakta og realistiske idéer.

Kreativitet
Der tales meget om kreativitet og måske er ordet efterhånden så brugt og misbrugt, at
vi ikke rigtigt ved, hvad det betyder.
Nogle mennesker gyser, og synes det er noget ineffektivt og uproduktivt flip. Andre
synes, det er tiltrækkende og fint.

Ide
(Kreativitet)

Fakta
(Objektivitet)

Meninger
(Subjektivitet
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Kreativitet kendes på resultaterne . Men kan vi ikke definere eller forklare, hvad
kreativitet er, kan vi altid kende det på resultaterne.
Kreativitet kan bedst forstås ved at forstå resultaterne af anvendt kreativitet.
Det er resultaterne af kreativitet, der har bragt vort samfund og vor kultur derhen, hvor
vi er i dag. Alt det, vi er glade for i dagligdagen, er resultaterne af, at mennesker har
anvendt deres kreativitet. Det er ikke blevet til på grund af EDB programmer, systemer
og organisationsdiagrammer.
Det er kun blevet til, fordi nogle mennesker har set ting, der kunne ændres og forbedres
og anvendt deres evner, lagt en del af sig selv i deres arbejde, været engagerede altså
arbejdet kreativt.
Hvis de ikke har lagt noget af sig selv i deres arbejde, har de sikkert arbejdet mekanisk.
Hvem er kreative. Vi kan ikke skabe kreative mennesker, det er vi i os selv, men vi kan
skabe forhold og arbejdsformer, hvorunder kreativiteten fremmes eller hæmmes.
Kreativitet er ikke et sæt evner, som kun nogle få har. Alle er kreative, men vi bruger ikke
altid vore kreative evner, der hvor det ville være nyttigt.
Alle mennesker har kreative evner, men hvis de ikke bliver anvendt, visner de.
Omvendt hvis de er visnet, kan de genopdages og genlæres under de rigtige funktions
og trivselsbetingelser.
Hvis vi får mulighed for at udvikle vores naturlige kreativitet, vil vi nå forskellige
niveauer på forskellige områder.
Vi kan være kreative hver især på vor egen måde og på forskellige områder som
tænkning, håndværk, musik, ledelse, produktudvikling, kontorarbejde, kunst, osv., i alt
hvad vi mennesker foretager os.
Det er ikke finere eller bedre at være kreativ på det ene område frem for et andet.
Det er kombinationen af synergien mellem disse forskellige måder at være kreativ på,
der er nyttig.
Det afgørende er, om vi får mulighed for at bruge vore kreative evner i det arbejde, vi
udfører til dagligt, både individuelt og i samspil med andre.
Hvad er kreativitet. Kreativitet er vanskeligt at beskrive. Det er noget, vi kan være. Det
kan bedst opleves ved at være det.
Kreativitet kan kun læres udvikles ved at gøre det. Det kan være vanskeligt i
begyndelsen, bl.a. fordi vi skal turde tro på det, og på os selv.
En af måderne at beskrive kreativitet på er:

Når vi får mulighed for at bruge vores opfindsomhed til at skabe noget nyt eller løse
problemer at bruge vores kreativitet, oplever vi en spontan glæde.

·    Menneskets evne til at finde på, det vil sige at skabe noget nyt,
     og evnen til at finde ud af, det vil sige at løse problemer.
·    Kreativitet er et sæt evner, hvor det nyttige ligger i anvendelsen i praksis.
·    Kreativitet er formentlig menneskets basistalent.
·    Kreativitet er menneskets kilde til arbejds- og livsglæde.
·    At arbejde kreativt er menneskets grundlæggende funktions- og trivselsbetingelse.

Inspiration: Helge Torpe
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Den mest almindelige opfattelse er, at kreativitet alene har noget at gøre med tænkning.
Det er også en væsentlig del af kreativitet.
Men resultaterne af kreativitet er ikke skabt uden at udføre idéerne i praksis.
Det interessante er, at arbejdet med at udføre idéerne i praksis også kan gøres kreativt,
selv om det modsatte overvejende har været tilfældet gennem det industrielle samfunds
periode.
Kreativitet kan forstås som et sæt menneskelige evner og kvaliteter, en måde mennesker
kan fungere på, som en proces og som en arbejdsform. Men det kendes bedst på
resultaterne i praksis.
Resultater af kreativitet. Se ud over et landskab fra en helikopter. Utroligt meget af det
du ser, er skabt af mennesker.
Hvis ikke mennesker havde grebet ind, ville det have set helt anderledes ud.
Når så meget er skabt af mennesker, må det være naturligt at interessere sig for, hvordan
gode mennesker fungerer, og hvornår de fungerer godt.
Mange af de mennesker der nede gentager noget, de har gjort mange gange. De arbejder
på rutinen efter den mekaniske arbejdsform. (Se “Den mekaniske arbejdsform” Side 71)
Nogle af dem kommer i tanke om, at noget kan gøres smartere, lettere, bedre, smukkere.
De forandrer, skaber noget nyt. De arbejder kreativt.
Kreativitet er en iboende evne i mennesker. Den kan aldrig bo i en blanket, et regneark
eller en organisatorisk procedure.
Blanketter, regneark og procedurer må være til for at støtte gode mennesker i at gøre et
godt job.

Den kreative proces
Den kreative proces kan udmærket forklares ved den holistiske arbejdsform. Den
menneskelige funktionsmåde, når vi arbejder kreativt.
Den kreative arbejdsproces er beskrevet af forskellige forfattere på forskellige måder.
Ingen er helt rigtige, og ingen er helt forkerte. Men de fleste er enige om, at den kreative
proces indeholder fire faser eller trin.Disse fire trin i den kreative arbejdsproces passer
godt ind i rytmen i den holistiske arbejdsform.
Kreativitetsforskeren Erika Landau gør det kreative forløb mindre mekanisk mere
menneskeligt hun har tilføjet nogle følelser. Hvis vi ikke ved, hvilken fase vi er i, kan vi
blot mærke efter, hvilken følelse der er mest fremherskende.
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1. Forberedelse Forventning. I den første fase gør vi os klart, hvad problemet er. Vi gør
os klart, hvad opgaven går ud på, og hvad den indeholder.
Her er det praktisk at kunne være så objektiv som muligt.
Fasen er typisk præget af forventning og spænding.
2. Inkubation Frustration. I anden fase træder vore kreative evner ind. Vi arbejder i
stor udstrækning på det ubevidste plan. Vi afsøger idéer og løsningsmuligheder. Det er
her, vi ser andre kombinationer, mulige løsninger og får idéer. Nogle idéer er ret
indlysende, andre kan være helt nye.
Fasen er typisk præget af frustration. Ofte kommer de geniale idéer, lige før vi er ved at
give op.
De fleste, jeg har mødt, giver op her og vælger den letteste løsning (som oftest bliver den
dyreste på sigt)
3. Indsigt Glæde. I tredje fase dukker idéer og løsninger op fra det ubevidste til det
bevidste plan.
Når idépotentialet er tilstrækkeligt godt, føler vi ofte glæde, bliver godt tilpasse. Nu har
vi overblik over vores kendte viden og over 2 3 realistiske løsningsforslag. Vi kan
anvende vore systematiske evner til at vælge og planlægge den mest værdifulde løsning.
4. Verifikation Koncentration. Ingen idé kan have værdi for andre, før den er omsat i
praksis. I fjerde fase efterprøver vi, om idéen holder vand, ved rent fysisk at realisere den.
I denne fase anvender vi typisk vore håndværksmæssige færdigheder.
Fasen er ofte præget af koncentration, især fordi vi udfører noget, der er nyt for os.
Den kreative arbejdsproces. Den kreative proces er en vekselvirkning mellem
systematiske og intuitive måder at fungere på.
Vi oplever ikke alle faserne lige tydeligt, hver gang vi løser en opgave kreativt. Nogle
gange springer vi en fase over eller slår nogle faser sammen.

1. Forberedelse
- Forventning

2. Inkubation
- Frustration

3. Indsigt
- Glæde

4. Verifikation
- Koncentration
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Når vi gennemfører den kreative proces, er vi nødt til at kunne arbejde indenfor et stort
område af menneskelige funktionsbetingelser.
Mange føler sig utilpasse med at være frustrerede og standser den kreative proces, når
de når dertil. Det kræver vedholdenhed at overvinde denne fase, men så kommer
belønningen i form af glæde og koncentration.
Det er meget vigtigt at lære at arbejde i faserne eller trinene, ét ad gangen og i rækkefølge.
Tag eventuelt nogle ture rundt i spiralen, men hold trinene rene.
Mange kreative processer bliver ikke effektive, hvis vi roder tilfældigt rundt mellem
faserne.
Det er især vigtigt at benytte et sæt spilleregler, når flere skal hjælpes ad med at udvikle
og realisere løsninger på vanskelige opgaver.
De følelser, Erika Landau har føjet til, kan vises ved den samme kurve, som gælder for
læreprocessen i praksislæring og som vi ser i træningen hver eneste gang. (Se
“Læreproces” Side 309)
Det er i virkeligheden det samme med enhver udvikling, uanset hvad der skal gøres
anderledes, gøres bedre, fornyes.

Når processen når til frustrationsperioden, er det fristende at give op. Men det er netop
her, vi skal holde fast. Først når vi overvinder frustrationerne, sker den egentlige
udvikling og fornyelse. Derfor skal der altid være en procesleder, der holder fast i
processen, når den bliver vanskelig.

Kreativitet og den holistiske arbejdsform
Kreativitet eller den kreative proces kan også forklares ud fra den holistiske arbejdsform.
Tænk. Vor evne til at tænke har flere dimensioner, f.eks. kreativ tænkning, analytisk
tænkning og tænkning med kroppen.
Det er forskelligt fra individ til individ, hvor meget vi bruger disse dimensioner.
Selv om en af evnerne dominerer, kan alle mennesker videreudvikle eller genopdage de
andre.
Kreativ tænkning er ikke så meget anvendt, som det egentligt er hensigtsmæssigt. Den
er baseret på vore intuitive, abstrakte evner.
Denne tænkning blev ikke så ofte stimuleret i skolen og i opdragelsen, nærmere tvært
imod.

Forventning

Frustration

Glæde

Koncentration

Mislykket

Tid
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Kreativ tænkning er vanskelig at forklare og kontrollere, men den kan opleves, og vi skal
turde tro på den.
Den anvendes mest hensigtsmæssigt på opgaver, der først kan beskrives, når de er løst
opgaver med udviklingsnatur.
Kreativ, intuitiv tænkning er meget effektivt i vores forhold til andre mennesker.
Analytisk tænkning er den mest almindelige og mest kendte. Den er baseret på vore
rationelle, logiske evner.
Det er denne tænkning, vi overvejende lærer i skolen og i opdragelsen. Analytisk
tænkning er let at forklare og kontrollere og at eksaminere.
Den er anvendelig på alle rutineprægede opgaver, og opgaver som kan beskrives og
planlægges på forhånd opgaver med driftsnatur.
Analytisk tænkning er ofte uanvendelig i vores forhold til andre mennesker.
Tænkning med kroppen er vi ikke særligt opmærksomme på som en mulighed. Den er
baseret på at kombinere flere menneskelige evner på en gang. Når vi bruger kroppen,
bruger vi ofte og ubevidst hele den holistiske arbejdsform.
Hvis vi rent praktisk går ud og bruger os selv, får vi nogle oplevelser, som vi ellers ikke
kan få.
Arbejder vi med den foreliggende opgave, får vi nogle tilbagemeldinger fra praksis, som
vi ikke kan tænke os til.
Vi kan ikke lære at danse vals uden at komme på dansegulvet.
En stor del af vores hukommelse, erfaring og tænkning sidder i kroppen og dens
funktioner som iboende, ubevidste færdigheder.
Hvis vi arbejder med en vanskelig opgave eller problemstilling, hvor vi kommer til at
sidde fast, er det ofte nyttigt at gøre noget, lave eksperimenter og forsøg.
Det sker ofte, at vi får en indsigt i en vanskelig opgaves løsning, når vi gør noget andet,
en spadseretur, bil kørsel, havearbejde, svæveflyvning o.l.
Det er nyttigt at inddrage alle vore menneskelige evner og færdigheder i vor tænkning
og vor forståelse af den virkelighed, vi arbejder med og fungerer i.
Se. Enhver kreativ proces starter med at opfatte opgaven eller problemet så korrekt som
muligt. De efterfølgende trin bliver afhængige af vor evne til at stille de rigtige
spørgsmål.
Vi kan sige, at Se fasen er forberedelsen til den kreative proces. Vi gør os klart, hvad
problemet er. Vi fokuserer eller stiller skarpt på problemet.
Se i denne sammenhæng skal forstås, både bogstaveligt og i en udvidet betydning.
Vi har vore sanser, se, høre, føle, lugte, smage. Når vores sanseindtryk kobles sammen
med vor tænkning, har vi mulighed for at forstå, det vi Ser forstå hvad det er for en
opgave eller problem, vi har for os.
Se kan også være at se for sig et billede i hovedet. En intuitiv indsigt. Eller at visualisere
den opgave eller det problem, vi vil løse.
Se fasen er hovedsageligt objektiv, og anvender hovedsageligt analytisk tænkning, og
analytiske metoder.
Idé. Hvis Se fasen har afklaret opgaven eller problemet så objektivt som muligt, har vi det
bedst tænkelige udgangspunkt for idéudvikling. Vi har mulighed for at tilføje opgaven
idéhøjde, udvikling og fornyelse.
Det er især i denne fase, de intuitive og kreative evner tages i anvendelse.
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I Se fasen havde vi mulighed for at opfatte virkeligheden i højere grad, som den er at
opfatte objektivt.
I Idé fasen har vi mulighed for at skabe idéer, der kan ændre og udvikle den eksisterende
virkelighed.
Idé fasen er der, hvor vi anvender vore evner til at finde på og finde ud af, se nye
kombinationer og helt nye muligheder, dvs. evner til at skabe noget nyt og løse problemer.
Disse evner kommer mest effektivt i anvendelse, når de anvendes på noget konkret, f.eks.
på resultatet af Se fasen.
Idé fasen er hovedsageligt intuitiv og kreativ. Der anvendes en vekselvirkning mellem
kreativ tænkning og analytisk tænkning. Der anvendes en vekselvirkning af kreative og
analytiske metoder.
Idé fasen er hovedsageligt inkubations fasen i den kreative proces.
Vi udvikler idéer og finder løsningsmuligheder.
De relevante idéer, der er udviklet under Idé fasen, går direkte til Plan fasen.
Nu foreligger der et godt grundlag for at vælge, prioritere, beslutte og planlægge.
Plan. Ofte ligger der en hel del fornyelse alene i at lære at Se objektivt. Mange af de
afklaringer, som en god Se fase giver, kan gå direkte til Plan fasen som løsningsforslag.
Plan fasens grundlag er fakta, kendsgerninger, viden, erfaring og indsigt fra Se fasen og
realistiske idéer og løsningsmuligheder fra Idé fasen.
Vi har et overblik over, hvad vores opgave eller problem er, og nogle idéer til hvordan
den kan løses, ændres eller udvikles.
I Plan fasen anvender vi vore evner til at vurdere, se sammenhænge og konsekvenser,
prioritere, vælge, beslutte og planlægge.
Plan fasen er hovedsagelig analytisk. Der anvendes hovedsageligt analytisk tænkning og
analytiske metoder.
Plan fasen er hovedsagelig indsigtsfasen i den kreative proces.
Vi ved, hvad vi kan og vil gøre.
Udføre. Efter de foregående forberedelser i Se , Idé og Planfaserne kan vi gennemføre
vore beslutninger meget effektivt. Vi er sikre på det rimelige og fornuftige i det, vi er i
gang med.
Dermed bliver gennemførelsen af høj kvalitet, og der er stor sandsynlighed for, at vi
kommer med en god løsning på opgaven.
Vi anvender vore fysiske arbejdsevner, manuelle færdigheder og håndværksmæssige
kunnen.
Udfør fasen er verifikationsfasen i den kreative proces.
Vi gennemfører det, vi har besluttet.
Se igen. Se igen er en ekstra Se fase, som skal være lige så objektiv som den første Se fase.
Formålet er at kontrollere, om vi har opnået den forbedring, den udvikling, vi ønskede.
Det hører med til den kreative proces at kontrollere, om vi nåede det resultat, vi ønskede.
Samtidig får vi en vurdering af, om vort resultat er en reel udvikling.
Det er nødvendigt at komme hele vejen rundt i den holistiske arbejdsform, fordi praktisk
anvendt kreativitet kendes på resultaterne.
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Kreativitet og systematik
Kreativitet er nogle menneskelige evner. De er ikke produktive i sig selv. Der kommer
først noget synligt dvs. værdifulde resultater ud af dem, når de bliver brugt.
Kreativitet arbejder bedst, når der er noget konkret at arbejde med. Kreative evner kan
aktiveres ved at rette dem mod et konkret mål.
Kreative evner kan også aktiveres ved at anvende bestemte metoder, der fremmer
kreativitet.
Når vi vil skabe praktiske resultater, må kreativitet kombineres med hensigtsmæssige
metoder.
Den kreativitet, der er nyttig, er den, der bliver til noget i praksis. Vi husker kun de
kreative produkter, der blev realiseret, ikke alle de glimrende idéer, der aldrig blev til
noget.
Det paradoksale er, at kreativiteten først er nyttig, når den bliver styret.

Kreativitet alene. Skaber mange idéer. Ikke altid nyttige idéer, og mange af dem bliver
aldrig til noget. Kreativitet er nødvendig for at skabe udvikling. Kreativitet sikrer, at vi
tænker anderledes.
Systematik alene. Systematik kan skabe effektivitet, men ingen udvikling og fornyelse.
Systematikken skal ofte sikre, at vi gør, som vi altid har gjort.
Kreativitet og systematik. Kreativitet og systematik sammen kan skabe effektiv
udvikling. Kreativiteten sørger for, at vi tænker anderledes, end vi plejer. Systematikken
sørger for, at vi får gjort ting anderledes, end vi plejer.
Den kreative arbejdsproces. Dette princip kreativitet og systematik sammen ligger
bag en kreativ arbejdsmodel, som er meget anerkendt og anvendt.
Samspillet mellem kreativitet og systematik er vist på figuren nedenfor.

Kreativitet skaber udvikling

Systematik skaber effektivitet

Kreativitet og systematik sammen
skaber effektiv udvikling

Ole Striim - Ole Olesen
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Den viser, at den effektive arbejdsform veksler mellem kreative faser og systematiske
faser.
Arbejdet forløber i 5 trin eller faser. Der er et mellemresultat og et slutresultat.
1. Problemformulering. Her drejer det sig om at stille rigtigt ind på problemstillingen, at
stille de rigtige spørgsmål. Ingen idéudvikling kan blive bedre end vores evne til at
arbejde med det rigtige problem.
2. Idéudvikling. Her drejer der sig om at komme op at flyve, at få mange idéer, gerne
vilde idéer, gerne udenfor det sædvanlige. Kvaliteten her er mængden af idéer.
3. Idésortering. Her er opgaven at få overblik over de mange idéer, få dem ordnet,
kombineret og sorteret, men ikke vurderet.
4. Idéforbedring. Her videreudvikles de mest lovende idéer. Her går vi mere i retning af,
hvordan idéerne eventuelt kunne realiseres.
5. Idévalg. Her udvælges de 2 5 mest lovende idéer, dem idégruppen vil anbefale, at der
arbejdes videre på.
Der skal være 2 5 forslag, ellers kan problemejeren ikke vælge den bedste idé.
Ved at følge denne 5 trins arbejdsproces skifter vi mellem kreative og systematiske
arbejdsmetoder. Processen er mest åben i starten og mest systematisk mod afslutningen.
Når arbejdsprocessen åbner op, bliver løsningsrummet større og større vi udvikler idéer
og muligheder. Vi arbejder i en open ended arbejdsform.
Når arbejdsprocessen snævrer sig ind, bliver løsningsrummet mindre og mindre vi vælger
idéer og muligheder, planlægger og dokumenterer. Vi arbejder i en close ended
arbejdsform. (Se “Løsningsrum” Side 222)
Den virkelig dygtige udvikler i praksis kan begge dele lige godt.

1. Problem
formulering

2. Idé
udvikling

3. Idésortering

Mellemresultat

4. Idé
forbedring

5. Idévalg

Slutresultat

Inspiration: Ole Striim
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Der hører forskellige arbejdsmetoder til hvert af de 5 trin. Læs Ole Striims bøger om
kreativ idéudvikling og problemløsning.
Det samme forhold gælder i en fasemodel for projektgenneførelse. Her veksler arbejdet
også mellem frie arbejdsformer indenfor nogle aftalte rammer og meget konkrete
mellemresultater og et slutresultat.
Jeg håber meget, at du, læseren, ser de grundlæggende principper i den holistiske
arbejdsform og i den kreative arbejdsproces.
Det, at arbejde kreativt, er den delfunktion af den holistiske arbejdsform.
En anden del af den holistiske arbejdsform er at arbejde i trin. Trindelt arbejdsplan. (Se
“Trindelt arbejdsplan” Side 108)
Grundregler og barrierer. Der er nogle simple spilleregler, der skal overholdes for at få
bedst muligt udbytte af den kreative arbejdsproces.
Mange synes, det er flovt eller pinligt at deltage i en kreativ proces. Dette bliver ofte til
nogle barrierer eller blokeringer.
Grundreglerne og barriererne er sammenfattet i rammen nedenfor.

Et eksempel. Hvis en ledelse har behov for en radikal nyudvikling, en radikal ny løsning
på en problemstilling eller lignende, kan ledelsen se opgaveløsningen som et trindelt
forløb, der består af en idéfase, et feasibility study og en projektfase.
I idé fasen udvikles de grundlæggende idéer. Intet produkt bliver bedre end de
grundlæggende idéer, produktet hviler på.
I feasibility study fasen undersøges sandsynligheden for at idéerne kan realiseres, at de
er købmandsmæssigt og teknologisk fornuftige.
I projektfasen udvikles og testes idéerne, bygget ind i produktet, som skulle udvikles
eller forbedres.

Inspiration: Ole Striim

Grundregler. Simple spilleregler, der skal overholdes for at få bedst muligt udbytte
af den kreative arbejdsproces:
1. Hold faserne adskilte.
2. Undgå kritik.
3. Se muligheder.
4. Udsæt vurderinger.

Barrierer for kreativitet. Barriererne / blokeringerne er ofte:
1. Blind for nye muligheder.
2. Kritik og skepsis (idédræbere).
3. Selvhøjtidelighed.
4. Præstationsangst.
5. Vaner og gamle tankemønstre.
6. Forhastede vurderinger.
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Ledelsen ser først de overordnede faser.
Hver af disse faser har deres egen natur, de har hver især deres egne arbejdsmetoder, der
mest effektivt fremmer formålet med faserne.
Arbejdsformerne i idé fasen er netop de arbejdsfaser, der er beskrevet i dette afsnit.
Sammenhængen er illustreret grafisk ovenfor.
Det er nøjagtigt de samme grundprincipper, der går igen i de grundlæggende
arbejdsformer, hvor mennesker fungerer effektivt og godt.
Nøjagtigt de samme grundprincipper går igen i (“4. Grundlæggende projektmodel”),
(“5. Tværorganisatorisk samarbejde”) og (“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Kreativ eller holistisk arbejdsform
Vi har skiftevis kaldt arbejdsformen den kreative arbejdsform og den holistiske arbejdsform,
men hovedsageligt det sidste altså den holistiske arbejdsform.
Definitioner er vanskelige i det menneskelige område.
Når vi gør brug af vore menneskelige potentialer når vi inddrager vore evner, viden,
færdigheder, kvaliteter osv. i en opgaveløsning, kan vi sige, at vi arbejder kreativt eller
nyskabende.
Når vi bruger denne arbejdsform i en privat eller professionel helhed, kan vi sige, at vi
arbejder helhedsorienteret eller holistisk.
Hele dette kapitel om mennesker er både generelt og centralt, i alt hvad mennesker
deltager i. Men for at gøre det konkret, er vi nødt til at bruge bevidsthederne,
forståelserne og metoderne på noget i praksis i en helhed i praksis.
Derfor betegnelsen den holistiske arbejdsform.

Samspil og samarbejde
Traditionelt er det kun nogle få, der får idéer og træffe beslutninger, medens mange har
til opgave at udføre andres beslutninger.
Denne tradition gør det tilsyneladende lettere for de få at være kreative. Men det er kun
et spørgsmål om at beslutte sig for en anden måde at fungere på som er relativt let at
gennemføre, når vi er bevidste om muligheden.
Når vi ønsker at inddrage flest mulige menneskelige evner og kvaliteter i det daglige
arbejde, er det hensigtsmæssigt at arbejde bevidst med de processer, der ligger i den
holistiske arbejdsforms faser Tænke, Se og Idé og Plan.
Hvis disse faser er velgennemførte, kommer processerne i Udfør fasen næsten af sig selv,

Idéfase Feasibility study fase Projektfase
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og på sådan en måde, at der automatisk er en stor grad af samstemmighed, når
opgaverne udføres.
Mulighederne og vanskelighederne i et godt samspil ligger hovedsageligt i området
Tænke, Se, Idé og Plan i den holistiske arbejdsform.
Det er i dette område, vi har mulighed for at benytte hinanden som ressourcepersoner og
for at inddrage et meget stort potentiale i opgavernes løsning.
Det er især i de tre første faser, vi kan udvikle samarbejde, arbejdsmiljø og
virksomhedskultur.
Virksomhedens kultur kan direkte være præget af, at den holistiske arbejdsform
praktiseres bevidst eller ubevidst i hverdagen.

Kreativ alene eller sammen med andre? Det er meget opbyggende og nyttigt at være
kreativ sammen med andre, at bygge på hinandens idérigdom, viden og indsigt.
Mange spørger: “Ja, men skal vi så sidde og gøre alting sammen?” Svaret er selvfølgelig:
“Nej”.

Erfaringer viser, at samarbejdet bliver mest produktivt, når vi veksler mellem at arbejde
alene og at arbejde sammen med andre. Når vi har arbejdet alene og kommer tilbage til
samværet, har vi fået inspirationer og provokationer, vi ikke ville få i fællesskabet.
Det viser sig, at når vi er for meget sammen, kommer vore idéer, tanker og meninger til
at ligne hinanden for meget. Der kommer ikke idéhøjde nok på. De enkelte deltageres
idépotentiale kommer ikke frem.
Derfor er det i virkeligheden mest effektivt, skiftevis at arbejde individuelt og i gruppen.
Men altid i gruppen når vi skal blive enige om væsentlige punkter i samarbejdet. Jo mere
samstemte vi er, jo større opgaver kan vi påtage os ad gangen uden at skulle afstemme
med hinanden.
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I starten, når vi vil udvikle denne arbejdskultur, er vi meget sammen, for bevidsthederne,
tankerne og metoderne er nye. Men det går forbavsende hurtigt med at øge the span of
control.
Se Ole Striims bøger om kreativ idéudvikling og problemløsning.
Mulighederne ved at følges ad. Den holistiske arbejdsform er nyttig, når vi arbejder
individuelt, men den bliver især nyttig, når vi vil arbejde sammen.
Når vi vælger at være kreative sammen, at inddrage hinandens evner og kvaliteter, er det
meget vigtigt at lære at følges ad og at lære at tage faserne i den holistiske arbejdsform
én ad gangen og i rækkefølge, og være enige om hvilket trin vi for tiden arbejder med.
Trindelt arbejdsmodel. Det er meget vigtigt at forstå den holistiske arbejdsform som en
trinopdelt arbejdsproces. Arbejdets effektivitet bliver væsentligt forhøjet ved at arbejde i
de 5 trin, Se Idé Plan Udføre Se igen. Der bliver meget færre ting, der skal laves om
senere, eller som bliver glemt i første omgang.

Se eller visualiseringsfasen. Det er væsentligt at starte med at se opgaven sammen.
At få en samstemt opfattelse af hvad opgaven går ud på hvad den indeholder hvilke
kendsgerninger har vi hvilke delopgaver kender vi løsningerne på hvilke delopgaver
kender vi ikke løsningerne på hvor skal opgaven tilføjes nyt idéindhold. Se fasen,
visualiseringen, er en væsentlig forberedelse til den kreative proces. Simple opgaver
frister til at undlade Se fasen.
Fælles visualisering er især vigtig, når en vanskelig og kompliceret opgave skal løses af
en gruppe i fællesskab.
Denne fase giver et katalog over kendte elementer, som vi er fælles om.
Idé eller udviklingsfasen. Næste fase bliver at udvikle idéer sammen. Se fasen har givet
et godt udgangspunkt for den kommende idégenerering og idéudvikling. Den har givet
mulighed for at stille de rigtige spørgsmål. Det er vigtigt at anvende hinandens
kreativitet og idérigdom i denne fase, til at finde idéer løsningsmuligheder tilføje
nyhedsværdi og idéhøjde.
Det er nyttigt at udvikle idéer sammen, da der er større engagement og
fadderskabsfølelse bag vore egne idéer end bag andres.
Denne fase giver et katalog over idéer og løsningsforslag, som vi er fælles om.
Plan eller beslutningsfasen. Nu er der et fælles overblik over kendte elementer, fakta,
idéer og løsningsforslag at vælge imellem, når der skal prioriteres, vælges og træffes
beslutninger, lægges planer. Denne fase bliver meget lettere, fordi grundlaget for

M L M L

M LM L
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beslutningerne er fælles, og der bliver langt større samstemmighed, engagement og
ansvarlighed bag beslutningernes udførelse.
Vigtige regler. Det er væsentligt at holde faserne i den holistiske arbejdsform klart
adskilte, at tage dem en ad gangen og i rækkefølge.
Ved at gennemføre den holistiske arbejdsform nogle gange bliver den en naturlig og
spontan måde at løse opgaver på.
• Det er vigtigt at arbejde trinvis eller i faser.
• Det er vigtigt at følges ad i trinene. Derved bruger vi hinandens viden og erfaringer,

og vi er hele tiden samstemte. Der opstår færre misforståelser.
• Det er vigtigt at blive i trinene indtil alle er samstemte. (Ikke nødvendigvis enige).
• Det er især i Se fasen, Idé fasen og Plan fasen der udvikles samspil, samstemmighed,

teamwork, arbejdsmiljø og kultur.
Det tager ikke længere tid. Det tager ikke længere tid at arbejde efter denne systematik
end efter et mere tilfældigt arbejdsmønster.
Hvis en opgave er værd at løse, er den værd at løse ordentligt. Hvis ikke vi har tid til at
gøre den ordentligt første gang, hvornår får vi så tid til at gøre den om? (Se
“Fodboldkamp” Side 25)

Teamwork - Miljø - Kultur

Udviklingsafdelingen Produktionsafdelingen. Den næste figur illustrerer nogle
situationer fra apparatindustrien. Situationer, jeg selv har været en del af.
De øverste cirkler illustrerer en udviklingsafdeling og en produktionsafdeling, der ikke
arbejder sammen, men mere modarbejder hinanden. Der er et stort gab imellem dem.
Produktionen beklager sig over udviklingsafdelingen. De gør aldrig deres
dokumentation færdig, de er nogle dryshoveder, der kommer op ad formiddagen, mon
de overhovedet bestiller noget?
Udviklingsafdelingen beklager sig over produktionen. De er nogle stivnakker og
regelryttere. De kan ikke tage noget som helst af sig selv, mon de overhovedet kan
tænke? Det er helt umuligt at få hjælp, når vi skal have prøvemonteret nogle prototyper.

Den midterste figur symboliserer dominans. Hvis de to afdelinger bekriger hinanden,
kan det tænkes, at den ene vinder, og den anden taber.
Det kan tænkes, virksomheden er en højteknologisk virksomhed, der fremstiller meget
komplekse apparater, måske oven i købet så specielle, at de leveres som specialtilpassede
apparater. I dette tilfælde vinder udviklingsafdelingen striden. Apparaterne er så
komplekse, at produktionsfolkene ikke kan gennemskue dem.
Apparaterne bliver aldrig helt færdige. Der hænger et par ledninger ud af kabinettet.
Dokumentationen er ikke komplet og heller ikke helt rigtig. Når produktet spiller, skal
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ingeniørerne videre med nye spændende ting, de har da ikke tid til småting, som enhver
vel kan forstå.
Denne virksomhed får muligvis en masse nyudvikling, men ingen kvalitet og
effektivitet.
Dominansen kan også tænkes at vende omvendt. Virksomheden fremstiller
lavteknologiske produkter i en masseproduktion. Her kan vi vel nok forstå, at kvaliteten
er det vigtigste, især når vi ved, hvad serviceomkostningerne ved ikke færdige produkter
kan blive. Produktionen får let medhold i topledelsen, og ganske langsomt bliver
udviklingsafdelingen flyttet ud i produktionen, og den laver udelukkende
produktionsrationaliseringer og kostprisreduktioner.
Denne virksomhed får muligvis en høj kvalitet på nogle forældede produkter og ingen
udvikling.
Den sidste del af figuren symboliserer ligeværdige partnere.
Udviklingschefen og produktionschefen er to jævnaldrende personer, der har studeret
sammen. I deres første år som færdiguddannede, arbejdede de i udviklingsafdelingen
hos en større dansk elektronik virksomhed. De fik hver deres erfaringer med
udviklingsarbejdet og med at hjælpe produktionen i gang med de nye produkter.
Den ene trivedes godt med udviklingsarbejdet, og alle de usikkerheder og løse ender
dette indebærer.
Den anden var egentlig glad for udviklingsarbejdet, forstod det godt, men han var bedst
tilpas med nogenlunde afklarede forhold, færdige, godkendte tegninger, styklister,
testbeskrivelser og sådanne ting. Han kunne godt lide at lave styklistestrukturer,
lagernummerstrukturer, osv.
Ved en tilfældighed endte de begge to i den samme elektronikvirksomhed, den ene som
udviklingschef og den anden som produktionschef. Det blev til et meget velfungerende
samarbejde præget af gensidig tillid, respekt og accept. De forstod begge to
udviklingsfunktionen og produktionsfunktionen, men især samspillet mellem dem.
Dette samspil kan udvikles i løbet af forbavsende kort tid ved at bruge den holistiske
arbejdsform. (Se “Samarbejde i overgangene” Side 210)
Samstemmighed. Når en gruppe mennesker arbejder sammen på denne måde, bliver de
ikke nødvendigvis enige, men de kan blive samstemte.
At blive samstemte betyder, at vi er så enige, at det vi beslutter, er vi loyale overfor. Alle
i gruppen kan stole på hinanden. Vores optræden udad til er samstemt, vi sender samme
signaler til omverden.
Det er især vigtigt, at ledergrupper er samstemte, så de sender samme signaler, værdier
og holdninger ud i organisationen. (Se “Ensartet lederskab i virksomheden” Side 229)
Det er utopi at tro, at en gruppe mennesker kan blive helt enige, og det skal de heller ikke.
Det er naturligt, at der er en vis uenighed i gruppen, men den må ikke gå ud over
samstemmigheden. Vi skal lære at kunne være uenige uden at være uvenner eller
illoyale. Det kan vi kalde professionel uenighed. Professionel uenighed er drivladningen
under mange sunde udviklinger.
Denne figur illustrerer forskellen på samstemmighed og det modsatte.
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Ved at bruge den holistiske arbejdsform, dens grundprincipper, metoder, værktøjer og
det lederskab, der udspringer af at forstå og udleve den holistiske arbejdsform, sker der
en markant udvikling i samstemmigheden i virksomheden.
Samstemmighed er ikke ensretning, bare at vi er enige om, hvad virksomheden,
afdelingerne, projekterne og menneskene skal gøre godt for at overleve som virksomhed.
Samstemmighed om vores forretningsmæssige eksistensgrundlag og vores
værdigrundlag.
Evnen til at udvikle samstemmighed er grundlaget for et velfungerende samspil og
samarbejde. Vi kan kun skabe samstemmighed ved at gøre ting sammen.
Dette er et grundprincip i at udvikle projektkapaciteten i en virksomhed.
Et paradoks. Xx siger ikke så meget i ledermøderne. Men så ved vi jo ikke, hvad han står
for. Når folk er enige, er det vigtigt, at de siger det, ikke kun være tavse. Sig hvad vi står
for, ellers er alle usikre og forvirrede, men sig det gerne kort.

Værdibidrag - Synergi
Der er ofte nogen, der spørger; hvad er synerg? Det er vanskeligt at svare på, men her er
nogle eksempler og bud.
Synergi. For en del år siden blev synergi forklaret som en situation, hvor 2+2 bliver mere
end 4. Rent matematisk er det vist lidt vanskeligt at forstå.
Men det betyder også, at når flere lægger deres talenter sammen, kan de meget mere, end
den enkelte kan alene. (Se “Musik og analyse” Side 10)
Det bliver mere tydeligt, når vore opgaver bliver så komplekse, at én person har
vanskeligt ved overhovedet at beherske de færdigheder, der skal til.
Her er det igen meget effektivt at benytte den holistiske arbejdsform med dens metoder
og teknikker.
Synergi i koncerndirektionen. Jeg har oplevet dette meget markant i to tilfælde, hvor vi
trænede to forskellige koncerndirektioner.
I begge tilfælde trænede vi direktionen på deres ugentlige direktionsmøder.
Direktionerne ønskede at effektivisere møderne væsentligt, at højne den
ledelsesmæssige kvalitet af indholdet, at opnå større samstemmighed om
beslutningerne, så deres praktiske lederskab var mere konsistent.
På et tidspunkt, i begge tilfælde, kunne jeg mærke, at de opnåede et usædvanligt resultat
på forbavsende kort tid, og i begge tilfælde spurgte jeg dem: “Hvor lang tid ville I have
været om at nå dette resultat før træningen?” I begge tilfælde blev svaret: “Vi kunne slet
ikke have nået resultatet, uanset hvor meget tid vi end havde lagt i det”.
Det må være eksempler på synergi.
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Værdibidrag. Hvis en virksomhed producerer produkter, der har en højere brugsværdi
for kunderne, end de skal give for varen, er det let for virksomheden at bevare kunderne.
Det vil sige, at virksomheden producerer større værdi, end den selv forbruger. Dette er
en del af virksomhedens forretningsmæssige eksistensberettigelse.
Den situation kan symboliseres med en udviklingscirkel, hvor pilen vender udad som
symbol for overskud.
De to andre cirkler symboliserer så en virksomhed, der henholdsvis giver et nul resultat,
og en der giver underskud.

Det er let at forstå, hvilken virksomhed der overlever.
For at en virksomhed skal overleve, skal alle afdelinger, projekter og mennesker bidrage
med større værdi, end de forbruger.
En afdeling, der gør det, har lettere ved at bevare sin selvbestemmelse. Men hvis
afdelingen begynder at forbruge flere værdier, end den leverer, kommer der
managementfokus på, og controllerne rykker ind.
Dette er en central forståelse i ProjektTræningen. Vi skal alle levere et værdibidrag til
vore omgivelser.
Dette må også være en form for synergi.
Positive mennesker Øv mennesker. Denne tankegang gælder også på det
menneskelige område.
Figuren kan også illustrere noget, vi sikkert alle ser i dagligdagen ind imellem.
Den øverste cirkel til venstre symboliserer et menneske, der altid er positivt, proaktivt og
har overskud til sit arbejde og sit samvær med andre mennesker. Pilen vender udad som
symbol på menneskeligt og fagligt overskud.
Sådan et menneske har let ved at få hjælp fra andre, når vedkommende en sjælden gang
kommer i klemme.
Den nederste cirkel i midten, hvor pilen går indad, symboliserer et menneske, der altid
dræner sin omverden for energi. Livet er elendigt. Ledelsen er dum. Jeg kom for sent,
fordi landmændene kørte med deres selvbindere ude på hovedvejen. Alting er dem
imod, og alting er andres skyld.
Sådan et menneske er der ingen, der er tjent med at hænge på hver dag. Vedkommende
har svært ved at få hjælp, når de stort set dagligt er på hælene.
Mennesker er ikke altid positive overskudsmennesker, og ikke altid negative øv
mennesker. Det er mere et spørgsmål om gennemsnittet.
Hvis et ellers positivt menneske kommer i en underskudssituation en dag, og
vedkommende har nogle positive kolleger, vil det hurtigt blive energi neutral,
symboliseret ved den lukkede cirkel øverst til højre.
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Vi har set en gevaldig udvikling i menneskers tilgang til tilværelsen gennem
ProjektTræningen, og igen kommer dette hovedsageligt af at bruge den holistiske
arbejdsform og det tilsvarende lederskab.
Dette er også et eksempel på synergi. En menneskelig synergi.
Udviklingsvirksomhed Udviklingsgruppe. Hvis vi sætter sådanne positive
mennesker sammen i en gruppe, har de let ved at skabe større værdi, end de forbruger.
Hvis vi udvikler afdelinger, så de skaber større værdi, end de forbruger, udgør de en
sund virksomhed, der kan overleve og udvikle sig i en selvforstærkende proces. (Se
“Musik og analyse” Side 10)

Denne udvikling kan sættes i gang og forstærkes, hvis vi beslutter os for det, og hvis vi
gør det i praksis. Du kan udvikle:
• Overskud, synergi, værdibidrag, eksistensgrundlag.
• Velfungerende samarbejde om at skabe menneskelige og forretningsmæssige værdier
samtidigt.
Tilfører du energi eller forbruger du energi?
Mennesker kendes på deres sprogbrug. Ejler Jensen, Scandia, har en gang sagt: “Du kan
kende mennesker på deres sprogbrug. Jeg afgør, hvem jeg vil have med i min
projektgruppe ud fra deres sprogbrug”.
Her er nogle eksempler som er inspireret af “Stephen R. Covey: 7 gode vaner”.

Proaktivt sprogbrug

Lad os se på alternativerne
Lad os se, hvad vi kan hjælpe med
Jeg hjælper dig med at finde den rette 
person
Lad os se, om vi kan udvikle din idé
Lad os se på, hvad vi kan finde ud af
Jeg kunne måske finde en udvej
Jeg bestemmer selv mine følelser
Jeg laver en effektiv præsentation
Det falder mig svært, men jeg prøver

Reaktivt sprogbrug

Der er ikke noget, jeg kan gøre
Det er ikke vores problem
Det hører ikke til i vores afdeling

Det er da en tåbelig idé
Der er ikke noget, jeg kan gøre
Sådan er jeg bare
Han gør mig så gal i hovedet
De vil ikke have mig til at gøre det
Jeg kan ikke
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Kender du selv nogle eksempler?
Ellers kan du (Se “Eksempel 1 Maskinfabrikken” Side 30) og (Se “Et eksempel på
sprogbrug” Side 222). Kan du identificere proaktivt og reaktivt sprogbrug og nogle
barrierer?
Når vi træner mennesker i faktakommunikation og idéudvikling bliver tonen meget
mere konstruktiv og proaktiv. Der kan ske en meget tydelig udvikling i løbet af
forbavsende kort tid.
Kan du se forbindelsen til:

Metoder og teknikker
Vi bliver nødt til at anvende nogle metoder og teknikker for at omsætte vores indsigt om
de grundlæggende arbejdsformer til nye arbejdsvaner.
Dette afsnit beskriver nogle metoder, som alle er en slags Lære af Praksis Udføre i Praksis
metoder, eller reflektionsmetoder.
Metoderne er “målinger med det formål at lære og sikre fremtidig succes”. (Se
“Kvalitative eller kvantitative målinger” Side 13)
De metoder, jeg nævner her, er kun nogle få af flere mulige, for at illustrere faserne i den
holistiske arbejdsform. Se flere metoder i Ole Striims bøger.
Det kan være nyttigt at finde veje eller metoder til hurtigt at opnå en fælles opfattelse af
det, vi skal være fælles om. At opnå samstemmighed, som ikke altid behøver at være
enighed.
Vi kan arbejde mere med fakta, være så objektive som muligt med vore filtre slået fra.
Vi kan beskæftige os mere med realistiske idéer, være så kreative som muligt med
vurderingerne og bedømmelserne slået fra.
Vi kan lære at lytte lidt mere til hinanden. Vi har en stor videnbase hvis alle
ressourcepersoner bruger hinanden.
Vi opnår en stor fælles ansvarlighed, hvis vi træffer beslutninger sammen.
Hvordan bruger vi så den holistiske arbejdsform og de tilhørende metoder i praksis?

Bevidsthed - Tanke - Ord - Handlinger - Vaner - Karakter/Kultur - Skæbne

Udvidet Arne Schumann
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Rekursiv proces
Den holistiske arbejdsform er en måde at fungere på som menneske, og en måde hvorpå
samarbejde kan foregå.
Den holistiske arbejdsmodel er en forklaringsmodel for den menneskelige arbejdsform.
En menneskelig arbejdsproces, en menneskelig funktionsmåde.
Denne måde at fungere på går igen inden i sig selv, ned på dybe detailniveauer og op på
overordnede ledelsesniveauer. Den er rekursiv.
Mennesker er meget bevidste om værktøjer, checklister, skemaer, computerprogrammer

alt fysisk, målbart, kontrollerbart. Meget få af vore deltagere har været bevidste om
processer, også selv om de inderst inde godt ved, at processen er 80 90% af løsningen
og værktøjerne kun 10 20%.
Det er helt essentielt at være bevidst om forskellen på proces og værktøj, når vi vil
udvikle projektkapaciteten. Det er procesforståelsen, der gør det helt store udslag.
Derfor skal modellen forstås som vist på figuren nedenfor.

Vi gennemløber arbejdsformens 5 faser i Se fasen med det hovedformål at få så objektiv
en forståelse af opgaven som muligt.
Vi gennemløber arbejdsformens 5 faser i Idé fasen med det hovedformål af få så mange
realistiske løsningsforslag som muligt.
Osv. i de næste faser.

Om at bruge arbejdsformer og metoder
·    Det ændrer ikke noget at tale om dem, kun ved at gøre det i praksis
·    I starten (af en læreproces) skal vi anvende metoder og værktøjer
·    I starten virker de stivbenede, men de bliver hurtigt til nye vaner, rutiner 
     og iboende færdigheder
·    I starten går meget opmærksomhed på metoderne, hvorfor det er fornuftigt 
     at have en, der leder processen, og andre der arbejder med opgaven
·    Brug metoderne i praksis, på rigtige opgaver, der hvor færdighederne skal læres, 
     der hvor idéer, viden og teorier bliver til resultater, værdier og virkninger i praksis

Tænke

Idé

PlanUdføre

Se igen

Se
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Ved at arbejde sammen på denne måde at følges ad i faserne opnår vi en meget høj
grad af videns og erfaringsdeling, en høj grad af samstemmighed og en stor sikkerhed
for at vi har forstået hinanden.
Oversigt over de metoder der følger i dette afsnit:
• Grundlæggende teknikker.
• I/G/ og I/G/P metoden.
• Faktakommunikation.
• Årsag/virkningsanalyse.
• Omvendt brainstorm.
• Spektrum analyse.
• Aftale og delegeringsformat.
• Trindelt arbejdsplan.
• Mødeteknikker.

Grundlæggende teknikker
Vi benytter nogle grundlæggende værktøjer, når vi arbejder med træningens metoder.
Nogle praktiske hjælpemidler.
De vigtigste hjælpemidler er klæbetavlerne. Nogle tavler, der i sig selv er vedvarende
selvklæbende, hvorved vi let kan sætte kartonskilte, dokumenter, mødereferater, osv.
op. Vi kan let og hurtigt flytte rundt med materialerne på tavlerne et stort dynamisk
tekst og grafikbehandlingssystem.
Disse værktøjer eller hjælpemidler ser umiddelbart banale ud, men virkemekanismerne
bag dem er helt utrolige. Det skal opleves i praksis
Det er af afgørende betydning at visualisere arbejdsprocessen, så alle i et møde eller en
gruppe rent faktisk kan se alt, hvad der foregår i ét samlet overblik, hvor langt vi er, og
hvilke ting der er i spil i processen, og måske vigtigst af alt, vi kan se alle trinene i
processen og hvilket trin i processen, vi er i lige nu.
Disse virkemekanismer kan ikke undværes, når vi vil skabe reel samstemmighed,
ejerskabsfølelse og ansvarlighed.
Det kan aldrig opnås med en PowerPoint præsentation.
En anden ting er, at når processen kører godt, må den ikke afbrydes, for at nogle kan
sortere og skrive rent. Hvis vi gør det, kan deltagerne ikke genkende deres egne input,
og de er ikke enige i sorteringen, bl.a. fordi den, der har sorteret, har lagt sine egne
vurderinger i sorteringen.
Alene disse mekanismer kan der skrives flere bøger om. Men det kan opleves på nogle
få minutter i praksis under vejledning af en rutineret træner. Jeg kan demonstrere det på
højest 15 minutter.
Vi får hver gang meget positive og overraskede tilbagemeldinger om processen.
De følgende metoder et typisk nogle, der skal læres i en mesterlæreproces men begynd
alligevel du skal bare være indstillet på at gøre en masse erfaringer.
Jeg er blevet meget inspireret af især én bog. Robert Jungk Norbert R. Müller: Håndbog i
Fremtidsværksteder, og senere af en anden bog. Johan Strid: Påverkanstorg. Se
literaturlisten sidst i bogen.
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I/G Metoden
I/G metoden kan bruges i alle trinene i den holistiske arbejdsform, men nok især i de to
første trin. (I = individuel, G=gruppe).
Ser vi først på et ganske almindeligt projektmøde, hvor et tema eller problem skal
behandles. Det er vist meget almindeligt, at de mest talende overtager scenen og
diskuterer deres meninger om sagen, medens en del deltagere sidder stille og tavse og
hører på. Det er en meget dårlig anvendelse af gruppens samlede viden og potentiale.
Hvis mødelederen observerer dét, dømmer han I/G metode.
Det betyder, at han beder hver enkelt om at skrive deres bidrag, tanker eller idéer på et
kartonskilt, f.eks. begrænset til at hver deltager skrive deres tre vigtigste bidrag. Når
disse bidrag, skrevet på hver sit kartonskilt, bliver sat op på en tavle og sorteret i
naturlige grupper, bliver der en uforklarlig ro i lokalet. Alle blev stort set enige helt uden
at diskutere meninger. Der kom en større viden og idérigdom på bordet. Alle fik lejlighed
til at tænke deres egne tanker, før de blev påvirket af de andre. Alle er blevet hørt, ingen
sidder tilbage, tromlet ned. Hele processen tog under en femtedel af den sædvanlige
meningsdiskussion.
.

Når I/G metoden er blevet en del af virksomhedskulturen, har du et af grundlagene for
mange gange mere effektive møder.
Send et ordentligt oplæg ud til deltagerne i forvejen. Bed deltagerne forberede deres
bidrag på kartonskilte, og bed dem sætte deres bidrag op på tavler i møderummet inden
mødestart. Så er mødet klaret på en femtedel af den sædvanlige tid, og alle har afleveret
deres viden, erfaring og idérigdom en meget effektiv vidensdeling i praksis.
Prøv I/G metoden nogle gange, og du vil blive meget overrasket.
Udvidet I/G metode I/G/P metoden. Når du behersker I/G metoden som træner eller
mødeleder, og når dine deltagere er bare lidt fortrolige med arbejdsformen, kan du
udvide den til I/G/P som står for Individ/Gruppe/Plenum.
Hvis du skal behandle et emne i en stor gruppe f.eks en gruppe på 20 til 30 personer
kan det være en fordel at dele dem op i grupper på 5 til 8 personer og køre en I/G/P
proces.
Du introducerer emnet, der skal behandles, og den arbejdsproces du ønsker gennemført,
til alle i plenum. Derefter sender du dem ud i grupperne, og beder dem om at
gennemføre en I/G proces. Resultaterne af gruppernes I/G proces præsenteres i plenum

Inspiration: Ole Striim

Gruppe

IndividIndivid

I/G Metoden
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på samme måde altså kartonskilte på tavlerne i plenum. Der foretages den samme
gruppering og konstateringsproces i plenum.
Du kan alternativt have bedt mødedeltagerne om at gennemføre en I/G proces ude i
deres egne arbejdsgrupper som forberedelse til et afdelingsmøde.
Du kan i stedet for gruppearbejde bede plenumgruppen udfærdige hver deres tre
vigtigste input på kartonskilte. De kan eventuelt være forberedt inden mødet.
Du beder en fra plenumgruppen om at sætte sit input op på tavlerne. Derefter spørger
du; er der nogen, der har et input, der er i familie med det første. Derved dannes den
første gruppe af input.
Så beder du en deltager starte den samme proces med at sætte et input op, er der noget,
der er i familie, osv. indtil alle input er grupperet.
Det er næsten helt sikkert, at der opstår en situation, hvor deltagerne føler, at et input kan
høre til i flere grupper. Hvis ikke den tvivl hurtigt falder på plads, skriver I bare en dublet
af inputtet og sætter det op der, hvor det hører naturligt til.
Det ændrer alligevel ikke det store billede, når I skal til at konstatere og konkludere på
processen.
Det er bedre med en afslappet og pragmatisk løsning, en at starte nogle lange og
opslidende meningsdiskussioner.
I/G/P metoden bliver hurtigt til en ny vane og dermed usynlig. Det er bare måden vi gør
den slags på i vores afdeling.
Deltagerne vil helt sikkert føle en tydelig ro og samstemmighed, som er ny for dem.
En praktisk øvelse (Se “Prøv selv Opstil en fasemodel” Side 153)

Faktakommunikation
Faktakommunikation kan bruges i alle trinene i den holistiske arbejdsform, men nok især
i det første trin.
Når vi diskuterer meninger, er det ofte nogle få, der gør det, og nogle andre der sidder
og hører på og venter til meningsstriden får ende, så vi kan komme videre.
Imedens to diskuterer meninger, hører de ikke efter hinanden, og de andre lærer ikke
noget.
Imedens de to diskuterer, får vi ikke fremstillet vore produkter eller løst vore opgaver.
Kunderne vil betale for produkter, ikke for at vide at vi har en masse subjektive meninger
om både produktet og alt muligt andet.

Har vi en meningskultur i vores virksomhed?
Hvor mange mandetimer bliver der brugt på at diskutere meninger hver dag?
Hvor mange mandetimer går der med aktive meningsudvekslinger og hvor mange
passive timer, der hvor vi forbereder os på at fremsætte vore meninger?
Hvordan er forholdet på møder og i arbejdsgrupper? Hvor mange timer går der med
meningsudvekslinger og hvor mange timer går der med at fremstille produkter?

·    Gud gav mennesket to ører og én mund, fordi vi skal lytte dobbelt så meget 
     som vi taler, hvis vi vil lære noget.
·    Når vi taler, gentager vi det, vi godt ved i forvejen. Når vi lytter, har vi mulighed 
     for at lære noget nyt.
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Spredte meninger er ikke faktagrundlag. Meninger og for tidlige vurderinger afsporer
mulighederne for et frugtbart samspil.
Når vi fastholder vore meninger og vurderinger, får vi ikke tid til at udvikle alternative
løsningsmuligheder.
Meninger og vurderinger bliver oftest til menneskelig og organisatorisk friktion. En af de
største svind faktorer i en virksomhed er mangel på samstemmighed.
Hvis vi træner os selv og andre i at udtrykke os i faktaform, opnår vi en meget mere
præcis kommunikation med hinanden. Der opstår en langt større grad af
samstemmighed og langt færre misforståelser.
Når vi træner faktakommunikation, lærer vi at slå vore meninger fra for en stund, og at
bruge dem meget mere konstruktivt lidt senere i processen.
Det er i den første fase af den holistiske arbejdsform, at vi kan skabe den største og mest
synlige mærkbare effekt i vores samarbejde.

En vejledning om fakta. Når noget er udtrykt i faktaform, svarer det til, at et
videokamera har optaget hændelsesforløbet i billeder og lyd. Kameraet gør ikke nogen
vurderinger eller lægger nogen værdiladning i det linsen ser eller mikrofonen hører.
Forestil dig, at det der står i rammerne herefter, er det videokameraet har optaget. Så
bogstaveligt skal du opfatte det, medens du træner faktaformulering og
faktakommunikation.

Det er egentligt vanskeligt at opstille et hjælpeværktøj til træning i objektiv faktabaseret
kommunikation. Det kan bedst læres i praksis.

Idé

Tænke

PlanUdføre PlanUdføf re

Idé

Tænke

Se igen

Se

Fakta kommunikation:
·    Fakta er en objektiv beskrivelse af hændelser, der er sket. 
     En indiskutabel beskrivelse af det der rent faktisk skete.
·    Beskriver noget vi kan se og høre.
·    Fakta er konkret, specifikt, kan kontrolleres.
·    Fakta er renset for meninger, vurderinger og værdiladninger.

Inspiration: Helge Torpe
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Det er muligt at opstille en vejledning i faktakommunikation, men den skal anvendes
nogle gange, før den rigtigt giver mening.
Der ligger virkelig meget træning og indsigt bag punkterne i følgende ramme:

Eksempler. “Du kommer altid for sent til møderne” Dette udsagn er en mening,
fortolkning, værdiladning.
“På de sidste tre møder har jeg noteret, at du kom hhv. 17 minutter, 4 minutter og 12
minutter efter mødestart” Dette udsagn er objektive faktabaserede observationer.
“Tegnestuen laver aldrig tegningsgrundlaget færdigt” Dette udsagn er en mening,
fortolkning, værdiladning.
“Ved afleveringen af xx manglede der tolerancer på xx, navn på underleverandør ikke
angiver, linie xx i styklisten manglede angivelse af styktal” Dette udsagn er objektive
faktabaserede observationer.
“Dine projekter er altid forsinkede” Dette udsagn er en mening eller værdiladning. “Dit
sidste projekt overskred planen med 3 uger, og overskred budgettet med 17.885, Kr.”
Dette udsagn er objektive faktabaserede observationer.
“Du gider heller aldrig hjælpe mig med at lave prøveemner til nye produkter” Dette
udsagn er en mening og indeholder værdiladning.
“Du lovede mig at køre prøveemner på komponent xx for 2 uger siden. Modellen står
stadig på gulvet, hvor jeg afleverede den, og jeg har ikke fået prøveemnerne indtil i dag”

Dette udsagn er objektive faktabaserede observationer.
Påstande, værdiladninger og beskyldninger skaber modstand og disharmoni. Objektive
fakta giver mulighed for eftertanke og læring.
Prøv selv. (Se “Eksempel 1 Maskinfabrikken” Side 30). Hvor meget bruger de
faktakommunikation?

Fakta analyse - Årsag/virkningsanalyse
Faktaanalyse Årsag/virkningsanalyse bruges især i det første trin i den holistiske
arbejdsform.
Den vejledning, der følger her, er den metode jeg brugte i eksemplet i kapitel 2, (Se
“Eksempel 3: Komponentfabrikken” Side 36)

Inspiration: Helge Torpe

Vejledning:
·    Beskriv i faktaform hvad I gjorde i de situationer, der førte til fejl i projektet.
·    Lige der hvor det gik galt, ikke 5 minutter før, ikke 5 minutter efter.
·    Beskriv det I gjorde, ikke hvorfor.
·    Nøjagtigheden skal passe til det, det skal bruges til. 
     Ikke akademisk eller filosofisk diskussion.
·    Dem, der gjorde noget, der førte til fejl, har ret. 
     Det var dem selv, der gjorde det - ikke os andre.
·    Vi kan eventuelt hjælpe dem med at udtrykke hændelsen i faktaform. 
     Vi kan hjælpe dem med at formulere fejlen i faktaform. 
     Ikke diskutere vore meninger og forklaringer.
·    Lav 3-4 forslag til formuleringer, og lad ejeren vælge den formulering, 
     der lyder mest rigtig.
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Her følger vejledningen:

Her er en lidt mere detaljeret beskrivelse af metoden.
Faktametoden. En udredning eller forståelse sker i 1.ste fase i den holistiske arbejdsform.
Det er der, vi kobler vore sanseindtryk og vor tænkning sammen. Den forståelse, vi får,
afhænger af, hvilke filtre vi ser opgaven igennem.
Vi kan gøre vor forståelse så objektiv som muligt, og vi kan opnå en så samstemt
forståelse som muligt.
Kvaliteten af udredningsfasen afhænger af vor evne til at slå filtrene fra, til at adskille
faserne i udredningen og til at følges ad i faserne.
Kvaliteten af de følgende faser, idéudvikling, planlægning og gennemførelse, er direkte
afhængig af kvaliteten af den grundlæggende udredning og forståelse.
Forberedelse før Udredningsarbejdet. Vi skal vide ret præcist, hvad opgaven eller
problemet er, hvad det er, vi vil forbedre eller udvikle. Det kan f.eks. være, at vi ønsker
at blive bedre til at gennemføre produktudviklingsopgaver til aftalt tid, pris og kvalitet,
at vi skal reducere fejlomkostningerne i gennemførelsen af anlægsprojekter eller at øge
leveringssikkerheden i en ordreproducerende virksomhed.
Vi skal også have en klar idé om, hvem der har direkte med opgaven eller problemet at
gøre, og hvem der øver væsentlig indflydelse på opgavens succes eller fiasko.
Foreløbig kortfattet beskrivelse før udredningsarbejdet. De involverede mennesker
giver deres umiddelbare bidrag til at forstå opgavens eller problemets kerne. En
beskrivelse i almindelige ord.
Det må ikke opfattes som en fast og endelig forklaring, men som den enkelte deltagers
forberedelse til at udvikle en fælles, samstemt forståelse af problemet eller opgaven.
Fakta formulering, 1. fase af udredningsarbejdet. Der uddrages faktamateriale af
deltagernes foreløbige beskrivelser.
De første umiddelbare beskrivelser er oftest menneskers meninger om opgaven.
Ofte set fra forskellige synsvinkler og ofte ud fra relativt selektive synsvinkler.
Gruppering, 2. fase af udredningsarbejdet. Faktamaterialet sorteres i grupper af
sammenhørende art og familie. Derved har vi skaffet os en foreløbig sortering og oversigt
baseret på fakta.
Overskrifter, 3. fase af udredningsarbejdet. Disse grupper gives overskrifter eller
konstateringer.
Eksempler på en sortering, gruppering og konstatering (Se “Eksempel 3:
Komponentfabrikken” Side 36)

Inspiration: Helge Torpe

Fakta analyse. Årsag/virknings analyse:
·    Formuler fejlhændelser i faktaform.
·    Grupper fejlhændelserne i naturlige grupper uden at vurdere noget endnu.
·    Sæt overskrifter på grupperne. Konstateringer så objektive som muligt.
·    Sæt overskrifterne - konstateringerne op i et årsag/virkningsdiagram.
·    Formuler årsag/virkningsdiagrammet kortfattet i ord, renset for meninger 
     og værdiladninger.
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Årsag virknings analyse, 4. fase af udredningsarbejdet. Nogle konstateringer er
årsager til andre, som dermed bliver til virkninger. Materialet ordnes i en årsag
virknings sammenhæng, baseret på konstateringerne.
Dette skal opstilles grafisk, hvorved indsigten i opgave eller problemstillingen bliver
baseret, både på faktaudsagn, og et visuelt billede.
Se eksempler på en grafisk opsætning af en årsag / virkningsanalyse (Se “Eksempel 3:
Komponentfabrikken” Side 36)
Sammenfatning, 5. fase af udredningsarbejdet. Dette visuelle billede formuleres i en
kort og præcis sammenfatning.
Når en opgave eller problemstilling er afklaret på denne måde, har vi et godt og
objektivt billede. Vi ved hvilke ting, vi umiddelbart kan inddrage i en planlægning, og
hvilke ting der kræver idéudvikling først.
Hvis arbejdet er gennemført af en gruppe mennesker, har gruppen en meget samstemt
opfattelse af opgave eller problemstillingen. De ved, hvem der kan gøre hvad.
Dette forarbejdet er en god indgang til 2. fase i den holistiske arbejdsproces,
idéudvikling.
Forarbejdet er et godt grundlag for at træffe beslutninger, der bliver gennemført i
praksis.

Omvendt brainstorming
Der findes forskellige metoder, der er velegnede til udvikling af realistiske idéer og
samtidigt til træning i at undlade for tidlige vurderinger.
Læs Ole Striims bøger om praktisk idéudvikling, der finder du mange gode metoder, som
direkte kan anvendes i praksis.
Omvendt brainstorm er en metode, der arbejder i det andet trin af den holistiske
arbejdsform.

En af de aller letteste metoder at starte med, er omvendt brainstorm. Den udnytter
menneskets mest udviklede evne evnen til at kritisere alt og alle udenfor en selv men
på en konstruktiv måde.
Traditionel brainstorm er ikke særlig produktiv, når vi skal finde konkrete og realistiske
idéer til forbedringer. Brainstorm teknikken arbejder meget bedre, hvis den ændres lidt
til det, Ole Striim kalder negativ brainstorm, og som jeg her kalder omvendt brainstorm.

Idé

Tænke

PlanUdføre

Se

Se igen

PlanUdføf re

Se

Se igen
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Vejledning. Omvendt brainstorm kan anvendes på en idé eller et produktkoncept, en
prototype, et færdigt produkt, et salgsfremstød, konkurrenternes produkter, osv.
Omvendt brainstorm kan lægges ind i bestemte faser i produktudviklingsarbejdet for at
finde svagheder og vanskeligheder.
Deltagerkredsen skal helst være sammensat af vidt forskellige mennesker med vidt
forskellige synsvinkler, gerne nogle der ikke har teknisk forstand på, eller er part i, sagen.
Kritikpunkterne skal helst komme fra alle funktioner, der har berøring med eller
indflydelse på det, der laves omvendt brainstorm på. For eksempel skal et nyt produkt
helst ses fra marketing, produktudvikling, produktion, salg, distribution, service og
kunderne.
Hvis vi kun vil se verden fra vor egen synsvinkel, overser vi en meget stor del af
virkeligheden den objektive virkelighed.
Omvendt brainstorm kan f.eks. anvendes til at undersøge et produkts
forretningsmæssige effektivitet:
• Hvor godt passer det til kunden, beslutningstageren, brugeren?
• Hvor godt passer det til vores produktteknologi, fremstillingsteknologi, service og

supportteknologi?
• Hvor godt passer det til vore distributionskanaler, transportsystemer,

butiksforhold?
• Hvor godt passer det til skrotning og bortskaffelse?
• Hvilke reelle værdier har produktet i alle led fra forretningsidé til tilfreds slutbruger

og endeligt til skrotning?

Trindelt arbejdsplan
Hvis spiralen i den holistiske arbejdsform strækkes ud, få vi et forløb, der ligner rytmen
i en velgennemført projekt.
Systematikken i den holistiske arbejdsform er samtidigt en hensigtsmæssig systematik i
projektarbejdet.

Inspiration: Ole Striim og Jens Arleth

Omvendt brainstorming:
·    Så mange kritikpunkter (idéer) som muligt.
·    Intet forsvar (ikke vurdere).
·    Gå udenfor det sædvanlige med kritikken.
·    Kombinér, byg videre på andres kritikpunkter (idéer).
·    Prøv andre indfaldsvinkler.
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Skelne mellem aktiviteter og resultater. En af de helt store vanskeligheder i vores
træning har været at lære deltagerne at skelne mellem aktiviteter og resultater (fysiske
leverancer). At skabe bevidsthed om forskellen.
Vi kan ikke lave effektiv projektplanlægning uden denne bevidsthed.
I figurerne symboliserer en firkant en beslutning eller et resultat, og en streg med en pil
symboliserer nogle aktiviteter, der fører til næste resultat.

Start: Problem identificeret. Det er besluttet, at en opgave skal gennemføres. Det vil sige,
at vi bruger tid og ressourcer på opgaven.

Aktivitet Se: Hvad går opgaven ud på? Opgave, slutmål, resultat, anvendelse,
værdibidrag.
Resultat: Opgaven beskrevet, forstået og accepteret.

Aktivitet Idé: Hvad kan vi tilføre? Hvad kan vi forbedre? Hvilke idéer og muligheder?
Hvilke trusler og risici? Hvordan imødegår vi dem?
Resultat: Idéer tilført og godkendte. Grundlag for opgavens løsning dokumenteret og
vedtaget.

Aktivitet Plan: Overblik, vurderinger, beslutninger, aftaler, plan.
Resultat: Beslutninger og plan vedtaget. Fremstillingsgrundlag godkendt.

Se igen

Se

Tænk

PlanUdfør

Idé

Se Idé Plan Udfør Se igen

Forstå
opgaven

Finde
løsnings-
mulig-
heder

Beslutte
og
planlægge

Udføre
opgaven

Test og
aflevering



3. Grundlæggende arbejdsformer
Metoder og teknikker

110

Aktivitet Udføre: Arbejdet udføres. Koordinering med andre. Opfølgning.
Delresultater frembringes.
Resultat: Opgaven udført og klar til aflevering.

Aktivitet Se igen: Slutresultat afleveres. Afprøvning og test.
Resultat: Resultatet afleveret til og godkendt af brugeren.

Figuren nedenfor viser dette lidt mere detaljeret som grafik.

Denne bevidsthed eller forståelse at kende forskel på aktiviteter og resultater er en
fundamental forståelse for at få en faseopdelt projektledelsesmodel til at virke i praksis.
Opstilling af trindelt arbejdsplan. Trindelt arbejdsplan bruges i det tredje trin i den
holistiske arbejdsform, men baserer sig på forarbejde gjort i trin et og to.
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Vejledning i at opstille en trindelt arbejdsplan.

1. Forstå opgaven.
2. Dan et billede af slutresultatet Begynd med slutresultatet.
3. Find de umiddelbare mellemresultater og sorter dem i et tidsforløb.
4. Efterprøv om der mangler nogle mellemresultater og flet dem ind.
5. Fordel opgaverne i det mest effektive tidsforløb med parallelle arbejdsfaser, hvis

muligt. Gør det vigtigste først.
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6. Deleger eventuelt opgaver til andre.
7. Vælg arbejdsprocesser og aftal afleveringstider med dem, der skal løse mellemopga

verne.
8. Udfør opgaven.
9. Vurdér slutresultatet og aflevér det til den, der skal bruge det.

Spektrumanalyse
En af de mest anvendte metoder i vores træning er spektrumanalyse. Navnet lyder så
flot, men det er ganske enkelt.
Spektrumanalysen løser konkrete opgaver og træner os i objektivitet og kreativitet.
Spektrumanalysen bruges i de to første trin af den holistiske arbejdsform.

Først opstiller vi en liste over alle de positive egenskaber ved et produkt, ting vi ønsker
at bevare eller forstærke (Objektivitet) og en liste med idéer og forslag til at bevare og
forstærke det positive (Kreativitet).
Derefter opstiller vi en liste over uheldige egenskaber, direkte fejl og problemer ved
produktet, ting vi ønsker at forbedre (Objektivitet) og en liste med idéer og forslag til at
rette, løse eller forbedre fejlene (Kreativitet).
Eksempler og brug af spektrumanalyser. Det er vigtigt at opstille listen over positive
egenskaber. Dels af psykologiske årsager og dels af praktiske årsager.
Mange af vore træningsdeltagere er utilpasse, hvis vi kun finder fejl og problemer frem.
De kommer let til at overskygge alt det positive. Virkeligheden er jo heldigvis sådan, at
der er meget mere positivt end negativt. Ellers var alle de gode virksomheder jo ikke i
landet.
ProjektTræningen handler altid om at gøre noget godt endnu bedre.
Vi ser ofte en anden ting i træningen. I menneskers iver efter at forbedre noget, kommer
de ofte til at spolere noget, der i forvejen var godt. Derfor skal vi altid opstille
positivlisten og udvikle ideer til, hvordan den kan bevares og forstærkes.
Vi ser for eksempel, at en virksomhed vil reducere antallet af varenumre på lageret ved
at genbruge konstruktionselementer.
Ingeniørerne går ud på lageret og finder en dims, der kan genbruges hvis de lige justerer
konstruktionen lidt. De retter lige lidt på tegningen.
Næste gang indkøb bestilles dimser hjem, finder produktionen ud af, at dimsen ikke
passer i et tidligere produkt mere. Ingeniørerne havde overset hvor i indgår dimsen.

Idé

PlanUdføre

Se igen

Se

PlanUdføf re

Tænke
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Hvilke tidligere produkter skulle den passe til, og hvilke service og garantiforpligtelser
har virksomheden.
Blandt andet derfor skal der altid opstilles en positiv liste, inden vi finder fejl, og inden
vi retter dem.
Opstilling af spektrumanalyse. Når I gennemfører spektrumanalysen, kan I bruge de
metoder, der er nævnt tidligere, f.eks. klæbetavler, I/G metoden, Faktakommunikation,
Omvendt brainstorm, osv.
Spektrumanalysen er meget nyttig, både som en personlig arbejdsmetode og hvis I vil
skabe en samstemmig forståelse af en problemstilling i arbejdsgruppen.
Her følger et arbejdsskema til spektrumanalysen.
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Inspiration: Herluf Trolle

Positive egenskaber der skal
bevares og forstærkes

Fejl, problemer, trusler, risici, 
der skal rettes eller forbedres

Idéer og forslag til at bevare 
og forstærke det positive

Spektrumanalyse. Emne: _________________________________

Idéer og forslag til at rette, 
løse, eller forbedre fejlene
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Problembehandling og Aftaleformat
De næste to metoder Problembehandling og Aftaleformat arbejder i de tre første trin af
den holistiske arbejdsform.

Problembehandling
Formatet til problembehandling bruges i de tre første trin i den holistiske arbejdsform.
Jeg kom en gang et sted, hvor det var sædvane, at én tænkte for mange. Hver gang der var
et lille problem, stod højt kvalificerede medarbejderne i kø i chefens dør og sagde: “Jeg
har et problem, hvad skal jeg gøre”.
Vi kaldte alle medarbejderne sammen og fortalte, at vi ville tale med dem til en hver tid,
i en time, en dag eller en uge, hvis det var nødvendigt, men de skulle først forelægge
problemerne på en kvalificeret måde.
Vi indførte det her viste Problembehandlingsskema og sagde, at frem over vil vi gerne have,
at I fremlægger problemet i dette format.
Medarbejderne skulle selv analysere problemet, årsagerne til problemer, komme med
mindst tre løsningsforslag og en begrundet anbefaling af det løsningsforslag, de ville
foreslå.
Vi vidste godt, at det var en ny arbejdssituation for dem, så vi ville gerne træne dem til
at kunne forelægge problemerne på denne måde, men det var altså formatet fra nu af.
Dette gav lederen anledning til en værdibaseret samtale med medarbejderen. Hver gang
de kom med et kvalificeret oplæg, fik lederen og medarbejderen en vel forberedt samtale,
som begge parter lærte utroligt meget af.
Det tog mindre end tre uger at ændre arbejdsformen fuldstændigt. Medarbejderne
voksede utroligt meget, og lederen fik tid til at være leder.
Medarbejderne fik endelig mulighed for at anvende deres iboende talenter og viden.
Det er virkelig effektiv vidensdeling i praksis.
Denne metode er næsten den enkleste praktiske anvendelse af de første tre trin i den
holistiske arbejdsform.
Her er formatet:

Idé

PlanUdføre

Se igen

Se

Udføf re

Tænke
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Se - Hvad er Problemet?

Se - Hvad er årsagerne til problemet?

Idé - Hvilke løsningsmuligheder ser du?

Plan - Hvilken løsning ville du selv vælge, hvis du kunne,
og hvorfor?

Problembehandling

Nævn 3 realistiske løsningsforslag
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Aftaleformat - Delegering
Aftaleformat Delegering bruges i de tre første trin i den holistiske arbejdsform.
Formaterne tager udgangspunkt i de tre første faser i den holistiske arbejdsform, som en
forudsætning for realistiske aftaler.
Det er et detaljeret eksempel på anvendelsen af den holistiske arbejdsform. (Se “Den
menneskelige arbejdsform” Side 69)
Der er ingen opgave, der bliver løst bedre, end den er forstået og accepteret af den, der
skal løse opgaven, og den der delegerer opgaven.
Der er ingen projektplan, der er bedre end vores evne til at lave klare og tydelige aftaler
og vore evner til at overholde aftalerne.

Disse tre aftaleformater respekterer den holistiske arbejdsform. Den ligger under eller
bagved aftaleformaterne, og derfor vil de virke rigtigt på mennesker.

Opgave
Ansvarlig
Baggrund
Formål
Resultater
Kunde(anvendelse)
Kvalitet
Værdibidrag

Overblik
Hvem
Indsats
Faser
Viden
Fornyelse
Vanskeligheder og
løsningsmuligheder

Plan
Arbejdsformer og metoder
Værktøjer og metoder
Målepunkter
Budget
Beføjelser
Aftaler
Kommunikationsplan
Prioritering
Træning

Opgave

Overblik

Plan
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Om aftaler: Der bliver indgået mange aftaler, der aldrig bliver til noget. Prøv at undlade
at holde aftalerne. Hvis ingen rykker for dem, var det ikke meningen. Men blot
tomgangssnak. Der er stort behov for at øge kvaliteten af aftaler og respekten om aftaler.
Her er et citat som jeg fik af en af mine gode venner. Citatet taler for sig selv.

Fokusdokument. Her følger, på de næste 5 sider, det vi kalder Fokusdokument.
Det er et komplet format som vi bruger, når vi træner aftaler og delegering.
Deltagerne synes, i starten, at det er for omfattende, men efter et stykke tid bliver det et
meget anvendt format.
Når først vi har været involveret i nogle uklare og upræcise aftaler et par gange, hvor vi
har været nødt til at lave vores arbejde om, forstår vi værdien af at lave klare aftaler.

Opgave Overblik

Idé

PlanUdføre

Se igen

Se

Tænke

Plan

Motivation (tillid)
Tillid er den højeste form for menneskelig motivation. Den bringer det bedste frem 
i mennesker. Men det tager tid og kræver tålmodighed, og det udelukker ikke 
nødvendigheden af at træne mennesker, så deres kompetencer øges i tråd med 
tilliden.

Opgaveejeren (tillid)
Opgaveejeren skal være sin egen leder - styret af sin samvittighed, som indeholder 
forpligtelsen til at nå målet i harmoni med de for ham rigtige menneskelige 
principper.

Ledelse
Effektiv delegering er den bedste indikator for effektiv ledelse, simpelthen fordi 
effektiv delegering er så grundlæggende for både personlig og organisatorisk vækst.

Ejler Jensen, Scandia 1994
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Opgave Overblik

Idé

PlanUdføre

Se igen

Se

Tænke

Plan

Opgave
Ansvarlig
Baggrund
Formål
Resultater
Kunde(anvendelse)
Kvalitet
Værdibidrag

Overblik
Hvem
Indsats
Faser
Viden
Fornyelse
Vanskeligheder og
løsningsmuligheder

Plan
Arbejdsformer og metoder
Værktøjer og metoder
Målepunkter
Budget
Beføjelser
Aftaler
Kommunikationsplan
Prioritering
Træning

Opgave

Overblik

Plan

Fokusdokument
(Vejledning: Dette dokument er et hjælpemiddel til at lave klare aftaler og delegere hele opgaver i 
overensstemmelse med principperne i grundlæggende projektarbejde, den holistiske arbejdsform 
og trinopdelt arbejdsplan.)

Overblik over fokusdokumentet:

Fokusdokumentets opdeling i forhold til den holistiske arbejdsform:
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1. ”Se” – Opgaven:
(Vejledning: Hvad er opgaven, hvad går den ud på, hvad skal resultatet være. Begynd med 
slutningen. Brug de relevante punkter, tænk dem igennem. Brug dem som inspiration til andre 
punkter. Noter det der er vigtigt for at forstå, hvad opgaven er.)

1.1 Opgave:
(Vejledning: Opgave eller projekt der skal gennemføres. Problem der skal løses. Prioritering eller 
beslutning. Noget der skal ændres, forbedres, udvikles, aftales, planlægges, udføres. Møde, 

seminar, kursus.)

1.2 Ansvarlige:
(Vejledning: Hvem delegerer opgaven. Hvem modtager/gennemfører opgaven.

1.3 Baggrund:
(Vejledning: Hvad er forhistorien. Hvad sætter opgaven i gang.)

1.4 Formål:
(Vejledning: Hvorfor skal det gøres.)

1.5 Resultat:
(Vejledning: Hvad vil vi nå, hvad skal resultatet være, indenfor de rammer vi har.)

1.6 ”Kunden”:
(Vejledning: Hvem er ”kunden”. Hvem skal bruge resultater, til hvad. Hvem kan godkende 

resultatet.)

1.7 Kvalitet:
(Vejledning: Hvad kræver vi af resultatet, hvor godt skal det være.)

1.8 Værdibidrag:
(Vejledning: Hvad er værdibidraget. Hvilke værdier har løsningen, for hvem.)
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2. ”Idé” – Overblik:
(Vejledning: Hvad skal der til for at løse opgaven. Hvilke muligheder har vi for at løse opgaven.
Brug de relevante punkter, tænk dem igennem. Brug dem som inspiration til andre punkter.
Noter det der er vigtigt for at have overblik over mulighederne for at gennemføre opgaven.)

2.1 Hvem – Involverede parter:
(Vejledning: Hvem har opgaven. Hvorfor er det mig/os. Hvem kunne også løse opgaven. Hvem 
kan hjælpe. Hvem har indflydelse. Hvem er vi afhængige af. Hvem er for og imod. Hvem skal  
inddrages. Hvem skal informeres, om hvad.)

2.2 Indsats:
(Vejledning: Hvor meget tid har vi. Hvor meget må det koste. Hvor mange ressourcer har vi til 
rådighed.)

2.3 Faser:
(Vejledning: Hvilke arbejdsfaser og mellemresultater er naturlige. Hvem skal følges ad, hvornår. 
Hvilke faser og mellemresultater har størst indvirkning.)

2.4 Viden:
(Vejledning: Hvad ved vi allerede. Bruger vi den viden vi har. Hvad mangler vi. Hvem har viden. 
Hvor kan vi få viden.)

2.5 Fornyelse:
(Vejledning: Er der brug for fornyelse. Har vi nogle realistiske ideer. Har vi alternativer parat. 
Bruger vi vor egen og andres kreativitet.)

2.6 Vanskeligheder og løsningsmuligheder:
(Vejledning: Hvor ligger de største hindringer, vanskeligheder, afhængigheder, og hvordan vil vi 
reagere. Hvilke risici ser vi, hvad kan gå mest galt. Hvad er ukendt for os, og hvordan kan vi 
fordele indsatsen mellem det kendte og ukendte. Hvilke forslag har vi til at reducere eller helt 
undgå vanskelighederne.)
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3. ”Plan” – Beslutninger, aftaler og plan:
(Vejledning: Hvordan vil vi gennemføre opgaven. Gør det vigtigste først. Brug de relevante punkter, 
tænk dem igennem. Brug dem som inspiration til andre punkter. Noter det der er vigtigt for at sikre 
gennemførelsen af opgaven.)

3.1 Plan:
(Vejledning: Tag udgangspunkt i slutresultatet, afsnit 1 i dette dokument. Opstil en trinopdelt 
arbejdsplan med mellemresultater, tidsterminer, ansvarlig osv.)

3.2 Arbejdsformer og metoder:
(Vejledning: Vælg arbejdsformer og metoder for hvert trin i planen. Sikrer kvaliteten i opgavens 
gennemførelse. Skaber ansvarlighed, engagement, loyalitet. Udvikle teamwork.)

3.3 Værktøjer og hjælpemidler:
(Vejledning: Vælg værktøjer og hjælpemidler for hvert trin i planen. Sikrer effektiviteten i opgavens 
gennemførelse. Procedurer, blanketter, templates, arbejdsgange.)

3.4 Målepunkter:
(Vejledning: Beslut hvornår og hvordan vil vi efterprøve mellemresultater, fremdrift og 
sandsynligheden for fortsat succes. Hvem kan godkende mellemresultater.)

3.5 Budget:
(Vejledning: Tag udgangspunkt i planen og opstil budget eller rammer for opgaven. Værdiforbrug i 
tid, materialer, fremmedassistance osv.)

3.6 Beføjelser:
(Vejledning: Hvilke beføjelser og rammer har opgavemodtageren. Hvilke warning flags er aftalt.)

3.7 Aftaler:
(Vejledning: Træf alle nødvendige aftaler i og omkring planen. Sikkerheden for opgavens 
gennemførelse. Afhængigheder, bindinger.)
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3.8 Kommunikationsplan:
(Vejledning: Hvem rapporterer til hvem. Hvem rapporterer til opgavestilleren og 
opgavemodtageren om hvad. Hvem kan aftale hvad. Hvem skal informeres om hvad, hvornår)

3.9 Prioritering:
(Vejledning: Hvor vigtig er opgaven i forhold til andre opgaver. Hvordan skal den prioriteres i 
tilfælde af tids- eller ressource konflikt. Hvem kan afgøre prioriteringsspørgsmål.)

3.10 Træning:
(Vejledning: Aftal nødvendig træning og support for opgavens gennemførelse. Hvilken træning er 
nødvendig for at gennemføre opgaven.)
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Møder
Møder er et velegnet fartøj til at forstå, hvad den holistiske arbejdsform er, og hvordan 
den virker i praksis.
Træning i at effektivisere møder giver mulighed for at bruge af alle trinene i det holistiske 
arbejdsformat og for at træne alle metoderne omkring den holistiske arbejdsform.

Alle grundlæggende bevidstheder, holdninger, værdier, arbejdsformer og metoder i 
dette kapitel kan trænes på møder.
Vi får mulighed for at træne alle de værdier og kvaliteter, der skal kendetegne vores 
virke.

Lederne får mulighed for at være rollemodeller og forbilleder for medarbejderne ‐ på 
godt og ondt, uanset om de er bevidste om det eller ej.
Mødekulturen i en virksomhed er en direkte afspejling af arbejds‐ og projektkulturen i 
en virksomhed.

Genkald øvelsen om projektmøder, (Se “Kommunikation og den holistiske arbejdsform” 
Side 79) og (Se “Eksempel 1 ‐ Maskinfabrikken” Side 30).
Hvor meget kan mødeeffektiviteten i virksomheden effektiviseres?

I første omgang lyder mit forslag om træning på møder banalt, men praksis har vist, at 
det ikke er banalt.

Prøv selv 1. Når deltagerne, som er indkaldt til et 3 timers møde, er ankommet, bed dem 
så drøfte, hvad er vi her for, hvad vi skal nå sammen i de kommende 3 timer.
Stop drøftelserne efter 5 ‐ 10 minutter.
Bed deltagerne karakterisere drøftelsen og noter nogle stikord som karakteriserer 
drøftelsen.
Hvad synes deltagerne om mødestarten? Ligner det andre møder eller situationer, 
deltagerne kender? Har vi en fælles (samstemmig) opfattelse af, hvad vi er her for?

Vil det være en hjælp, hvis formålet med mødet var noget mere klart for alle?

Prøv selv 2. Prøv sammen med nogle kolleger at lave en spektrumanalyse af Jeres typiske 
projektmøder.

Hvad er godt, ting I vil bevare? Hvilke idéer og forslag har I til at forstærke det, I vil 
bevare det, der er godt?

Hvad er ikke godt nok, ting I vil forbedre? Hvilke idéer og forslag har I til at forbedre det, 
der ikke er godt nok?

For at gennemføre denne spektrumanalyse, er det en fordel at starte med at blive enige 
om, hvad en spektrumanalyse er, og hvad I skal svare på. Derpå er det en god idé at 
fortsætte med I/G metoden, sørg for at alle bliver hørt og at alle bidrager.
Sæt deltagernes bidrag op på nogle tavler. Spørg om det giver anledning til, at nogen af 
deltagerne kommer i tanker om flere input.
Under processen har I haft rig lejlighed til at øve Jer på at udtrykke Jer i faktaform, at 
undlade for tidlige meninger og vurderinger, at lytte til hinanden i stedet for at afbryde 
hinanden osv.

Sorter derefter inputtene i naturlige grupper. Der opstår sikkert nogle hovedgrupper 
omkring ting, der skal gøres inden mødet, under mødet og efter mødet og flere andre.
Ud fra Jeres sortering og ud fra Jeres idéer og forslag, kan I opstille nogle vejledninger for 
afholdelse af projektmøder.

I alle de træningsforløb, vi har kørt indtil nu, har deltagerne trænet forbedring af deres 
mødekultur ‐ og med overraskende resultater og overraskende positive vurderinger ‐ og 
overraskende afsmitning på deres arbejdskultur totalt set.
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Der kommer typisk et sæt vejledninger ud af træningen, som består af:

• Vejledning til mødedagsorden

• Vejledning til mødereferat

• Vejledning til mødeevaluering (refleksion)

• Vejledning i god mødeadfærd

Vejledningerne er en del forskellige fra virksomhed til virksomhed, men her er nogle 
typiske eksempler på dagsorden, evaluering og adfærd.

Eksempler på mødevejledninger. Her følger nogle eksempler på mødevejledninger. 
Gennemgå dem, og spørg dig selv og andre, om møderne ville blive mere konstruktive, 
hvis vi bruger dem. Spørg mødedeltagerne, om de tror, at mødetiden kunne halveres, og 
om udbyttet kunne blive meget mere præcist og klart. Kan vi køre møderne så effektivt, 
at vi bliver færdige, så vi ikke behøver at aftale et nyt møde om samme emne?

Mødeindkaldelsen. Det er vigtigt at alle ved, hvilket møde de skal til, hvilket resultat 
der skal komme ud af mødet, og hvad de skal bidrage med på mødet. Derfor skal formål, 
forventet resultat og nødvendige forberedelser være klargjort inden mødet.

Det er vigtigt, at mødedeltagerne kommer til tiden og er reelt til stede under mødet. Men 
alligevel er det en god idé at afsætte de første 5 minutter til løst og fast, så der bliver skabt 
en god stemning.

Derefter gennemføres dagsordenen disciplineret.

Det er vigtigt, at I bruger de arbejdsmetoder, der er beskrevet i dette kapitel i hele 
gennemførelsen af mødet. Mødevejledningerne er nogle rammer om vores møde. Men 
resultaterne bliver ikke bedre af rammerne ‐ de bliver bedre, når vi bruger 
arbejdsformerne fra dette kapitel ‐ indenfor mødevejledningernes rammer.

Efter eventuelt skal der være tid til evaluering/refleksion ‐ i hvert tilfælde så længe vi 
kører træning i virksomheden.
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Mødeindkaldelse

Møde type/emne:
Deltagere:
Cc:
Mødeindkalder:
Mødeleder:
Referent:
Dato/tid/sted:
Accept/afbud senest:

Formål:
Resultat:
Forberedelser:

Dagsorden                                                   Hvem     Varighed

1. Løst og fast                                               Alle        5 min.
2. Gennemgang af dagsorden                       ML
3.
x.
x.
x.
x.
x. Aftaler og konklusioner                             Ref.
x. Eventuelt                                                   Alle
x. Evaluering/reflektion                                 Alle        10 min.
x. Mødet slut.
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Mødereferat. Jeg viser ikke et eksempel på et mødereferat. Dem jeg har set, følger 
dagsordenens formular. De fleste virksomheder automatiserer mødeindkaldelse og 
referat formularerne, så felterne automatisk overføres. Dermed er der stort set ingen 
visuel forskel.

Referater er altid aftale‐ og beslutningsreferater skrevet direkte på mødet og udsendt 
under mødet eller senest nogle få timer efter.
Sørg for at referatet er udfærdiget i faktaform og at aftalerne er formuleret som resultater 
eller fysiske leverancer.

Mødeevaluering. Her er et eksempel på en mødeevaluering. Den kræver 
erfaringsmæssig en vejledning, ellers bliver den misforstået.

Langt de fleste tror, den skal udfyldes og afleveres. Men det skal den ikke.
Det har ingen personlig læringsværdi at opsamle den slags data, da den bruges til 
træning af iboende færdigheder. Derfor skal den bruges på stedet.
Det er en måling for at lære her og nu og i fremtiden ‐ ikke en måling for at bevise historien.

(Se “Kvalitative eller kvantitative målinger” Side 13)
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Mødeevaluering

Møde:
Navn:

1.   Mødeindkaldelse

2.   Mødeledelse

3.   Tidsstyring

4.   Deltagerdisciplin

5.   Deltager forberedelse

6.   Mødets effektivitet

7.   Personligt engagement

8.   Forstyrrelser

9.   Mødets atmosfære

10. Fysiske forhold

11. Brug af AV udstyr

12. Andet
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Mødeevaluering fortsat. Inden mødets afslutning udfylder hver enkelt deltager 
evalueringen hurtigt. Derefter samler mødelederen evalueringerne ind på en overhead 
eller en PC projektor.

• Mødelederne markerer laveste og højeste score for hvert punkt.

• Der, hvor deltagerne er enige om en høj score, er der ingen grund til drøftelse og 
læring.

• Der, hvor deltagerne har meget forskellig score, er der grund til drøftelse og 
gensidig læring. Det er der, vi bliver enige om ændringer i måden, vi holder møder 
på. Det er der, vi aftaler nye vaner og dermed ny mødekultur.

• Der, hvor deltagerne er enige om en lav score, er der også grund til drøftelse og 
gensidig læring.

• Husk altid at drøfte, om det pågældende evalueringspunkt fortsat er relevant og 
vigtigt. (Den største ineffektivitet er at være effektiv med noget, der ikke skal 
bruges)

• Aftal én eller højest to ting, I vil forbedre til næste gang. Små sikre skridt, der bliver 
til noget, er bedre end store ord, der aldrig overholdes.

Når en træningsgruppe eller en projektgruppe har evalueret mødeadfærden et stykke 
tid, kan det tænkes, at nogle af evalueringspunkterne skal skiftes ud.

Denne evaluering er Lære af Praksis ‐ Udføre i Praksis. Eller Refleksion i Praksis ‐ Refleksion 
over Praksis.

På denne måde kan stort set alle forhold omkring den holistiske arbejdsform trænes i 
praksis, så det bliver til et iboende og spontant sæt vaner eller kultur.

Mødeadfærd. Efterhånden som vi får erfaringer med evaluering af vore møder, kan vi 
opstille nogle spilleregler for vore møder. Disse spilleregler er vores vejledning i god 
mødeadfærd.
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Mødeadfærd

Et godt møde er karakteristisk ved:
Relevant sammensætning af deltagere
Klar dagsorden
Deltagerne møder velforberedte
Ingen unødige forstyrrelser (telefon, sen ankomst, deltagere 
der går ud og ind)
Mødefaciliteter i orden før mødet
Diskussioner er faktaorienterede og relevante for emnet
Resultatet nås

Før mødet - mødeindkalder:
Planlæg mødet i arbejdstiden, tag så vidt muligt hensyn til flextid
Anvend godkendt mødeindkaldelse og formater
Vær præcis med din indkaldelse - og hvem du indkalder
Reserver lokale og udstyr - og sørg for at alt er klart og virker 
inden mødet
Giv luft mellem møder så deltagerne kan komme til tiden,
og så lokalet er klar til næste møde

Før mødet - alle deltagere:
Vurder nødvendigheden af din deltagelse
Bekræft din deltagelse eller meld afbud i god tid
Sæt dig ind i mødets formål og forventet resultat
Vær forberedt når du kommer
Kom til tiden

Under mødet:
Sluk mobiltelefonen
Deltag aktive, vær tilstede både fysisk og mentalt
Vær saglig og faktaorienteret, hold dig til sagen
Undgå unødige detaljer, hold det rigtige flight level
Respekter de andre og giv dem tid
Hold målet - resultatet - for øje og bidrag konstruktivt
Godkend aftaler og konklusioner inden mødets afslutning
Evaluer mødet

Efter mødet:
Ryd op i lokalet så det er klar til de næste, der skal bruge det
Send referatet ud med det samme, senest x timer efter mødet
Informer andre med det samme, hvis de bliver berørt af mødets 
beslutninger
Overhold indgåede aftaler
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Forankring af mødekulturen. Vi har erfaret i træningen, at denne mødetræning har 
meget stor virkning i virksomhederne.
Typisk bliver disse spilleregler for god mødeadfærd udviklet og afprøvet i 4 til 6 uger. 
Derefter bliver de som regel indført som gældende for hele virksomheden.
Et meget afgørende punkt for forankringen af de nye mødevaner eller mødekultur er, om 
ledelsen følger dem, eller om den ikke gør.
Som mester, så hans svende. Lederne er forbilleder og rollemodeller i langt højere grad, 
end de ofte selv er klar over.

Men, kære læser ‐ hvis du og jeg har indset, at en ny adfærd er god, lader vi os ikke 
påvirke af, hvad Dronningen eller vor ledelse gør.
Vi gør selv, det vi tror på ‐ fordi vi tror på det.
Den der beslutter sig og den der gør det i praksis, er den reelle udviklingsleder, uanset 
hvad der står på visitkortet.

Om formater
Det betyder virkeligt meget, at en træningsgruppe bruger ensartede formater ved møder, 
tilbagemeldinger og sammenskrivninger.

Men problemet er, at kreative deltagere altid vil forbedre formaterne på de forkerte eller 
uheldige tidspunkter.
Det er så let at brillere med, og konkurrere på, kreative formater ‐ især i PowerPoint®.
Men det er vigtigere at komme med et kvalitativt indhold, end at demonstrere kreative 
formateringer.
Når vi har aftalt at melde tilbage i et bestemt format, skal det overholdes, for ellers bliver 
kommunikationen for diffus, og sammenskrivningen alt for ineffektiv.
Vi ser alt for tit i træningen, at mødet går i kludder, fordi tilbagemeldingerne foregår alt 
for forskelligt. Mødet ender i et dødvande, hvor det er vanskeligt at sammenfatte de 
forskellige deltageres bidrag.

Det er helt i orden at foreslå forbedringer af formatet. Men så skal gruppen være enige 
om at anvende det vedtagne format loyalt indtil næste samling. Her kan nye 
forbedringsforslag vedtages, osv.

Hvis deltagerne, i god mening, forbedrer formateren, uden at de andre ved det, bliver 
kommunikationen og samarbejdet på det kommende møde alt for ineffektivt.
Så bliver samlingen / mødet en diskussion om formater i stedet for emnet, eller nogle 
deltagere opgiver og resignerer.

Lære af praksis - Udføre i praksis
Det er vanskeligt at tage effektivt ved lære af praksis, hvis ikke vi har lært at være mere 
objektive og kreative. Meninger og subjektive vurderinger står i vejen for læring som 
omtalt tidligere i dette kapitel. (Se “Kommunikation og samspil” Side 75)

Hvis vi fortsætter på vore gamle rutiner, lærer vi ikke noget nyt. Vi bliver nødt til at se 
vores arbejde ud fra nye synsvinkler, hvilket vi bedst kan ved at træne og bruge den 
holistiske arbejdsform og dens metoder.

Vil vi gøre som vi plejer, køre samme vej, gøre ting rigtigt? Fortsætte på rutinen.

eller

Vil vi blive bedre til..., arbejde anderledes end vi plejer, finde nye veje, finde på, løse 
problemer, nå mål, gøre de rigtige ting? Være opfindsomme og kreative.
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Erfaringer. Pas på med erfaringer. Vi er tilbøjelige til at gøre noget, som vi tidligere har 
erfaringer med. Det har den bagside, at vi måske overser, at verden har udviklet sig, 
medens vi kører på vore erfaringer.

Når en ældre medarbejder siger: “Jeg har 30 års erfaring i denne branche” ‐ kan det være, 
at han har ét års erfaring, som han har gentaget 30 år i træk, og som han ønsker at 
fortsætte resten af livet.

Når du arbejder i trin 1 ‐ Se og trin 2 ‐ Idé i den holistiske arbejdsform, har du mulighed 
for at lære af praksis og mulighed for at se nye muligheder.

Hvis du kun arbejder i trin 3 ‐ Plan og trin 4 ‐ Udføre i den holistiske arbejdsform, er der 
stor risiko for, at du arbejder på rutinen. Altså at du gentager dine tidligere succeser, også 
efter at tiden er løbet fra dem.

Lære af Praksis ved at Udføre i Praksis er ikke kortslutning af Se og Idé faserne, ikke hurtige 
længdespring, ikke paladsrevolution, men en systematisk arbejdsproces.

Refleksion i praksis. Den reflekterende praktiker. Den kompetente praktiker.

Lederskab
Lederskab er egentlig meget enkelt.
Det er evnen til at få de rigtige ting til at ske gennem mennesker ‐ os selv og andre.
Gennem os selv ‐ fordi vi kan ikke lede andre, før vi kan lede os selv.

Udviklingsledelse. Denne bog handler udelukkende om at blive bedre til..., gennem 
mennesker. Derfor kalder jeg ofte lederskabet for udviklingsledelse. I denne betydning 
meget bredt, evnen til at skabe udvikling ‐ gennem mennesker.

Udviklingsledelse ‐ lederskab ‐ er ikke et spørgsmål om, hvad vi kan sige og skrive om 
det. Men mere et spørgsmål om hvad vi gør, og virkningerne af det, vi gør

Lederskab kendes bedst på resultaterne i praksis.

Hvornår udviklingsleder? Der er nogle ting, der karakteriserer situationen, når vi er 
udviklingsledere.

 

 

 

 

Lære af
Praksis
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Udvikling og
fornyelse

Rutine og
gentagelser
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Udviklingslederens vigtigste opgaver. Alting i forandringssamfundet vil blive så 
komplekst, at opgaverne bedst kan løses ved at sammensætte de nødvendige 
kvalifikationsprofiler i et velfungerende samarbejde.

• Derfor bliver ledelse af tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejdsprocesser noget af det 
vigtigste for fremtidens ledere.

Hvordan skal vi så gøre?  Hvis vi er enige om, at hele dette kapitel har vist, hvad vi kan 
gøre og hvordan, så kan vi blot gå i gang.
Her er et forslag til, hvad en god udviklingsleder gør på det menneskelige område:

Dette kapitel har vist mange metoder, hvorpå disse opgaver kan udføres i praksis.

Hvem er leder? Ville vi ikke alle ønske os en leder, der påtager sig opgaven at lære 
medarbejderne at arbejde med hele opgaver og bære ansvaret for dem?

Hvis det er sådan, må vi spørge os selv: hvem er leder?

Svaret er, det er vi alle. Lige så snart vi påtager os en opgave, der får indflydelse på et 
andet menneskes funktions‐ og trivselsbetingelser, er vi ledere i denne forstand.
Vi har hver især mulighed for at påvirke de holdninger og den kultur, der kunne kaldes 
udviklingsledelse.

Lederskabet er i principper ikke forskelligt, hvor det end udøves, men opgavernes art, 
størrelse og konsekvenser for virksomheden kan være meget forskellige.

Udviklingslederskab udøves på alle niveauer.

Vi er udviklingsledere når:
·    Vi påtager os opgaver, der er så store og kompliserede, at vi ikke kan løse 
     dem alene.
·    Vi skal løse opgaver, vi ikke er uddannede til, eller har erfaring med.
·    Vi skal skabe samarbejde på tværs i organisationen for at levere værdier til 
     vore kunder og skabe velstand til vor virksomhed.
·    Vi skal udvikle og inddrage andre menneskers evner, færdigheder og kvaliteter 
     for at løse opgaverne.
·    Vi har væsentlig indflydelse på andre menneskers funktions- og 
     trivselsbetingelser.
·    Vi skal få vanskelige opgaver til at lykkes med risiko for at lave fejl.
·    Vi skal rette fejlene og lære af dem.

Udviklingslederens vigtigste opgaver
·    Delegere hele udviklingsopgaver til hele mennesker
·    Skabe samstemmig opfattelse af udviklingsopgaverne
·    Udvikle og inddrage medarbejdernes evner fuldt ud
·    Udvikle ansvarlighed, ejerskabsfølelse, engagement og mod til at handle.
·    Sikre medarbejderne gode betingelser for succes med de opgaver, de har 
     påtaget sig.
·    Have overskud til at støtte og opmuntre, når det ikke går helt som planlagt.

Inspiration: Helge Torpe
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Når denne arbejdsform kommer til at præge virksomhedskulturen, opstår 
udviklingslederskabet af sig selv, hver gang et menneske påtager sig en opgave, der har 
væsentlig indflydelse på andres funktions‐ og trivselsbetingelser. Det er en 
lederskabskultur. Fordi dem der leder, og dem der skal ledes, begge har lært 
udviklingslederskab.

Hvad karakteriserer udviklingsledelse? God udviklingsledelse kendes på, at de rigtige 
ting sker i virksomheden, uanset om lederen er til stede eller ej. Gode beslutninger 
kendes på, at de bliver til noget, fordi medarbejderne står bag.

Lederens faktiske adfærd består af hans faglige og hans menneskelige og hans 
personlighedsmæssige adfærd. Det han rent faktisk gør til daglig, ikke det han eller 
andre tror eller forventer.

Adfærd. Det klemmer lidt til. Hvis vi er enige om forskellen på den menneskelige og den 
mekaniske arbejdsform, kan vi sikkert også blive enige om, at menneskers adfærd, 
holdninger, værdier og kvaliteter er direkte en virkning af, hvordan vi behandler 
hinanden.

Udviklingslederskab i praksis. Hvis du tror, at det lederskab, der udspringer af den 
holistiske arbejdsform, er et løst lederskab, må du tænke om.

Det er hverken autoritært eller demokratisk lederskab. Det er noget for sig selv, som jeg 
aldrig har hørt en betegnelse for, men det er et meget stærkt lederskab.

Det får mennesker til at forpligte sig meget mere til deres løfter og deres job, end noget 
andet lederskab, jeg kender.

Lederen kan blive nødt til at minde medarbejderen om at holde fri og passe sig selv og 
privatlivet.

Det er dette lederskab, der kan udløse en forbedring på 30 ‐ 300% i mange virksomheder.

De følgende kapitler viser nogle grundprincipper for at anvende dette lederskab i en 
forretningsmæssig helhed i praksis.

Skift fra Management til Leadership. Lederskab tager sig af mennesker. Management 
tager sig af systemer og maskiner.
Mennesker skaber kvalitet i projektarbejdet. Systemer skaber effektivitet i 
projektarbejdet.

Som ledere
·    Vore medarbejdere har i stor udstrækning den adfærd, vi forsyner dem med.

Som jævnbyrdige
·    Vi har i stor udstrækning den adfærd, vi forsyner hinanden med.

Fælles
·    Et uheldigt adfærdsmønster udvikler sig tilsyneladende af sig selv.
·    Et godt adfærdsmønster udvikler sig tilsyneladende, når en eller flere af os 
     beslutter os for at lave det om.
·    Den, der beslutter sig og gør det, bliver automatisk udviklingsleder.

Lederens personlighed har stor indflydelse på projektets, afdelingens eller 
virksomhedens personlighed (kultur)



3. Grundlæggende arbejdsformer
Lederskab

135

Virksomhedens projektkultur er en funktion af det lederskab, der har været der de 
seneste år. Hvis ikke ledelsen er tilfreds med projektkulturen og projektresultaterne, er 
der 80 ‐ 90% forbedring at hente ved lederskab og 10 ‐ 20% at hente ved management.

Skift fra management til leadership hører sammen med skiftet fra struktur til proces.
Skift fra regler, magt og straf ‐ til motivation, involvering og udvikling.

Udviklingsledelse kendes alene på resultaterne i praksis.

Lederskab. En god leder skal kunne lede mange ting. Levere værdibidrag indenfor 
mange områder. Være en holistisk leder. Gøre brug af medarbejdernes talenter på mange 
områder. (Se “The Seldom Scene” Side 13)

Han skal først og fremmest have evnen til at få de rigtige ting til at ske gennem 
medarbejderne.
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Introduktion
Et projekt forløber over tid, i et forløb der er en naturlig forlængelse af den 
grundlæggende arbejdsform fra forrige kapitel.

En naturlig forlængelse er at forstå og beherske de grundlæggende mekanismer i 
projekter, opgaver, ordrer og tværorganisatoriske forretningsprocesser.

Disse opgaver har alle den samme grundlæggende natur. Ofte bliver de gennemført som 
projekter, eller også har de samme natur som projekter.

Derfor må vi udvikle en projektmodel eller projektledelsesmodel og forstå, hvordan, 
hvornår og hvorfor den virker i praksis.

Du kan ikke blive god til alt, men du kan blive god til at lede mennesker, projekter og 
forretningsprocesser, og så kan du lede alt.

• Dette kapitel handler om nogle grundlæggende forståelser, som er nyttige uanset hvilke typer 
projektorienterede opgaver, vi skal gennemføre.
Kapitlet skal især læses i sammenhæng med (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

• Indholdet i dette kapitel er en forudsætning for at få optimal udbytte af indholdet i (“5. 
Tværorganisatorisk samarbejde”) og (“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Værktøjer og hjælpemidler
Dette kapitel handler om værktøjer og hjælpemidler, de grundrytmer, metoder og 
værktøjer, der er karakteristiske i et projektforløb.

Ganske vidst bliver resultaterne af dette kapitel til nogle synlige værktøjer, men de virker 
ikke uden en direkte sammenkobling med de grundlæggende arbejdsformer, som er 
usynlige, når de virker godt.
Værktøjer skal indrettes, så mennesker automatisk kommer til at følge den holistiske 
arbejdsform.

Derfor starter udviklingen af nye værktøjer med at forstå den indre natur i det, værktøjet 
skal støtte. Værktøjet skal virke naturligt, være ukompliceret at anvende og det skal være 
til reel hjælp og nytte for gode mennesker, der gerne vil gøre et godt job.

Værktøjerne skaber effektiviteten i projektarbejdets gennemførelse.
Når denne del er vellykket, er værktøjerne synlige, overskuelige, lette at anvende.
Helt tilsvarende med alle andre forretningsprocesser. (Se “5. Tværorganisatorisk 
samarbejde”)

Værktøjer og hjælpemidler
·    Maskiner og udstyr
·    Systemer, procedurer, blanketter, arbejdsgange
·    Instruktioner, organisationsplaner
·    Fælles spilleregler

De er specielle til den konkrete anvendelse
Når de er vellykkede, bliver de klart synlige, virker og bliver anvendt i praksis
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Typiske projekter
Forskellige typer opgaver har forskellig natur. Nogle opgaver er kunstneriske, 
håndværksmæssige, akademiske. Nogle er ren rutine, andre er éngangs opgaver. (Se 
“Opgavers natur” Side 25)

Der findes mange af den slags opgaver i privatlivet og på arbejde.

Nogle opgavetyper har projektnatur. Hvis der er en klar beslutning om at aflevere et 
bestemt resultat til en bestemt tid, og der er en mellemliggende arbejdsperiode, har 
opgaven sandsynligvis projektnatur.

Det kan være praktisk at sætte nogle mellemresultater ind mellem beslutningen om at 
starte ‐ og afleveringen af det endelige resultat.

Hvis opgaven er et større projekt, er det praktisk at gennemføre projektet i nogle trin med 
nogle ledelsesmæssige mellemresultater ‐ gates ‐ som checkpunkter.

Eksempler på typiske projektforløb:

• Ordreforløb ‐ Tværorganisatorisk proces.

• Leveranceforløb ‐ Tværorganisatorisk forløb, Samarbejde med underleverandører, 
kunder, myndigheder.

• Produktudvikling ‐ Tværfaglig og Tværorganisatorisk forløb, internt og eksternt 
samarbejde.

• Indføring af ERP system ‐ Tværorganisatorisk, Interne systemer og procedurer.

• En kandidatopgave og rapport ‐ Individuelt arbejde eller gruppearbejde.

Typiske projektforløb i en virksomhed kræver næsten altid et samarbejde på tværs af 
organisationen ‐ mellem flere fag, funktioner og afdelinger.

Omfanget af projektarbejdet kan være så betydningsfuldt for virksomheden, at det er 
hensigtsmæssigt og mest effektivt at udvikle et projektledelsessystem og en tilhørende 
projektkultur.

Det er meget nyttigt at udvikle en grundlæggende projektledelsesmodel, før vi begynder 
at arbejde med andre administrative systemer og med samspillet i organisationen.

Brugere af et projektledelses system
Der er flere parter, der er brugere af et projektledelsessystem. Mine erfaringer er gengivet 
i nedenstående ramme.

Dem der stiller opgaven:
·    Mennesker, der skal bruge produktets værdiskabende egenskaber
·    De ønsker en reel sandsynlighedsvurdering af, at de får produktet som aftalt

Dem der skal gennemføre opgaven:
·    Mennesker, der ønsker succes med levering af produktet som aftalt
·    De ønsker, at både de og deres virksomhed trives og udvikles

Begge parter:
·    Ønsker at specifikationer, planer og budgetter er realistiske, og at de bliver 
     overholdt
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Det, jeg anbefaler som projektledelsessystem, tager udgangspunkt i denne menneskelige 
grundholdning.

Forudsætninger
Formålet med dette kapitel er at ridse nogle begreber og modeller op, som er grundlaget 
for at få faseopdelt projektledelsesmodel til at virke i praksis.

Når vi har trænet mennesker i projektledelse, har vi erfaret, at der går meget energi tabt, 
fordi mennesker ikke har en fælles opfattelse af det, de arbejder med. Deres hensigter er 
hver især gode, men de misforstår hinanden.

Vi har set mange initiativer og værktøjer, der hver for sig er gode og velmente, men de 
passer ikke sammen, og så bliver de ikke brugt. Alle værktøjer og metoder skal passe 
sammen omkring en fælles akse, en grundlæggende forståelse, og denne akse er en 
faseopdelt projektledelsesmodel. Derfor skal al udvikling af værktøjer og systemer til 
ledelse og styring af projektarbejdet begynde med at udarbejde en fasemodel for 
projektarbejdet, som passer til virksomheden og branchen.

Alle systemer og værktøjer, der virker i praksis, respekterer den holistiske arbejdsform, 
(Se”3. Grundlæggende arbejdsformer”) fordi projektarbejde er noget, der udføres af 
velfungerende mennesker i et velfungerende samarbejde. 

En faseopdelt projektledelsesmodel er en systematisk fortsættelse af grundprincipperne 
i den holistiske arbejdsform. De er meget i familie. Deres familieskab kan beskrives som:

• Den holistiske arbejdsform skaber kvalitet i projektarbejdet.

• Faseopdelt projektledelsesmodel skaber effektivitet i projektarbejdet.

• Mennesker og systemer sammen skaber effektiv udvikling.

Med denne forståelse af den holistiske arbejdsform og en faseopdelt 
projektledelsesmodel, kan vi se på hvordan realistiske projektplaner og projektbudgetter 
opstilles (se senere i dette kapitel), og vi kan se på effektivt tværorganisatorisk samspil 
om projekter og andre forretningsmæssige hovedprocesser. (Se “5. Tværorganisatorisk 
samarbejde”).

Det er meget vigtigt at lære at beherske anvendelsen af den holistiske arbejdsform og 
faseopdelt projektledelsesmodel i praksis fordi:

• Lederskab er evnen til at få de rigtige ting til at ske gennem andre mennesker.

Modenhed - projektprocessen
Virksomhedens modenhed med hensyn til bevidstheder om, og færdigheder i, at 
anvende en faseopdelt projektledelsesmodel kan illustreres med følgende figur.

Om modenhed Se også: (Se “Modenhed ‐ Projektkapacitet” Side 50), (Se “Modenhed ‐ 
mennesker og lederskab” Side 59), (Se “Modenhed ‐ organisationen” Side 195) og (Se 
“Modenhed ‐ forretningsmæssig bevidsthed” Side 235)
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Niveau 1. Dette er en virksomhed, hvor der er meget lav bevidsthed om projektarbejdets 
processer. Her sættes nogle opgaver i gang, men vi ved ikke rigtigt, hvordan de bliver 
gennemført. Projektarbejdet er venstrehåndsarbejde på siden af driften. Det er 
forholdsvis uforudsigeligt, hvilket resultat der kommer ud af arbejdet.

Vi møder sjældent dette niveau i vores træning.

Niveau 2. Her er der begyndt at opstå en bevidsthed om, at det kunne være mere 
effektivt at strukturere arbejdet lidt, og eventuelt at arbejde i nogle trin eller faser. Der er 
lidt mere fokus på projektprocessen.

Vi møder oftere dette niveau i træningen.

Niveau 3. Nu er der en begyndende bevidsthed om faseopdelt projektarbejde. Nogle 
medarbejdere og ledere begynder at definere faser og gates. Det er typisk, at 
virksomheden her definerer for mange gates og alt for mange detaljer. Fokus er mere på 
fasemodellens detaljer end på den nytte, fasemodellen kan gøre i praksis.

Som regel skelnes der ikke mellem aktiviteter og resultater. Stort set alt er skrevet i 
aktivitetstermer.

Opgave Resultat

Opgave

Opgave

Opgave

Opgave

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Inspiration: Poul H. Kyvsgaard Hansen
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Som regel er fasemodellen og organisationens struktur blandet sammen i de beskrevne 
administrative rutiner.

Her har en del medarbejdere været på kurser og læst en del bøger. Bevidstheden er mest 
en teoretisk bevidsthed.

Vi møder ofte dette niveau i træningen.

Niveau 4. Efterhånden som erfaringerne i virksomheden vokser, får medarbejderne og 
lederne en mere praktisk tilgang. De begynder at forstå, hvad en fasemodel egentlig er i 
praksis. Nu kan de begynde at tilpasse fasemodellens indhold og detaljeringsgrad til det 
aktuelle projekt og dets vilkår. De kan tage overflødige detaljerne ud af fasemodellen og 
tilføre nødvendige dele, som mangler til den pågældende opgave.

Vi møder sjældent dette niveau i træningen.

Niveau 5. Her er erfaringerne og bevidstheden meget udviklet. Medarbejderne og 
lederne ser projektarbejdet og projektmodellen i en forretningsmæssig helhed. De kan 
tilpasse fasemodellen ved at fjerne faser og gates og tilføje nye. De bruger fasemodellen 
som en af virksomhedens hovedprocesser. De behersker tværorganisatorisk samarbejde 
om virksomhedens projekter og forretningsprocesser.

Vi har ikke mødt dette niveau i træningen, men vi ved, at det findes i nogle 
virksomheder.

Niveau 1, 2, 3 og 4 forklares i dette kapitel.

Niveau 5 forklares i dette kapitel, i (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”) og i (“6. 
Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Det er ikke hensigten at give en detaljeret faglig forklaring af hver forretningsmæssig 
disciplin, som er involveret. De er meget bedre forklaret i den faglige special litteratur.

Hensigten her er et forklare nogle erfaringer fra praksis, som er afgørende for, om en 
fasemodel ‐ og for den sags skyld en hvilken som helst forretningsproces ‐ kommer til at 
virke i praksis.

Faseopdelt projektforløb
Vi kan bruge et produktudviklingsforløb som eksempel.

I mit materiale er et arbejdsforløb eller en aktivitet tegnes som en cirkel, et symbol for en 
forholdsvis fri arbejdsform frem mod et resultat.

Et resultat er altid tegnet som en firkant, enten en firkant stående på fladen eller på 
spidsen, symboliserende et konkret, fysisk, målbart resultat af en arbejdsindsats.

Salgs
muligheder

Aktivt salgs-
sortiment



4. Grundlæggende projektmodel
Faseopdelt projektforløb

143

Et eksempel. Når sælgerne færdes ude blandt kunderne, opstår der flere 
forretningsmuligheder. Mange af dem bliver til en ordre, måske på reservedele, måske 
på standardprodukter fra lager, måske en serviceopgave. En stor del af disse opgaver kan 
gennemføres på virksomhedens almindelige rutiner.

Sælgerne eller produktudviklerne opfanger måske en mulig produktidé. Den er muligvis 
lidt løs i formuleringen i starten, men hvis den gennemføres, lander resultater i 
virksomhedens aktive salgssortiment.

Arbejdet frem mod et færdigt produkt består af en masse forskellige aktiviteter, der skal 
gennemføres. I nogle virksomheder foregår dette arbejde ind imellem de daglige 
driftsopgaver. Men det kan med fordel gennemføres som et projekt.

En af projektarbejdets grundregler. Begynd med at beskrive opgavens eller projektets 
slutresultat.
Gør derefter det vigtigste og vanskeligste først.

Ellers risikerer vi, at resultatet bliver et andet end oprindeligt tænkt, at arbejdsindsatsen 
bliver for tilfældig, at vi har brugt al tiden på de letteste ting, at vi står med de største 
vanskeligheder til sidst og at alt for meget skal laves om.

En projektopgave. Når en opgave har projektkarakter, løses den bedst og mest effektivt 
som et projekt i en klar og ordnet arbejdsfacon.

En opgave har projektkarakter, når der er en klar beslutning om at levere et bestemt 
resultat til en bestemt tid. En projektopgave har en klar kunde, en klar leverandør 
(projektleder, opgaveindehaver), en klar start, en klar arbejdsfase og en klar aflevering af 
resultatet.

Der findes mange af den slags opgaver både i privatlivet og i arbejdslivet.

Et projektforløb. Alle hændelser i et projektforløb kan med fordel samles i nogle 
mellemresultater. Hele projektets slutresultat er summen af alle mellemresultaterne.

De vigtigste ting først

Slutresultat

Beslutning Resultat

Arbejdsindsats
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Alle projektets mellemresultater falder i en eller anden rækkefølge enten forskudt i tid 
eller sammenfaldende i tid. Alle mellemresultater kan i princippet tegnes ind på én 
tidslinie for hele projektforløbet.

I figuren ovenfor er det vist en klar beslutning i salgsfasen, symboliseret ved en firkant 
og et klart slutresultat, symboliseret ved en firkant, der viser at produktet er godkendt og 
optaget i salgssortimentet.

Den mellemliggende arbejdsperiode er symboliseret med cirkler for mellemliggende 
arbejdsfaser, og romber der symboliserer mellemresultaterne som føret til slutresultatet. 
Hver fase er en lille projektopgave i sig selv.

Dette er en udvidet anvendelse af grundreglen:

• Begynd med at beskrive arbejdsfasens slutresultat, og gør det vigtigste og 
vanskeligste først.

Derved sikrer vi os, at vi bruger vore ressourcer mest effektivt gennem hele 
projektforløbet.

Overordnet ledelsesmodel for projektarbejdet
Et produktudviklingsprojekt kan for eksempel have følgende overordnede 
ledelsesmæssige trin:

• En idéfase ‐ der slutter med at idéen er tilstrækkeligt belyst til, at vi vil bruge 
ressourcer og penge på en forretningsmæssig vurdering af den.

• En konceptfase ‐ der slutter med at produktet er sandsynliggjort som en 
forretningsmulighed, og en beslutning om at gennemføre produktudviklingen.

• En udviklingsfase ‐ hvor produktet udvikles, designes, struktureres og konstrueres, 
og som slutter med en beslutning om at sætte produktet i produktion.

• En produktion ‐ hvor produktion, indkøb, test gennemføres, og som slutter med at 
produktet kan leveres fra lager som oprindeligt planlagt.

• En introduktions‐ og salgsfase ‐ hvor det nye produkt indarbejdes i kundernes 
bevidsthed, og som slutter med at første series garantiperiode afsluttes som 
planlagt, og at produktet overgår til løbende produktion, salg og service.

Logisk orden i mål og delmål. Alle hændelser i et projektforløb slutter med et 
mellemresultat ‐ en milestone.

For at gøre et projektforløb overskueligt samles mellemresultaterne i nogle 
hovedgrupper eller ledelsestrin ‐ gates.

Arbejdsfase

Mellemresultat
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Forud for hvert ledelsestrin er delmålene sorteret op, så de kommer i den mest effektive 
rækkefølge, og mellemresultaterne leveres ved hvert ledelsestrin i forløbet.

Antallet af ledelsestrin, gates, og delresultater er afhængigt af opgavens art, risiko og 
behovet for trinvis styring.

Andre typer projekter. Ovenstående eksempel har taget udgangspunkt i et 
produktudviklingsforløb, men der finden mange andre former for opgaver, der med 
fordel kan gennemføres efter den samme systematik. For eksempel:

• Kontraktopgaver, projektleverancer.

• Ordreforløb i en ordreproducerende virksomhed

• Indføring af et kvalitetsstyringssystem.

• Indføring af et nyt administrativt system.

• Indføring af et nyt lagerstyringssystem.

Indføring af et nyt værktøj eller system har næsten altid projektnatur/udviklingsnatur ‐ 
selv om anvendelsen af systemet har driftsnatur, når det er i drift.

Faseopdelt projektmodel
Når vi vil blive bedre til at gennemføre opgaver med projektnatur, eller når vi vil 
forbedre virksomhedens projektkapacitet, er indholdet i (“3. Grundlæggende 
arbejdsformer”) det vigtigste ‐ at skabe udviklingen gennem mennesker.

Den logiske forlængelse af Kapitel 3 er at udvikle en tænkning eller et system, der kan 
koble mange menneskers indsats sammen til et effektivt projektforløb.

Aksen i et sådan system er en faseopdelt projektledelsesmodel.

Den projektledelsesmodel vil jeg forklare i to trin, først en faseopdelt model for et 
projektforløb og derefter de tilhørende gates.

Egentlig er forståelsen eller tænkningen om et faseopdelt projektforløb vigtigere end selve 
systemet eller værktøjet. Denne forståelse er generel, og kan bruges på alle projektforløb. 
Mange projekter er så forskellige, at den, der behersker faseopdelt projektledelse, kan 
udvikle en fasemodel for hver opgave.

Men hvis en væsentlig del af virksomhedens forretning er afhængig af at gennemføre 
opgaver som projekter, er det en fordel at udvikle én fasemodel for virksomhedens 
projektarbejde. I dette tilfælde er fasemodellen en af virksomhedens hovedprocesser, 

Delresultater

Gates
Ledelsestrin
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som er dokumenteret i virksomhedens ledelsessystemer. (Se “Organisering af 
tværorganisatoriske processer” Side 224)

Den generelle forståelse er lettest at opnå ved først at udvikle og afprøve nogle konkrete 
fasemodeller.

Der er nogle grundprincipper i en fasemodel, der er helt afgørende, for at få den til at 
virke i praksis.

De nogle af de vigtigste betingelser i de fasemodeller, vi har set er:

• Vi skal udvikle en klar bevidsthed om forskellen på aktiviteter og resultater.

• Vi skal udvikle en klar bevidsthed om forskellen på udviklingsfaser og driftsfaser.

• En fasemodel må under ingen omstændigheder være blandet sammen med 
virksomhedens organisation. (Se “Fasemodellen uafhængig af organisationen” 
Side 208)

• En fasemodel må ikke være blandet sammen med virksomhedens administrative 
systemer.

Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldte, kommer fasemodellen aldrig til at virke 
godt.

Jeg vil forklare disse punkt i dette kapitel og i (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”).

De følgende afsnit om faseopdelt projektmodel kræver, at vi tilegner os nogle 
bevidstheder, der er en del anderledes end de traditionelle.
Husk; vi opfatter sandsynligvis kun det, vi er bevidste om. (Se “Bevidstheder og 
begreber” Side 4)

Hvor starter og slutter en fasemodel?
Den første bevidsthed, der skal skabes, er hvor en fasemodel starter og slutter. Vi skal 
have defineret startgaten og slutgaten. Det er en af de usikkerheder, vi oplever i 
træningen.
Dette er den første, vanskelige opgave i en virksomhed, der ikke er rutineret i faseopdelt 
projektstyring.

Alt for mange projekter starter for vagt og upræcist, og alt for mange projekter hænger, 
og bliver ikke afsluttet ordentligt og tydeligt.

En faseopdelt projektledelsesmodel skal dække det område, hvor opgaven har 
projektnatur, og hvor den koster projektpenge. Det område, hvor der træffes projektvariable 
beslutninger i projektet.

Et produktudviklingsprojekt kan f.eks starte der, hvor vi begynder at bruge ressourcer 
på en forretningsidé, og slutte når første produktionsserie er afleveret, og når det 
målsatte kvalitetsniveau er nået.

Et anlægsprojekt kan f.eks starte der, hvor virksomheden beslutter sig for at bruge 
ressourcer på at udarbejde et tilbud, og slutte når garantifasen er slut, og de sidste penge 
er indbetalt.

Fasemodellens start og slut skal desuden være godt koordineret med virksomhedens 
øvrige processer.

En fasemodel for anlægsprojekter skal f.eks. være koblet sammen med 
indkøbsprocessen. Et anlægsprojekt disponerer både projektindkøb i projektfasen og 
løbende indkøb til driftsfasen.
Projektindkøberne kan risikere at overse sammenkoblingen mellem leverandørgarantien 
i projektindkøbene og driftsindkøbene.
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Indkøbsprocessen tager sig af bundled indkøb, produktionsindkøb og projektindkøb ‐ og 
styrer efterfølgende alle leverandørgarantier.

Aktiviteter eller resultater?
En af de store fejl, der begås i projektarbejde er, at vi ikke skelner mellem aktiviteter og 
resultater. 
Næsten alt projektarbejde betegnes som aktiviteter, og det er ikke effektivt.
Vi bliver nødt til at udtrykke os i resultater, eller endnu mere tydeligt i fysiske leverancer.
Det er yderst vigtigt, at slutresultater og mellemresultater virkeligt udtrykkes og 
formuleres som konkrete resultater.
En arbejdsfase i et projekt kan være forholdsvis åben, men et resultat er helt konkret og 
kontrollerbart.

Mange mennesker tænker mere i aktiviteter end i resultater. Det er ikke aktiviteter, vi kan 
skrive på fakturaen til kunderne, men resultaterne.
Spørg en projektmedarbejder; hvor er du i projektet, og han fortæller spontant hvilke 
aktiviteter han har gang i, og eventuelt hvilken fase han arbejder i.
Det er meget sjældent af få svaret: “Jeg har lige afleveret delresultat xx, og jeg afleverer 
delresultat yy på fredag”.
Det er rigtigt, at vi er i gang med en eller flere aktiviteter, eller at vi er i en fase, men det 
er stadigt resultaterne, andre skal bruge for at komme videre med deres del af projektet.

Det er meget afgørende at lære at tænke i resultater, for at få en fasemodel for 
projektledelse til at fungere i praksis.
Det er et meget stort arbejde at ændre en virksomhedskultur fra aktivitetsbevidsthed til 
resultatbevidsthed.
Resultatbevidstheden skal være en iboende bevidsthed, som alle tænker og handler ud 
fra.

Der er alt for mange systemer og fasemodeller i industrien, der er formateret som 
checklister for aktiviteter. Det er ikke så interessant at vide, hvad vi har tænkt os, eller 
hvad vi er i gang med. Det er resultaterne, der har værdi.

Jeg ved godt, at det lyder firkantet, men det er meget afgørende med denne bevidsthed.

Minimum fasemodel
Et typisk forretningsmæssigt projektforløb kan ikke have færre mellemresultater end de 
4, der er vist på figuren.

Projekt-
Koncept
godkendt

Produkter
klar til 
levering

Produkter
taget i brug
af tilfredse
brugere

Forretnings-
mulighed
identificeret
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• Første resultat er, at en forretningsidé er identificeret, og der er truffet beslutning 
om, at virksomheden vil bruge ressourcer på projektet.

• Andet resultat er, at der er opstillet et projektkoncept for forretningen. Det 
indeholder mindst en specifikation af projektet, en vurdering af 
forretningsmuligheden, en forretningsmæssig kalkulation, et projektbudget og en 
plan for at gennemføre projektet. Der er truffet beslutning om projektets fortsættelse.

• Tredje resultat er, at projektet er gennemført, testet og godkendt, virksomheden kan 
producere produktet og levere det til kunderne.

• Fjerde resultat er, at de første brugere har taget produktet i brug, det fungerer som 
planlagt i dets anvendelse, og brugerne er tilfredse med produktet.

Der har selvfølgelig været udført mange aktiviteter forud for disse resultater, men det er 
resultaterne, der tæller, og det er resultatbevidstheden, der skal bruges som 
ledelsesbevidstheder.

En brugbar fasemodel
Her er et eksempel på en mere anvendelig fasemodel. Den er så generel, at den kan 
anvendes både i en virksomhed der udfører produktudvikling, en der leverer anlæg og 
i en ordreproducerende virksomhed.

Projektet starter med at virksomheden har identificeret en opstået forretningsmulighed. 
Ledelsen har besluttet at gå ind i denne forretningsmulighed.
Denne fase slutter med et konkret resultat:

Forretningsmulighed identificeret og godkendt.

Virksomheden går nu ind i idé‐fasen. Her udføres der en masse arbejde med at belyse 
forretningen i idéen.
Denne fase slutter af med et konkret resultat:

Forretningsidé beskrevet og godkendt.

Næste fase er konceptfasen. I denne fase bearbejdes projektoplægget, der besluttes mere 
konkret, hvordan projektet kan realiseres i praksis.
Denne fase slutter med et konkret resultat:

Projektgrundlag godkendt.

Fo
rr

et
ni

ng
si

dé
be

sk
re

ve
t o

g
go

dk
en

dt

Pr
oj

ek
t-

gr
un

dl
ag

go
dk

en
dt

Fr
em

st
ill

in
gs

-
gr

un
dl

ag
go

dk
en

dt

Pr
od

uk
te

t k
la

r
til

 le
ve

ri
ng

A
nl

æ
gg

et
 a

cc
ep

te
re

t
af

 b
ru

ge
re

n

Fo
rr

et
ni

ng
s-

m
ul

ig
he

d
id

en
tif

ic
er

et
og

 g
od

ke
nd

t

Idé Koncept Plan Fremstilling Aflevering



4. Grundlæggende projektmodel
Faseopdelt projektmodel

149

Derefter følger plan‐fasen. Her udarbejdes detaljerede planer for projektets opbygning, 
konstruktion, installation og idriftsættelse.
Denne fase slutter med et konkret resultat:

Fremstillingsgrundlag godkendt.

Nu er fremstillingsgrundlaget klar, og indkøb, produktionen og test kan gennemføres.
Denne fase slutter med et konkret resultat:

Produktet klar til levering.

Anlægget sendes ud til kunden, installeres og indkøres i afleveringsfasen.
Denne fase slutter med et konkret resultat:

Anlægget accepteret af kunden.

Det er vigtigt at træne formulering af de fysiske leverancer, der hører til hvert af de 
ovennævnte mellemresultater.
Det er vores erfaring, at deltagerne har meget vanskeligt ved dette, og at de skal have en 
del hjælp og vejledning i starten.

Eksempler på fasemodeller
Den følgende figur viser en generel fasemodel med et eksempel på gates for et 
produktudviklingsforløb og et anlægsleverance forløb.

Generel fasemodel. Her følger et eksempel på en generel fasemodel, som en 
træningsgruppe opstillede. Træningsgruppen brugte fasemodellen som opstart, hver 
gang de skulle gennemføre en opgave med projektnatur.

Ved at bruge den grundlæggende forståelse af et projektforløb og ved at tage 
udgangspunkt i denne generelle fasemodel, var de hurtigt i gang og kunne hurtigt 
udvikle en lokal fasemodel, der passede til opgaven og til de omgivende betingelser for 
at gennemføre opgaven med succes.
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Et eksempel fra praksis. Her følger er et eksempel på en meget enkel fasemodel for et 
produktudviklingsprojekt med 5 faser. Under hver fase er vist, hvilke delresultater der 
skal være opnået for at afslutte fasen og passere gaten.

Gatenes resultater er vist for neden.
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Prøv selv. Brug checklisterne fra de to foregående fasemodeller, og undersøg hvor 
mange af projektfejlene i Eksempel 4, Eksempel 5 og Eksempel 6 i (“9. Eksempler fra 
praksis”) der ville være afhjulpet i tide. 

• Forestil dig, hvor meget fejlarbejde der kunne undgås ved at bruge disse simple 
fasemodeller som projektledelsesværktøj.

• Hvad ville den økonomiske værdi være af det?

Du kan lære temmeligt meget om, hvad en fasemodel er ‐ og kan ‐ ved at gennemføre 
denne øvelse.

Prøv selv - Forberedelser
Den bedste måde at lære faseopdelt projektledelse på er at prøve i praksis.
På nuværende tidspunkt har du fået så mange hints, at du kan begynde selv.

• Du får herefter en trinvis vejledning i at opstille en Faseopdelt Projektledelsesmodel med 
tilhørende Gate dokumenter.
Det er en glimrende anledning til at træne nogle af metoderne i (“3. Grundlæggende 
arbejdsformer”) samtidigt med at du får udviklet det mest centrale ledelsesværktøj til 
effektivisering af projektarbejdet og det tværorganisatoriske samarbejde.

Start med at opstille en trinvis model for et typisk projekt i din virksomhed eller i dit 
virke. Eller en trinvis model for en forretningsproces.

En måde at prøve det på, er at invitere nogle medarbejdere til en arbejdsmøde 
(workshop). Medarbejderne skal have erfaringer med opgaver, der løber gennem 
virksomheden som projekter eller ordrer. De skal komme fra alle funktioner, der er i 
indgreb med projekt‐ eller ordreforløbet. Det kan være salg, produktudvikling, 
projektering, produktion, indkøb, forsendelse, distribution og service.
(Samme metode kan bruges på en hvilken som helst forretningsproces, men den er lettest 
at illustrere med et projektforløb.)

I skal bruge et godt mødelokale med nogle klæbetavler, hvor I kan klæbe kartonskilte op 
og let flytte rundt med dem. Klæbetavler (Se “Grundlæggende teknikker” Side 101)

Brug metoderne fra Kapitel 3, især I/G metoden og Faktakommunikation. (Se “I/G 
Metoden” Side 102) og (Se “Faktakommunikation” Side 103)
Det, I skal igennem her, er vanskeligt at gennemføre, uden at I har trænet færdighederne 
i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).
Det er meget vigtigt, at I har trænet effektive mødeforløb, ellers går de kommende 
øvelser alt for let i kludder. Vi er inde at røre ved noget, mennesker har meget svært ved.
Øv Jer på et af de væsentlige emner fra dette kapitel, resultatformulering. Øv Jer på at 
skifte fra aktivitetsbevidsthed til resultatbevidsthed.
Det bliver meget vanskeligt at holde helikopterperspektivet. De fleste graver sig ned i 
aktiviteter, alt for små detaljer, og endnu værre i meningsdiskussioner og forsvar. Så 
længe det står på, lærer og udvikler I ikke noget.

Jeg er i tvivl, om det kan lykkes uden vejledning og procesledelse. Men prøv alligevel. 
Aftal med hinanden at hjælpes ad, både med indholdet og med arbejdsprocessen, når 
den bliver vanskelig.
(Se “3. Grundlæggende arbejdsformer”) og (“8. Virkninger og resultater i praksis”)

Prøv selv - Opstil en fasemodel

Metode 1 . Bed mødedeltagerne: Beskriv hvilke hændelser, der sker, hvad bliver der sat 
i gang i virksomheden, fra vi modtager en ordre eller en opgave, og til den er endelig 
afsluttet. Skriv dem på kartonskilte, og vær klar til at sætte dem op på tavlerne.
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Sæt alle hændelserne op på klæbetavlerne og forsøg at samle dem i grupper, som 
tilsyneladende hører sammen. Vejledning (Se “I/G Metoden” Side 102)
Drøft hvilke grupper, der bør gennemføres før andre, for at der er ro og orden i 
projektforløbet og for at undgå, at noget skal laves om senere.
Drøft om grupperne har en naturlig overskrift, og om disse overskrifter er naturlige 
navne på nogle gates i en fasemodel, der passer til Jeres virksomhed.

Navnene på faserne bliver overskrifter for oven på tavlerne. 

Overblikket på tavlerne kunne se sådan her ud:

Du kan eventuelt (Se “Eksempel 6 fortsat ‐ Hændelsesforløb i et projekt” Side 347) 

Metode 2. Gør som i metode 1, skriv hændelserne på kartonskilte.

Brug den generelle fasemodel (Se “Generel fasemodel” Side 149), som grundmodel. Sæt 
fasemodellens gates op som overskrifter på tavlerne og drøft om Jeres hændelser og 
opgaver passer ind under overskrifterne på den generelle fasemodel.

Hvis I har nogle hændelser og opgaver, der ikke passer ind under nogle af overskrifterne, 
vurdér så om der mangler en gate ‐ en overskrift ‐ i Jeres tilfælde.
Vær opmærksom på ikke at få for mange faser og gates.

Første bud på Jeres fasemodel. Nu har I første bud på, hvordan trinene i Jeres fasemodel 
kunne se ud. Men læg Jer ikke for fast, vi skal have mange flere erfaringer bygget ind i 
den.
Det vigtigste på nuværende tidspunkt er, at I begynder at have en idé om overskrifterne 
eller navnene på de naturlige trin i en projektopgave i Jeres virksomhed.

Start og slut gate. Hvis I aldrig har haft en fungerende fasemodel, bliver en af 
vanskelighederne sikkert at blive enige om start og slut gatene.
Prøv at definere start og slut gatene, men læg Jer ikke for fast ‐ gør plads til udvikling af 
fasemodellen, baseret på praktiske erfaringer.
Der kan alt for let gå teori‐, organisations‐ eller struktur diskussioner i det. Nogle liniefolk 
kan ikke skifte fra struktur‐ til procestænkning.
Fasemodellen og basisorganisationen må overhovedet ikke være blandet sammen. (Se 
“Fra organisationsstruktur til forretningsproces” Side 197) og (Se “Fasemodellen 
uafhængig af organisationen” Side 208)

Aktiviteter eller resultater. Det er næsten helt sikkert, at I ikke har udtrykt Jer i 
resultater endnu. Det er der stort set ingen af de mere end 4000 mennesker, vi har trænet 
indtil nu, der har kunnet. Problemet er, at næsten ingen af dem kunne gøre det uden 
vejledning. Mange deltagere blev frustrerede og vrede på os som trænere undervejs, for 
det er en større bevidsthedsændring at skifte fra aktivitetsbevidsthed til 
resultatbevidsthed.

OverskriftOverskriftOverskrift Overskrift Overskrift Overskrift

= Papskilte med hændelser og opgaver
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Prøv alligevel allerede nu at ændre Jeres hændelser og opgaver til mellemresultater og 
slutresultater. 

• Det vigtigste resultat for Jer lige nu er, at I kan sætte navn på trinene eller faserne i 
Jeres projektforløb, og at I kan formulere slutresultater efter hver fase.

• Det vil være fint, hvis I kan formulere nogle af mellemresultaterne som fører til 
fasens slutresultat. Men lad være med at grave Jer for langt ned endnu, vi kommer 
til det senere.

Vores bevidsthed om en fasemodel, der kan virke i praksis, er på vej.

Lige nu vil det være nyttigt, at I har formuleret trinene i Jeres fasemodel, givet faserne 
navne og formuleret slutresultatet af faserne. Se de tidligere eksempler som inspiration.
Jeres tavler ser sandsynligvis sådan ud nu:

Prøv selv - Den gravide hval
Indledningen (Se “Prøv selv ‐ Forberedelser” Side 153) gælder også her.
Hele denne øvelse er en fortrinlig træning i mange af mekanismerne i (“3. 
Grundlæggende arbejdsformer”)

Som nævnt før, lad være med at grave Jer for dybt ned eller at cementere Jeres 
nuværende forståelse. Vi skal have fat i den næste bevidsthed om faseopdelte 
projektforløb. 

Sæt Jeres overskrifter, navnene på trinene eller faserne, og resultaterne ved fasernes 
afslutning op på nogle tomme tavler. De overskrifter, I lige nu synes er rigtige i Jeres 
situation. De tomme tavler ser sådan ud:

Forklar følgende: Tænk på nogle konkrete opgaver eller projekter, som vi har 
gennemført i virksomheden. Skriv ned på kartonskilte hvilke ting der gik galt, hvilke fejl 
der skete i projekterne.

Se eventuelt typiske svar fra andre virksomheder, Eksempel 4, 5 og 6 i (“9. Eksempler fra 
praksis”) ‐ men vent til I har skrevet Jeres egne.

Gate navn

Resultat Resultat Resultat ResultatResultatResultat

Gate navn Gate navn Gate navnGate navnGate navn

= Papskilte med foreløbige mellemresultater

Gate navn

Resultat Resultat Resultat ResultatResultatResultat

Gate navn Gate navn Gate navnGate navnGate navn
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Når deltagerne er færdige, bed dem gå op til tavlerne og placér fejlene under de trin i 
projektforløbet ‐ under overskrifterne ‐ hvor deltageren synes, fejlene hører hjemme. 
Træd tilbage i lokalet, og se på tavlerne.

Billedet ser højest sandsynligt sådan ud:

Spørg derefter deltagerne:

• Hvad var din bevidsthed, da du placerede dine fejlhændelser? Satte du dem op, der 
i projektforløbet, hvor fejlene dukker op, der hvor vi oplever dem?

• Eller satte du dem op, der hvor vi skulle have gjort noget for at undgå, at de blev til 
fejlhændelser?

Bed deltagerne om at flytte deres fejlhændelser der hen i projektforløbet, hvor vi skulle 
have gjort noget, for at undgå at de blev til fejl.

Nu ser billedet sandsynligvis sådan ud:

Denne øvelse demonstrerer næsten hver gang, hvor den generelle bevidsthed ligger i de 
virksomheder, vi har trænet.
Der er som regel mere bevidsthed om fejl, hvor de opstår og bliver synlige og hvem der 
har skylden, end om hvor vi skulle have gjort noget for at undgå fejl.

Der er egentlig ikke noget mystisk ved, at det kan betale sig at tænke sig om, inden vi går 
i gang med en større opgave.
Det er derfor, at en effektiv projektstart er at udvikle et projektkoncept først. (Se 
“Projektkoncept” Side 238)

Den bevidsthed vi fik her, skal bygges ind i den fasemodel, vi er ved at udvikle.
Nu ved vi hvilken type projektfejl, fasemodellen skal sørge for, at vi undgår, og vi ved, 
hvor i projektforløbet vi skal gøre hvad.
Denne bevidsthed får dermed indflydelse på, hvilke mellemresultater der skal være 
leveret forud for hver gate i fasemodellen.

Gate navn

Resultat Resultat Resultat ResultatResultatResultat

Gate navn Gate navn Gate navnGate navnGate navn

Gate navn

Resultat Resultat Resultat ResultatResultatResultat

Gate navn Gate navn Gate navnGate navnGate navn
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Nu bliver Jeres fasemodel bygget op omkring Jeres egne erfaringer med Jeres eget 
projektarbejde ‐ i Jeres egen virksomhed. Altså ikke en teoretisk fasemodel fra en 
lærebog.

Den gravide hval. Vi kalder denne bevidsthed for Den gravide hval, fordi vi forestiller os, 
at en stor hval svømmer rundt med alle kartonskiltene i bugen.

Når hvalen svømmer til højre, er bugen fuld af projektfejl. Vi har startet projektet uden at 
udvikle et projektkoncept først.

Når hvalen svømmer til venstre, er bugen fuld af omtanke i tide. Vi har startet projektet 
med at udvikle et projektkoncept.

Spektrum analyse
De to foregående øvelser har til formål at vise dig nogle indfaldsvinkler til en fasemodel 
i Jeres virksomhed. Hvilke hændelser sker der gennem et projektforløb, og hvilke fejl 
opstår der undervejs.

I burde egentlig opstille en spektrumanalyse på Jeres projektarbejde. Den giver et 
yderligere billede af Jeres nuværende projektarbejde. (Se “Spektrumanalyse” Side 112)

List op: 

• Hvilke ting gør vi godt i vores projektarbejde ‐ ting vi ønsker at bevare og forstærke?

• Hvilke idéer og forslag har vi til at forstærke dette?

List op: 

• Hvilke ting er uheldige, hvilke fejl sker der ‐ ting vi ønsker at forbedre?

• Hvilke idéer og forslag har vi til at forbedre dette?

Resultatet af denne spektrumanalyse er nyttig, når I opstiller Jeres første fasemodel og 
gatedokumenter.

Inspiration: Stig Villadsen

Inspiration: Stig Villadsen
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Prøv selv - Projektrivning.
Vi bruger udtrykket projektrivning om det at undersøge helbredet på et konkret 
igangværende projekt eller et projekt, der er afsluttet.

På nuværende tidspunkt kan I afprøve den fasemodel, I lige har opstillet, på et konkret 
projekt, I har i gang, eller et I har afsluttet.
Denne øvelse vil yderligere udvikle Jeres praktiske bevidsthed om, hvad en fasemodel er 
og hvad den kan gøre.

• Brug Jeres tavler ‐ hvor skulle fejlene have været behandlet, for at de ikke blev til 
fejlomkostninger ‐ som checklister.

• Tænk igennem hvilke projektfejl og projektfejlomkostninger der kunne have været 
reduceret eller undgået, hvis vi havde gjort det, vi lige har indset. Hvad ville 
værdien have været af at bruge denne bevidsthed i praksis.

Undersøg et igangværende projekt for, om de emner, der står på tavlerne, er gjort i det 
aktuelle projekt, eller om tavlerne inspirerer til noget, der skal gøres hurtigt, for at der 
ikke opstår flere fejlomkostninger.

Eller gå et afsluttet projekt igennem. Undersøg om de ting, der står på tavlerne, var gjort 
og hvornår i projektforløbet. Blev de gjort, efter at vi opdagede fejlene, og kunne fejlene 
have været undgået eller reduceret.

• Prøv at vurdere hvilken værdi denne indsigt kan have, hvis den bliver brugt i 
praksis. Hvor stor økonomisk værdi, hvor stor kvalitetsforbedring, hvilken image 
værdi overfor kunderne, hvilken intern værdi i form af respekt, tillid, mindre stress, 
osv.

Vores erfaringer som trænere er, at vi typisk kan reducere projektfejlomkostningerne på 
ét leveranceprojekt med meget mere end et helt træningsforløb koster. Typiske 
reduktioner på 1 til 10 mio. kroner ved første projektrivning.

Citat Susanne Ørnbo: “Det er lettere at rette i projektoplægget med et viskelæder, end at 
rette i anlægget med et trykluftbor senere”.

Hvad er en fasemodel?
I en projektorienteret virksomhed er fasemodellen én af virksomhedens hovedprocesser.

Den dækker et ledelsesområde, der har tydelig projektnatur. Den er et ledelsesredskab, 
der anviser en struktureret gennemførelse af projekter fra start til slut. Grundlæggende 
gælder det for en fasemodel bl.a. at:

• Fasemodellen er et sæt fælles spilleregler, som virksomheden bruger til 
projektstyring, projektledelse og projektgennemførelse såvel interne projekter som 
projekter med kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

• Fasemodellen bruges til at skabe struktur og overblik i et projektforløb.

• Fasemodellen bruges til at dele projektet op i mindre trin med hver sin afslutning.

• Fasemodellen repræsenterer en grundlæggende ledelsesfilosofi, hvor 
opmærksomheden er rettet mod opnåelse af mål og resultater til aftalt tid.

• Fasemodellen sikrer en trinvis aflevering af delresultater.

• Fasemodellen anvendes til aftalestyring.

• Fasemodellen sikrer, at terminer er realistiske, og at de bliver overholdt.

• Fasemodellen sikrer, at kunden får den bestilte vare ‐ hverken mere eller mindre.

• Fasemodellen sikrer, at ting bliver gjort i den rigtige rækkefølge.
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• Fasemodellen reducerer fejlrettelser, fejlomkostninger og garantiomkostninger 
væsentlig.

• Fasemodellen er kvalitetssikring af projektgennemførelsen.

• Fasemodellen sikrer, at vi overholder den budgetterede økonomi i projektet.

• Fasemodellen er et røntgenbillede af projektprocessen, som er let at forstå for alle.

Fasemodellen er meget mere en bevidsthed og et sæt iboende færdigheder i 
virksomhedens arbejds‐ og projektkultur, end den er blanketter og systemer.

Bevidsthederne og færdighederne støttes af nogle meget enkle og let forståelige 
støttesystemer ‐ så enkle, at dem der skal bruge dem, kan forstå dem og se nytteværdien 
og hjælpen i dem.

Systemerne støtter gode mennesker i at gøre et godt job.

Grundlæggende projektarbejde
Grundlæggende projektarbejde er nu illustreret ved den holistiske arbejdsform og 
faseopdelt projektledelsesmodel.

Der er en naturlig sammenkobling ovenfra, fra menneskelige funktions‐ og 
trivselsbetingelser til systemer, der understøtter gode medarbejdere.

De administrative systemer, der bygger på menneskers funktions‐ og trivselsbetingelser 
virker meget bedre, end dem der gør det modsatte.

• Den holistiske arbejdsform reducerer de menneskelige barrierer eller proces 
barriererne. 

• Fasemodellen, en faseopdelt projektledelsesmodel, reducerer virksomheds 
strukturbarrier.
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Gates
En gate er et meget vigtigt ledelsesredskab i faseopdelt projektledelse. Derfor er 
forståelsen af, hvad en gate grundlæggende er, et af de vigtige begrebs‐ og modelsæt i 
effektiv projektledelse.

• Gates er projektets ledelsesmæssige knudepunkter

Det er for den sags skyld nogle meget effektive ledelsesmetoder i al resultatorienteret 
ledelse i det hele taget.

For at forenkle ledelsesarbejdet skal udviklingen af en fasemodel ende op med så få gates 
som muligt.
Gateformater og gateprocedurer er ledelsens redskaber til ledelsesarbejdet i en 
projektorienteret forretningsproces.

Grundprincipper i faseopdelt projektforløb
Tidligere har vi set på et helt projektforløb, men vi skal længere ned i grundprincipperne i 
en fasemodel, for at få den til at virke i praksis.

I princippet er én fase ét lille projekt i projektet. Fasen begynder med en klar start eller 
beslutning, den gennemløber en arbejdsfase og slutter med et resultat. Der kan være sat 
mellemresultater ind undervejs ‐ milestones.

Milestones og gates har nøjagtigt samme format. Navnene angiver blot, hvad de bruges 
til rent ledelsesmæssigt. Se senere i dette kapitel.

Faseopdelt projektmodel som akse i et projektledelsessystem

Trindelt arbejdsplan. Begynd med slutningen og gør det vigtigste først

Den holistiske arbejdsform som centrum for mennesker og lederskab

Opgave Resultat
Mellemresultater

Se Idé Plan Udfør Se igen

Se igen
Se

Tænk

PlanUdfør

Idé
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Det, der foregår omkring en gate, er meget konkret. Vi kommer ind til gaten med to ting.

• Resultaterne af den foregående arbejdsfase.

• En plan for at nå resultaterne ved næste gate.

Resultater ved en gate. Ved en gate kommer projektlederen ind med det aftalte resultat 
af den foregående arbejdsfase. Der findes i princippet ingen anden mulighed. Hvis ikke 
resultatet er der, er der ingen grund til at holde gatemødet, gaten kan ikke passeres, og 
projektet er ikke klar til at fortsætte.

Derfor afsættes der højest 10% af mødetiden til at godkende resultaterne

Plan ved en gate. Når projektlederen møder op til en gatepassage, kommer han med en 
realistisk plan for at nå resultaterne ved næste gate.
Planen frem til næste gate overholder grundprincippet; begynd med slutningen og gør 
det vigtigste først. Det betyder, at resultatet ved næste gate er beskrevet helt konkret, 
specifikt og målbart i form af fysiske leverancer. Vejen frem til resultatet er beskrevet. Der 
er sat mellemresultater ‐ milestones ‐ ind.

Resten af gatemødet, 90% af tiden, bruges til at efterprøve og styrke denne plan, så 
sikkerheden for at nå næste resultat er størst mulig ‐ og til at træffe de nødvendige 
beslutninger om projektets fortsættelse.

Efterprøvning af planen. Planen bliver drøftet og vurderet. Trusler og risici identificeres 
og afprøves, og der aftales hvilke forholdsregler, vi skal være klar til at sætte ind med.

Inden beslutningen træffes, efterprøves sandsynligheden for projektets fremtidige 
succes. Derfor taler vi aldrig om projektopfølgning ‐ det er nemlig for sent ‐ så er 
ulykkerne sket. Vi taler om fremdrift og sandsynlighed for fremtidig succes. Et projekts 
succes skabes i fremtiden, ikke ved at følge op på fortiden.

Det er langt vigtigere at sikre fremtiden end at kritisere fortiden.

Alle, der deltager i en gatepassage, skal være så forberedte, at der kan træffes kontante 
beslutninger på stedet. Ellers er det gatepassagen ‐ styregruppen ‐ der forsinker 
projektet.
Kvaliteten af projektarbejdet og af forberedelserne til gatemødet skal være så god, at 
dette kan lade sig gøre.
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Warning Flag

Arbejdsrum - Beføjelser - Rammer
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Vi har trænet alle gatemødedeltagere i at være ordentligt forberedte, og det har været en 
vanskelig træning. Alt for mange gatemøder ender med nogle vage beslutninger, med 
krav om yderligere undersøgelser, udvalgsarbejde, eller at vi skal vente på en 
ledelsesbeslutning.
Alle disse hændelser forsinker projektet og udvander en klar og tydelig projektledelse.

Når alle er ordentligt forberedte ved en gatepassage, kan der ske en reel efterprøvning af 
projektets fremtidige succes. Vi kan efterprøve, hvilke trusler og risici vi ser. Vi kan dele 
viden og erfaringer og gøre dem nyttige i projektets fremtidige forløb. Vi kan aftale 
nødvendige beføjelser, rammer, ressourcer og forudsætninger.

Med denne drøftelse, og med de rammer der er givet til projektet, har projektlederen ro 
i maven, og der er i princippet ingen mulighed for at møde op ved næste gatepassage 
uden de aftalte resultater.

• Vi er blevet fremdriftsbevidste i stedet for opfølgningsbevidste. Vi måler for at sikre fremtiden 
‐ ikke for at bevise fortiden (Se “Kvalitative eller kvantitative målinger” Side 13)

Dette ‐ at lære projektfolk at være fremdriftsbevidste ‐ har været en af de store 
vanskeligheder i vores træning. Alt for mange projektmøder bliver brugt på at forklare, 
hvad der skete i fortiden og hvorfor, og hvis skyld det var ‐ og det skaber ikke fremtidig 
sikkerhed, fremdrift, succes og værdi til kunden.

Aftaler. En gate er en aftale mellem projektlederen om at levere de fremtidige resultater 
og linieledelsen om at levere forudsætningerne.

Der træffes klare aftaler og en klar beslutning om projektets fortsættelse. Der aftales 
beføjelser og rammer. Der aftales warning flags ‐ det vil sige hvornår og på hvilken måde 
projektlederen melder tilbage, hvis han forudser problemer og vanskeligheder. 

Vi arbejder hele tiden med bevidstheden ude i fremtiden, der hvor der kan skabes succes 
og resultater. (Vi kan måske lære af fortiden, men vi kan ikke skabe bedre resultater i 
fortiden ‐ det skulle da lige være gennem kreativ bogføring.)

Warning flags. Når gaten er passeret, har projektlederen de nødvendige erfaringer til 
rådighed, og han har de nødvendige ressourcer og beføjelser tildelt. Så behøver ledelsen 
i princippet ikke bekymre sig om projektet før ved næste gatepassage.

Hvis projektlederen forudser større problemer, eller hvis han forudser, at de bevilligede 
rammer ikke kan holde, hejser han et warning flag i god tid, inden vanskelighederne 
opstår. Et warning flag kan være så alvorligt, at der skal indkaldes til et ekstra gatemøde.

Her gælder det samme som ved en ordinær gatepassage, at alle skal være så forberedte, 
at der kan træffes kontante beslutninger på stedet.

Format ved et warning flag. Projektlederen skal sørge for, at alle kan være forberedte.
Vi har alt for ofte set, at projektlederen meddeler; nu står jeg midt i et problem, tiden er 
gået, pengene er brugt, hvad skal jeg gøre. Denne projektadfærd duer ikke.

Formatet ved et Warning flag (Se “Problembehandling” Side 115) i resumé:
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Gates, milestones, afhængigheder og bindinger 
Alle aktiviteter og faser skal ende med et resultat, der tilfører projektet værdi. 
Resultaterne af hver aktivitet eller fase beskriver vi i et format, vi kalder gates, 
milestones, bindinger eller afhængigheder. 

Gates. En Gate er en milestone, som afslutter en fase i henhold til fasemodellen.
En gate er en milestone, der har et niveau og en status, der gør den til styregruppens 
ledelsesredskab i projektarbejdet.
En gate er en ledelsesmæssig milestone, der samler de foregående mellemresultater op 
på det rigtige ledelsesmæssige niveau, på det rigtige sted i projektforløbet.

En serie af gates i en fasemodel er en trinvis afleveringsforretning ‐ aflevering af 
funktioner til kunden og forretningsresultater til virksomheden.

En gate er projektets bestyrelsesmøde.

Milestones. En milestone er et målepunkt, hvor der skal være opnået et konkret, målbart 
resultat til en bestemt tid.
De mellemresultater, der samles op forud for en gate, er milestones i forhold til gaten ‐ 
det aktuelle ledelsesniveau.

Afhængigheder eller bindinger. Ofte er fremdriften i et projekt afhængig af, at andre 
leverer nogle mellemresultater, til en bestemt tid. Et sådant mellemresultat er en 
afhængighed eller binding.
Set fra projektets side er dette mellemresultat en afhængighed, noget projektet er 
afhængigt af.
Set fra leverandørens side er det en binding, et mellemresultat han er nødt til at levere af 
hensyn til projektet, ikke af hensyn til hans eget arbejde.

Betegnelserne gates, milestones, bindinger og afhængigheder angiver den ledelsesmæssige 
anvendelse af resultatet.
Formater og begreber er altid de samme. Den grundlæggende tænkemåde og de 
grundlæggende arbejdsformer er helt ens.

Gatedokumenter
Det er både praktisk og nødvendigt at have nogle hjælpedokumenter ved gates, 
milestones, bindinger og afhængigheder.
Formålet er hovedsageligt:

• Ledelse og styring af projektet.

• Kommunikationsformater.

• Spilleregler.

Grundlæggende format ved et warning flag.
(Grundlæggende format ved en proaktiv problembehandling helt generelt)
·    En kort redegørelse for hvilket problem vi forudser.
·    En kort redegørelse for årsagerne til problemet.
·    To-tre realistiske løsningsforslag. Aldrig kun ét forslag, for hvordan skulle vi så 
     kunne vælge det bedste?
·    En begrundet anbefaling af hvilken løsning projektlederen foreslår, hvis han selv 
     havde beføjelserne til at gennemføre det.
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• Mulighed for opsamling af erfaringer og læring.

Her illustrerer jeg kun nogle gatedokumenter. De kan i princippet anvendes direkte til 
milestones, bindinger og afhængigheder.
Dokumenterne skal afspejle de erfaringer, I fik, da I udviklede Jeres fasemodel, prøvede 
den gravide hval (Se “Prøv selv ‐ Den gravide hval” Side 155)og prøvede en projektrivning. 
(Se “Prøv selv ‐ Projektrivning.” Side 158)

Grundlæggende gateformat
Blanketten viser det helt grundlæggende gateformat, som respekterer det tidligere 
omtalte.

Et gatedokument vil få et grundlæggende indhold som vist her. Det er en model for, 
hvad der minimum skal med på et gatemøde, der sikrer projektets fremdrift.

Se et mere detaljeret eksempel fra en virksomhed, vi har trænet. (Se “Eksempel 6 fortsat 
‐ Andet bud på gatedokumenter” Side 355)
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Gate identifikation

Projekt navn
Gate
Deltagere

Resultat ved denne gate
Resultaterne fra foregående projektfase afleveret
Eventuel mangelliste med plan for afhjælpning
Resultaterne godkendt

Resultat ved, og plan frem til, næste gate

Resultat - de fysiske leverancer - ved næste gate præsenteres
Detailplaner, aktioner, terminer, ressourcer, budget frem til næste
gate
Grovplan for resten af projektet

Efterprøvning, sandsynliggørelse af hele projektets resultater,
forudsætninger, terminer, økonomi og ressourcer i henhold til 
oprindeligt projektoplæg
Trusler, risici, hindringer, hvilke mulige løsninger
Alternative eller bedre måder at gennemføre projektet på

Beslutninger, planer, aftaler, læringer
Godkendelse af detailplan frem til næste gate - grovplan for
resten af projektet
Aftaler om projektets og basisorganisationens opgaver, ressourcer
og bidrag
Aftaler om projektets beføjelser, rammer, ressourcer, warning flags
Aftale om næste gatemøde, deltagere, resultater, forberedelser, 
termin
Erfaringsopsamling, læring og formatering, aflevering.
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Ledelsesområder
Ledelsen ønsker som regel resultaterne ved en gate holdt op mod nogle ledelsesområder 
eller ledelsesmæssige interesser.

Her er et eksempel på ledelsesområder, som resultaterne ved en gatepassage skulle 
holdes op imod i en Contracting virksomhed. Brug eksemplet som inspiration. De vil se 
anderledes ud i en anden virksomhed og til en anden anvendelse.
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Kunde:
Kundeforhold
Kontrakt, kontraktadministration, jura
Tillægsarbejder

Plan:
Faseopdelt projektplan
Strukturering, delegering, delprojekter
Ressourcer, kritiske og ukritiske

Økonomi:
Faseopdelt projektøkonomi
Projektindkøb, forpligtelser
Budget og likviditet
Data til periodeøkonomi, fakturering, remburser

Projektorganisation:
Kommunikationsplan
Projektleder og projektgruppe
Projektchef
Styregruppe
Projektkapacitet, egenfremstilling, underleverandører
Site forhold

Krav og standarder:
Kvalitet
Miljø og sikkerhed
Myndighedskrav
Tekniske standarder
Interne krav

Dokumentation:
Typegodkendelsesmålinger
Testforskrifter og resultater
Tegninger, diagrammer, styklister
Produktionsdokumentation
Indkøbsspecifikationer

Ledelsesområder
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Spilleregler ved et gatemøde
Aftal et sæt spilleregler ved gatemøder ‐ og hold dem. Gatemøderne er det vigtigste 
ledelsesredskab til at sikre, at projekterne forløber som planlagt og besluttet.

• Projekterne går nøjagtigt, som gatemøderne går.

Gatemøderne er desuden den ledelsessituation, hvor projektkulturen og 
virksomhedskulturen kan påvirkes mest effektivt.
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Grundlæggende holdninger:
Hold alle aftalte gatemøder og vær fysisk og mentalt til stede
Gør gatemøderne enkle og overskuelige
Fremsend spørgsmål til deltagerne inden gatemødet
Et gatemøde er ikke en kritik eller dom, men en hjælp, sparring 
og rådgivning til projektlederen
Tonen er fair, åben, faktabaseret, gennemsigtig, ikke politik og spil

Hvem deltager:
Projektlederen og Projektchefen
Dem der skal modtage og godkende resultaterne ved nuværende 
gate
Dem der skal modtage og godkende resultaterne ved næste gate
Dem der skal levere ressourcerne og forudsætningerne til næste 
projektfase
Ved nogle gates kan også kunder, underleverandører og 
specialister deltage

Inden gatemødet:
Projektlederen fremsender materialet i god tid inden mødet
Alle deltagere er så forberedte, at der kan træffes beslutninger 
på mødet
Hvis en deltager er forhindret, sender han en kompetent 
stedfortræder, eller han sender sit bidrag skriftligt inden mødet

På gatemødet:
Brug dagsordenen og de aftalte vurderingskriterier
Projektlederen får tid og ro til at fremlægge projektstatus og planer 
sammenhængende uden afbrydelser
Lyt når andre taler. Deltag aktivt i mødet. Hold samtalen om emnet.
Ingen uvedkommende afsporinger
Undgå detailteknik, detailøkonomi, kæpheste og peanuts
Træf beslutninger på mødet, ellers forsinkes projektet af 
styregruppen

Efter mødet:
Referat skrives på mødet, alternativt sendes det dagen efter
Alle involverede parter informeres senest dagen efter mødet
Overhold indgåede aftaler

Spilleregler ved gatemøde
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Rolig nu. Hvis du ikke har erfaringer med faseopdelt projektstyring, tænker du sikkert; 
det er da alt for omfattende.
Det kan det også let blive, hvis nogle teoretiske strukturtænkere får fat i det. Men hvis vi 
holder det på et praktisk og jordnært niveau, og husker at det er en procestænkning vi er 
i gang med, er det ikke så omfattende endda.
Det virker omfattende, medens vi træner nye vaner, men har vi bare trænet de rigtige 
vaner, er det ganske enkelt.

Vi gennemførte et projekt, hvor kontraktsummen var kr. 750 mio., og hvor total projektet 
inklusive ekstra opgaver blev over kr. 1 mia.
I starten trænede vi alle deltagere i at deltage i gateovergangene. I starten tog træningen 
og selve gateovergangene lang tid, men gennemsnittet af projektmøderne blev alligevel 
på 19 minutter.
Det er vel ikke så slemt en ledelsesindsats for at holde et projekt af denne størrelse på 
sporet.

Prøv selv - Opstil gatedokumenter
Vi fremtager i princippet gateformater og gateprocedurer på nøjagtig samme måde, som 
da vi fremtog fasemodellen tidligere i dette kapitel.

Indledningen (Se “Prøv selv ‐ Forberedelser” Side 153) gælder også her.

I arbejdet tidligere i dette kapitel var I godt i gang med råmaterialet til 
gatedokumenterne.
Ud fra tavlerne med hændelser og opgaver under hver fase ‐ eller forud for hver 
gatepassage ‐ har I allerede stikordene til mange af de ting, der skal være gjort forud for 
en gatepassage.
Ud fra tavlerne med projektfejl har I stikordene til de ting, der skal være afklaret tidligt i 
projektforløbet og dermed stikord til mellemresultater forud for gatepassagen.

Pas på at I virkelig formulerer gates som resultater og faserne som arbejdsfaser. Husk 
også, at punkterne i gatene skal være resultatformulerede ‐ som mellemresultater.
Brug eventuelt de foregående eksempler som inspiration til at komme i gang med de 
gatedokumenter, der passer til Jeres virksomhed og branche.

Eksempel 6
Du kan se et komplet eksempel på, hvordan en træningsgruppe udviklede en fasemodel 
med tilhørende Gatedokumenter i praksis i Eksempel 6.

Eksempel 6 ‐ Typiske fejl i anlægsleverancer er min “aflæsning” af den pågældende 
virksomhed. (Se “Eksempel 4 ‐ Typiske fejl i produktudvikling” Side 330)

Eksempel 6 ‐ Hændelsesforløb i et projekt er deltagernes besvarelse af, hvilke ting der 
sker i virksomheden fra modtagelse af ordren til anlægget er indkørt hos kunden. (Se 
“Eksempel 6 fortsat ‐ Hændelsesforløb i et projekt” Side 347)

Eksempel 6 ‐ Fejlhændelser i et projektforløb er deltagernes uddrag af min “aflæsning”, 
som nævnt ovenfor. (Se “Eksempel 6 fortsat ‐ Fejlhændelser i et projektforløb” Side 350)

Eksempel 6 ‐ Første bud på Gatedokumenter er et uddrag af deltagernes første 
Gatecheckliste. (Se “Eksempel 6 fortsat ‐ Første bud på gatedokumenter” Side 353)

Eksempel 6 ‐ Andet bud på Gatedokumenter er et af deltagernes Gatedokumenter. (Se 
“Eksempel 6 fortsat ‐ Andet bud på gatedokumenter” Side 355)

Eksempel 6 ‐ Mangelliste er deltagernes bud på, hvordan de ville holde styr på eventuelle 
mangler i projektforløbet. (Se “Eksempel 6 fortsat ‐ Mangelliste” Side 357)
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Faseopdelt projektledelsesmodel
Kobler vi nu indholdet fra Faseopdelt projektmodel og Gatedokumenterne sammen, har 
vi en foreløbig projektledelsesmodel. På nuværende tidspunkt ikke helt færdig, men 
ganske god. Den vil kunne fange rigtigt mange uhensigtsmæssigheder og fejl på forhånd 
‐ inden de bliver til projektfejlomkostninger og garantiomkostninger.

Men endnu engang, læg Jer ikke for fast. Lad være med at cementere den, og lad være med at gå i 
forsvarsstilling.

Brug i stedet projektledelsesmodellen i nogle måneder, mindst 3 og op til 12 måneder. 
Inddrag flere medarbejdere i at anvende og forbedre fasemodellen.

Brug den holistiske arbejdsform til at Lære af Praksis ved at bruge 
projektledelsesmodellen i praksis, at Udføre i Praksis.

Det er vigtigt, at projektledelsesmodellen afprøves af alle, der er i indgreb med 
projektprocessen i virksomheden.

Alle skal gerne komme med forbedringsforslag, som samles op i en protokol, så de ikke 
bliver glemt.
Den, der har opgaven at holde projektledelsesmodellen opdateret, indfører de 
godkendte ændringsforslag hvert halve eller hele år. Ikke oftere, for så bliver 
organisationen unødigt forstyrret af ændringer. Ingen ved, hvilken version der er den 
gældende.

Projektledelsesmodellen bliver meget forbedret ved at lære og korrigere i nogle aftalte 
tidsperioder.

Projektledelsesmodellen bliver et meget stærkere værktøj ved at inddrage brugerne i 
udvikling og afprøvning af den ‐ ved ejerskabsimplementering af den.

Én projektledelsesmodel. På nuværende stade kommer der altid forslag, om ikke vi kan 
opstille en projektledelsesmodel light. Svaret er; Nej.

Så vil der hurtigt gå kludder i træningen og i projektstyringen. Den 
projektledelsesmodel, som virksomheden har godkendt er Projektledelsesmodellen. 

Næste spørgsmål; Skal vi virkelig tage stilling til alle disse ting for hver eneste opgave. 
Svaret er igen; Nej.

Du skal aktivt tage stilling til de punkter i projektledelsesmodellen, der er relevante for 
din opgave eller projekt ‐ og markere, at du har fravalgt de øvrige.

Vi skal alle være loyale mod formaterne i vores virksomhed ‐ bruge samme formater i 
vort samarbejde. (Se “Om formater” Side 131)

Vi skal hjælpe til med, at virksomheden kommer op på modenhedsniveau 5. (Se 
“Modenhed ‐ projektprocessen” Side 140)

Prøv selv - Projektrivning, igen
Oplev værdien af en fasemodel med gatedokumenter.
Værdien er helt sikkert større end omkostningerne ved et helt træningsprogram allerede 
nu. Find ud af, hvad en faseopdelt projektledelsesmodel kan gøre for dig.

På nuværende tidspunkt kan du gennemføre en fremdriftsrapportering ‐ helt uden at 
opstille yderligere projektplaner ‐ der sandsynligvis kan forøge sikkerheden i projektet 
med faktorer, og du kan finde forhold, der ville koste mange penge, hvis ikke de bliver 
imødegået med det samme.

Så prøv selv. Men vær tålmodige og åbne overfor hinanden. Eller find en erfaren 
vejleder.
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Det vi kalder projektrivning er illustreret i figuren ovenfor.

Når du har opstillet din første faseopdelte projektledelsesmodel med de vigtigste 
mellemresultater defineret i dine gate dokumenter, prøv så at tænke et igangværende 
projekt igennem, og marker hvilke gates der er afsluttet indtil dato.

Brug gatelisterne som filter. Vurdér relevansen af punkterne ‐ mellemresultaterne ‐ i 
gatedokumenterne. Noter om de er opfyldte, eller om der er mangler.

Den situation, vi har set næsten hver gang, er at ingen af gatene kan afsluttes helt, der er 
en mangelliste ved dem alle. Det er disse mangler, der bliver til forsinkelser og til 
ændringer af ting, der skulle have været i orden. Det er disse mangler, der bliver til 
projektfejl‐, kvalitets‐ og garantiomkostninger.

Billedet bliver som regel som vist på figuren. Der er en stor del mangler, og en stor del 
rettelser der skal gennemføres til sidst i projektet ‐ eller endnu værre efter afleveringen. 
Derved stiger tidspresset og stressniveauet i projektgruppen og i hele organisationen.

Gatene klumper sig sammen til sidst i projektforløbet, hvor de skulle have været jævnt 
fordelt hen over projekttiden.

Det er en ofte forekommende situation, når vi kommer ud som projektsupportere, at vi 
må starte med en oprydning i noget, der skulle have været gjort tidligere i projektet.

Du kan også prøve at rive et afsluttet projekt. Prøv at opleve, hvor mange af projektets 
mangler og fejl du kunne have fanget i tide, inden de blev til projektfejlomkostninger ‐ 
og prøv at vurdere økonomien, hvis du tør.

Mange af vore deltagere ‐ langt de fleste ‐ siger, at de vil prøve faseopdelt projektledelse 
næste gang, de skal starte er nyt projekt.

Men; Nej. Gør det nu ‐ med det samme.

Lav en projektrivning. Find ud af hvortil i projektledelsesmodellen, det er lettest at rydde 
op. Definér dette sted som en velkomstgate, og kør så faseopdelt projektledelse derfra.

Det vil med garanti betale sig flere gange.

Mangel
Mangel
Mangel Mangel

Mangel Mangel
Mangel Mangel
Mangel

Mangel

Stress kurve

Projektrivning

iAkt vitet 1

iAkt vitet 2

iAkt vitet 3

Aktivitet 4

Aktivitet 5
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Hvad gør en gate? 

• En gate gør status på projektets resultater op til nu.

• En gate ser fremad, forudser resultater, hændelser, trusler og risici.

• En gate efterprøver projektets sandsynlighed for fremtidig succes.

• En gate skaber en klar aftale om at projektet leverer resultaterne og 
basisorganisationen leverer forudsætningerne.

• En gate er det vigtigste ledelsesmæssige knudepunkt mellem projektet og 
basisorganisationen.

• En gate sikrer en præcis kommunikation mellem virksomheden, kunderne og 
leverandørerne.

• En gate sikrer, at de rigtige mennesker er koblet på projektet i tide, og at de rigtige 
ting bliver gjort i tide, så der skabes ro i resten af projektforløbet.

• En gate sikrer en effektiv videns‐ og erfaringsdeling.

• En gate sikrer, at vi minimerer spild og fejlarbejde.

Ingen faseopdelt projektledelsesmodel kommer til at virke uden effektive gatepassager/
gatemøder.

Gatemøder
Langt de fleste projektbeslutninger sker på projektmøder, kundemøder, 
leverandørmøder, hand over møder. De vigtigste ledelsesmæssige beslutninger sker på 
gatemøder.
Et effektivt mødeforløb er afhængigt af, at vi behersker de grundlæggende principper og 
arbejdsprocesser i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

• Gatemøder er, som enkelt emne, langt det vigtigste, når vi ønsker at indføre et 
velfungerende projektledelsessystem i virksomheden.

• Det er på gatemøderne, ledelsen bedst kan udvikle kvaliteten og effektiviteten i 
projektarbejdet i praksis.

• Et gate møde er et beslutning‐ og commitmentmøde.

• Det er gatemøderne, der får et projektledelsessystem til at virke.

• Det er gateformaterne, der skaber struktur, overskuelighed, grundlag for 
delegering, ansvarlighed, arbejdsdeling, klare aftaler, værdibidrag og 
underleverancer.

• Det er gatemøderne, der mest af alt udvikler projektkulturen i virksomheden.

• Det er på gatemøderne, ledelsen kan vise hele organisationen lederskab, værdier, 
holdninger, normer og disciplin i praksis. Det modsatte bliver synligt i klart dagslys 
for alle.

• Hele projektprocessen går nøjagtigt, som gatemøderne går.

• Hvis gatemøderne kommer til at virke, kommer projektledelsessystemet til at virke.

• Hvis gatemøderne svigter, svigter projektledelsessystemet, projektkulturen og 
holdningerne omkring projekterne.

Resultater ved gates skal være opnået for at imødegå den sædvanlige strøm af 
ændringer, som kommer for sent.

Effektiviteten i et projektforløb kan ikke forøges mere nogen steder end ved at få 
gatepassagerne til at virke i praksis.
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Gatemøderne er så vigtige, at de skal være aftalt lang tid frem i tiden. Der må 
overhovedet ikke findes nogen undskyldning for ikke at deltage.

Det er så store forretningsværdier, der er afhængige af effektive gatemøder, at ledelsen 
under ingen omstændigheder melder afbud.
Vi kan ikke lede projektarbejdet og projektporteføljen ‐ træne medarbejderne og udvikle 
projektkulturen ‐ ved at blive væk. (Se “Musikeren” Side 8)

Planlægning af et projekt
Når vi trænere taler om planlægning af et projekt, er det noget andet, end det de fleste 
tænker på. Det var måske mere rigtigt at tale om etablering af et projekt og dets vilkår for 
fremtidig succes.

En af de store spildfaktorer i projektarbejdet er, at projektet er for svagt etableret, 
planlagt og organiseret.

Det, vi taler om her, er en kombination af en måde at planlægge et projekt på og at aftale 
roller og opgaver i projektet.

Hjørnestenene i en effektiv etablering af et projekt er:

• Start med et effektivt projektkoncept. (Se “6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

• Aftal roller i projektet, projektejer, styregruppe, projektleder, delprojektledere, 
teknisk projektleder, koordinatorer. Beskriv deres opgaver og værdibidrag konkret i 
forhold til projektet. (Se “5. Tværorganisatorisk samarbejde”) og (“7. Effektiv med 
de rigtige ting”).

• Organisér projektet i naturlige delprojekter og deleger dem til nogle mennesker, der 
kan og vil gennemføre dem.

• Beskriv målene og delmålene i projektet i form af fysiske delleverancer og 
hovedleverancer.

• Opstil en faseopdelt og resultatorienteret projektplan, projektbudget og 
kommunikationsplan.

• Aftal sikring af, at projektet bliver gennemført effektivt. Aftal at projektet leverer 
resultaterne og basisorganisationen leverer forudsætningerne.

Denne opfattelse, af at etablere et projektet, griber ind i måden vi planlægger og 
gennemfører projekter på. Især er anvendelsen af en fasemodel med tilhørende gates 
vigtig. Samtidigt er forståelsen af mekanismerne omkring projektplanlægning vigtig.

Måden vi håndterer projektarbejdet på i organisationen (“5. Tværorganisatorisk 
samarbejde”) og den forretningsmæssige forståelse af projektet (“6. Virksomhedens 
eksistensgrundlag”), er væsentlige forståelser for at etablere et projekt effektivt.

Rundt om det hele ligger den menneskelige og ledelsesmæssige forståelse, der er 
beskrevet i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Her følger nogle erfaringer omkring projektplanlægning, som eksempler på det at 
etablere et projekt effektivt.

Projektplan
Det er aldrig lykkedes mig at få traditionel planlægningstænkning til at virke effektivt i 
projekter, der indeholder en stor del udviklingsaktiviteter.

Det er egentligt meningsløst at bruge begrebet tidsplanlægning:
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De fleste projekter, jeg har deltaget i, og som er gennemført med succes, har slet ikke 
været planlagt på traditionel vis med gantplaner. 
Det er som regel overflødigt arbejde at opstille planerne og at følge op på dem på 
traditionel vis.
Det har været projekter med en stor del udviklingsaktiviteter, projekter fra kr. 25.000 til 
over kr. 1 mia.
(Se flere principper og erfaringer om projektplanlægning i min bog “ProjektTræning ‐ 
Tanker, teorier og værdier ‐ bag bogen ProjektTræning ‐ Projekter og Lederskab i 
Praksis”. Se en omtale af bogen på www.projekttraening.dk)

Traditionel projektplan
En traditionel projektplan er som regel en gantplan med aktiviteter og tidslinier. Dette er 
sjældent en effektiv projektplan.
Projektets vilkår forandres ofte hurtigere, end vi evner at følge op på alle detaljerne.
Traditionelle projektplaner bliver som regel alt for detaljerede, og når der opstår 
problemer, forlanger ledelsen flere detaljer tilføjet. Efterhånden bliver planen helt 
uoverskuelig. Der følges mere og mere op på mindre og mindre detaljer. Grebet om 
projektet centrale succesfaktorer afspores og defokuseres. Dette er at anvende den 
mekaniske arbejdsform. (Se “Den mekaniske arbejdsform” Side 71) og (Se 
“Menneskelige kvaliteter” Side 71)

Aktivitetsniveauet bliver typisk hektisk mod planperiodens afslutning. Der indgås 
kompromisser, fejl bliver synlige, mangler kommer frem ‐ med forklaringer om hvis 
skyld det var.

Der er ofte for svag struktur i venstre side af planen. (Se senere)

Der er ofte for svag eller ingen resultatformuleringer for enden af aktiviteterne.

Det er ofte for utydeligt, hvem der har hvilke roller, beføjelser og ansvar, og hvem der 
kan lave hvilke aftaler i projektet.

·    Tid kan ikke planlægges - den er der bare. Men vi kan planlægge vores indsats, 
     vore værdibidrag og de resultater vi vil aflevere til en aftalt tid.
·    Mål og resultater kan beskrives og planlægges. De vigtigste værdibidrag kan 
     identificeres, prioriteres og delegeres.
·    Det har ingen værdi at bruge tid. Men det kan have værdi at skabe resultater 
     indenfor en given tid.
·    Vi burde ikke belønnes for at bruge tid, men for at skabe resultater.
·    I projektarbejde med udviklingsaktiviteter er der ingen lineær sammenhæng 
     mellem tidsforbrug og værdifulde resultater.
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Faseopdelt projektplan
En god projektplan indeholder resultater ved milestones og gates, så det er muligt at 
følge konkret op på resultaterne og at efterprøve sandsynligheden for fremtidig succes.

Venstre siden er delt op i logiske delfunktioner eller delprojekter, der kan gøres færdige 
og testes hver for sig.

Højresiden er formuleret som konkrete, specificerede og målbare resultater ‐ fysiske 
leverancer ‐ for hver aktivitet eller delfunktion og delprojekt.

Hver aktivitet eller delfunktion er planlagt efter princippet; beskriv slutresultatet og gør 
det vigtigste først. Mellemresultater på hver aktivitet er beskrevet som milestones.

Tidslinien i planen er ordnet, så projektet gennemføres i naturlige faser med en jævn 
belastning gennem hele projektperioden. De vigtigste ting og de største vanskeligheder 
gennemføres først. Se (Se “Prøv selv ‐ Den gravide hval” Side 155).

De rigtige mennesker er inddraget i tide.

Mellemtrinene gøres færdige, så de ikke bliver til fejl, mangler og problemer til slut i 
projektet.

De rigtige ting bliver gjort i tide.

Denne planlægningsfilosofi gør det muligt at efterprøve projektets fremtidige succes. 
Projektledelsen kommer op på et ledelsesmæssigt kvalificeret niveau.

Traditionel projektplan Tidspres til slut i projektperioden

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 4

Aktivitet 5

Faseopdelt projektplan Tidspres jævnt fordelt i projektperioden

Delopgave 1

Delopgave 2

Delopgave 3

Delopgave 4

Delopgave 5
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En realistisk Projektplan
Der er ingen projektplan, der kan blive bedre end det grundlæggende projektoplæg ‐ og ingen 
projektplan kan blive bedre end vores evne til at indgå aftaler med hinanden og til at holde dem.

En traditionel projektplan er ingenting i sig selv. Det er blot en praktisk metode til at 
illustrere, hvad vi har lovet hinanden. Planen bliver ikke mere realistisk af at udføre den 
i et sofistikeret computerprogram eller købe en større skærm med flere farver.

Det eneste, der får planen til at holde, er at vi hver især holder det, vi har lovet, og som 
vi selv har skrevet ind i planen. (Se “Den menneskelige arbejdsform” Side 69) og (Se 
“Menneskelige kvaliteter” Side 71)

Hvis projektgrundlaget skrider eller svigter, skrider projektplanen.

Hvis ledere og projektmedarbejderne ikke holder deres aftaler, skrider projektplanen.

Projektgrundlaget behandles i (“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”). At overholde 
aftaler i projektet behandles i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) og (“7. Effektiv med 
de rigtige ting”).

Planlægning af det ukendte - Planlægning af det kendte
En af de store vanskeligheder, vi støder på i træningen, er at mennesker ikke kan kende 
forskel på udviklingsaktiviteters og driftsaktiviteters indre natur, og at de ikke ved, 
hvordan de to ting skal behandles.

Udviklingsaktiviteter. Udviklingsaktiviteterne er karakteristiske ved, at de først kan 
beskrives og planlægges ‐ i traditionel forstand ‐ når de er gennemført. Vi kan ikke sige, 
om opgaverne er løst rigtigt, for der er altid flere mulige løsninger på udviklingsopgaver. 
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Her kan vi ikke gøre tingene rigtigt, men vi kan gøre de tilstrækkeligt rigtige ting 
tilstrækkeligt rigtigt.

Udviklingsopgaver kan altså ikke planlægges på traditionel vis. Men de kan målstyres.

Der er ingen udviklingsopgave, der nogensinde bliver helt færdig. Den kunne altid løses 
anderledes eller bedre, når den er færdig.
Men vi kan beslutte, når den er god nok til formålet.

Driftsaktiviteter. Der er også nogle driftsaktiviteter, nogle ting vi har prøvet før. 
Driftsaktiviteterne er karakteristiske ved, at de kan beskrives og planlægges på forhånd. 
Vi ved, om de er løst rigtigt, for de er jo dokumenteret. Her kan vi gøre tingene rigtigt.

Produktionsopgaver kan som regel altid løses rigtigt og blive helt færdige.

Planlægning af det ukendte og det kendte. Der er stor forskel på den indre natur i 
planlægning af noget ukendt, noget med udviklingsnatur ‐ og planlægning af noget 
kendt, noget med driftsnatur.

• Det er sjældent driftsaktiviteterne, der vælter en projektplan.

• Det er næsten altid udviklingsaktiviteterne, der vælter en projektplan.

I udviklingsfaserne er der mange løsningsmuligheder, som hver for sig er anvendelige 
og lige rigtige. I driftsfaserne er der meget få løsningsmuligheder. Der foreligger 
tegninger, styklister, testspecifikationer, operationsbeskrivelser. (Se “Løsningsrum” 
Side 190)

Dette er illustreret i den følgende tabel.

Effektiv ledelse af disse to typer opgaver er helt forskellig. Det sker ofte, at en 
virksomhedsledelse ikke forstår dette. De er som regel ledere af produktionsopgaver.

Mange ledere tror, de forstår det ‐ de kan ind imellem sige de rigtige ord ‐ men de gør det 
ikke i praksis. Viden er ikke nok, det skal være iboende færdigheder. (Se “8. Virkninger 
og resultater i praksis”)

Det går helt galt, når produktionsledere vil lede udviklingsarbejde. Så bliver 
udviklingseffektiviteten faktorer forringet i forhold til potentialet.

Planlægning af det ukendte - 
Udviklingsfaser

·    Er afhængig af, at mennesker fungerer 
     godt i forhold til de opgaver, de 
     påtager sig.
·    Arbejder med usikre ting - ikke 
     rutinearbejde
·    Detaljer kan først beskrives, når 
     opgaven er løst.
·    Viden om mennesker og deres 
     funktionsbetingelser kan anvendes 
     som erfaringsgrundlag.
·    Detailplanlægning kan kun foretages 
     af de involverede mennesker, når de 
     kender og forstår opgaverne.

Planlægning af det kendte - 
Driftsfaser

·    Er afhængig af, at maskinerne kører 
     uden driftsforstyrrelser.

·    Arbejder med sikre ting - rutine

·    Detaljer kan beskrives og planlægges 
     på forhånd.
·    Statistik kan anvendes som 
     erfaringsgrundlag.

·    Detailplanlægning kan foregå i en 
     central planlægningsafdeling.
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Der er et paradoks. De fleste mennesker starter altid med det, de ved noget om ‐ altså 
driftsaktiviteterne ‐ for så kan de vise tidlige fremskridt overfor sig selv og deres 
utålmodige ledere. Derved udskydes udviklingsaktiviteterne til sidst, når der i forvejen 
er stort tidspres, og så kuldsejler projektet.

Vi skal selvfølgelig bruge projektarbejdets grundregel. Begynd med at beskrive 
slutmålet, slutresultatet. Skab overblik over, hvilke delresultater der skal fremskaffes for 
at nå slutresultatet, og gør det vigtigste og vanskeligste først.

Altså løs udviklingsaktiviteterne først. Hvis ikke vi kan løse dem, er der ingen grund til 
at bruge ressourcerne på driftsaktiviteterne.

Der er at andet paradoks. Udviklingsaktiviteterne kan kun planlægges realistisk af de 
mennesker, der skal udføre dem. Det er dem, der bedst ved, hvad de har prøvet før, og 
hvad de ikke har prøvet før. Det er dem, der bedst ved, hvilke erfaringer og uddannelser, 
de har. Det er dem, der kan føle ejerskab, engagement, ansvarlighed overfor 
udviklingsaktiviteterne. (Se “Den menneskelige arbejdsform” Side 69) og (Se 
“Menneskelige kvaliteter” Side 71)

Driftsaktiviteterne kan muligvis planlægges af andre, for de er jo dokumenteret i 
forvejen.

Paradokset er, at de fleste, jeg har mødt, tror, at en anden kan planlægge for dem, der skal 
udføre udviklingsarbejdet, og det er aldrig gået godt endnu.

Der er et tredje paradoks. Detailrapportering i udviklingsfaserne forstyrrer 
kreativiteten. For meget kreativitet i driftsfaserne forstyrrer effektiviteten.

I udviklingsfaserne er ordet opfølgning forkert. At følge op kan kun lade sig gøre på 
historiske ting, ting der er sket.

I udviklingsfaserne bliver vi nødt til at sætte ret faste mål, efterprøve sandsynligheden 
for fremtidig succes og gøre de mest kritiske ting først. Processen er fremadrettet, der er 
mange omtrent lige gode muligheder, der skal træffes beslutninger og valg.
Værdien af udviklingsresultater kommer ude i fremtiden, så vi skal fokusere på 
fremtiden og ikke følge op på fortiden. Vi kan ikke skabe succes i fortiden, men til 
gengæld i fremtiden. (Se “Kvalitative eller kvantitative målinger” Side 13)

Jeg behøver ikke vejlede nogen i detailopfølgning, det er der mange, der er gode til.

Det er vigtigt, at ledergruppen har en samstemt opfattelse af forskellene i disse faser, 
ellers skabes der meget spild, friktion, misforståelser, forsinkelser, forvirring, 
usikkerhed, signal‐ og værdiforvirring.
Det er en vigtig ledelsesopgave at skabe fælles bevidstheder, begreber og 
samstemmighed i hele virksomheden. Derved kan der opnås meget store gevinster i 
arbejdsmæssig effektivitet.

Ledelsen kan arbejde med bevidstheden om, hvilken type virksomhed vi er, og hvilken 
vi skal være fremover.

Lær at skelne mellem udvikling og drift, og dermed mellem udviklingsledelse og 
driftsledelse.

Opfølgning i udviklingsfaserne kan kun lade sig gøre ved at deltage i processen.

Opfølgning i driftsfaserne kan gøres på de mere traditionelle måder.

Administrative procedurer skal respektere den indre natur i de forskellige faser for at 
virke effektivt.

Der er et fjerde paradoks. Hvis en virksomhed har flere projekter kørende samtidigt, ét 
går rigtigt godt og et par stykker går dårligt, reagerer ledelsen typisk med at flytte lidt 
rundt på ressourcerne ‐ som det kaldes ‐ uden at gentage planlægningsprocessen. Hvis 
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ikke lederne forstår hvad de gør, får de nu tre projekter der lider nød, og ingen der går 
godt.

Vi er nødt til at have et sikkert overblik over kritiske og ukritiske aktiviteter i hvert enkelt 
projekt. De kritiske aktiviteter er altid en sammenkobling af mennesker og opgaver. Hvis 
vi flytter rundt med mennesker, ændrer mønstret ‐ kritiske og ukritiske aktiviteter ‐ sig.

Det er som regel planlægning, gennemførelse og ledelse af udviklingsaktiviteterne, der 
går galt, når projekter ikke bliver færdige som ønsket. 

Derfor vil jeg forklare nogle erfaringer med, hvad problemerne er, og hvad vi kan gøre. 
Her forklarer jeg det i forhold til traditionel planlægningstænkning. I (“5. 
Tværorganisatorisk samarbejde”) i forhold til hvordan projekter håndteres i 
organisationen og i (“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”) i forhold til den 
grundlæggende forretningsforståelse.

Grundlæggende projektplanlægning
Udviklingsplanlægning kan kun foretages af dem, der skal gennemføre 
udviklingsopgaverne.
Bag denne tænkning ligger forståelsen af grundlæggende projektarbejde, som er 
forklaret i (Se “Den menneskelige arbejdsform” Side 69) og (Se “Menneskelige 
kvaliteter” Side 71)

Planlægningen starter med, at ledelsen udvælger den kernegruppe af mennesker, der 
skal gennemføre udviklingsopgaven.

Kernegruppen sætter sig ind i projektoplægget, som kan være et produktkoncept eller en 
kontrakt. Den mest effektive involvering i projektoplægget er, at kernegruppen deltager 
i den sidste del af konceptarbejdet eller kontraktforhandlingerne. Derved overføres der 
mest mulig information og størst mulig ejerskabsfølelse til projektgruppen. (Se 
“Samarbejde i overgangene” Side 210) og (Se “Projektkoncept” Side 238).

Når kernegruppen sætter sig ind i projektoplægget, finder de ud af, hvilken planstruktur 
der er mest effektiv (Venstre side af planen). 

Samtidigt finder de ud af, hvilke dele af projektet, der har udviklingsnatur og hvilke dele, 
der har driftsnatur. Denne opdeling gælder kun for kernegruppens medlemmer. Hvis 
nogle medlemmer af gruppen skiftes ud, er dette mønster anderledes ‐ det er direkte 
bundet til gruppemedlemmernes konkrete viden og færdigheder i forhold til opgaverne.

Derefter finder kernegruppen ud af, hvad der er hovedopgaver og delopgaver i 
projektet.
Det er vigtigt, ved denne opdeling, at opgaverne er hele opgaver eller hele funktioner, 
der kan færdiggøres og afprøves hver for sig. Dette giver de enkleste snitflader mellem 
opgaverne ‐ det der på moderne sprog hedder interfaces. (Se “Overdragelser i 
organisationen” Side 219)
Disse opgaver delegeres/aftales klart og tydeligt som hele opgaver ‐ én opgave til én 
person ‐ ellers opstår ansvarlighedsfølelsen ikke 100%.

Så er gruppen klar til, at hver enkelt opgaveindehaver opstiller sin egen personlige 
delprojektplan. (Se “7. Effektiv med de rigtige ting”) Der aftales milestones, 
afhængigheder, bindinger og gates i projektet.

Planlægningen hertil er langt den vigtigste, og vi kan sagtens gennemføre projektet uden 
yderligere papirarbejde. Men hvis det af forskellige grunde skaber værdi at stille planen 
op i en traditionel gantplan, kan vi gøre det.

Illustrationen her viser sammenkoblingen mellem Grundlæggende arbejdsformer, 
Projektplanlægning og Personlig planlægning.
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Planlægning. Del projektet op i delresultater. Vælg en ansvarlig for hver.
Opstil trindelte planer for hver. Begynd med slutningen, gør det vigtigste først.
Find afhængighederne.

Husk resultatorienteringen. Udtryk alle mellemtrin som resultater, som fysiske 
leverancer. Prøv at gøre det, og du vil finde ud af, at et udsagn kan forstås på mange 
måder.

Så længe, det kan forstås på flere måder, kan du ikke opstille en konkret og realistisk 
plan. Træk de forskellige forståelser sammen til en utvetydigt resultatformulering.

Denne planlægningsmetode er ny for de fleste træningsdeltagere, vi har mødt. Derfor 
skal alle tilbydes hjælp, støtte og træning.

Ejerskabs planlægning. Når planlægningsprocessen er gennemført på denne måde, 
opstår der nogle meget stærke personlige følelser eller kvaliteter som ansvarlighed, 
engagement, loyalitet, ejerskabsfølelse, og alle gør det, der skal til for at gennemføre 
projektet.

Har en projektgruppe fået lov til at arbejde sådan nogle gange, opstår der nogle 
gensidige følelser som stor troværdighed, respekt og tillid omkring projektgruppen.

Hvis ikke vi arbejder på denne måde ‐ den holistiske arbejdsform ‐ opstår de modsatte 
følelser og kvaliteter. Der opstår en kultur fuld af undskyldninger, beskyldninger, det er 
de andres skyld, mange c.c. mails, osv. (Se “Menneskelige kvaliteter” Side 71)

Denne planlægningsholdning er helt central, hvis vi vil gennemføre projekter med stort 
indhold af udviklingsaktiviteter til aftalt tid, pris og kvalitet.

Projektplanlægning. Planlægning er ikke noget der bare skal gøres eller overstås. 
Projektplanlægning er højkvalificeret projektarbejde. Det må gerne tage op mod en 
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fjerdedel af projekttiden, for det kommer rigeligt igen i form af hastighed, sikkerhed og 
færre fejl.

Mere om planlægning:

Projektets resultatlinie. Alle bidrag fra alle projektparter kan samles på én resultatlinie 
og ordnes, så alle mellemresultater kommer i det mest logiske og effektive projektforløb.

Denne resultatlinie er i langt de fleste tilfælde tilstrækkelig til en sikker ledelse af selv 
meget store projekter.

Hele ledelsen og opfølgningen af projektet kan ske, alene ved hjælp af resultatlinien, som 
er fasemodellen for den pågældende projektplan.

Sammenfatning af flere delprojektplaner. Mange større projekter er afhængige af 
bidrag fra flere personer, afdelinger eller funktioner og af bidrag fra underleverandører, 
kunder og myndigheder.

Hver af disse projektparter kan udfærdige hver sin plan og trække den sammen i én 
resultatlinie.

Hver resultatlinie fra underleverandørerne kan sættes ind i en overordnet plan for 
projektet, som derefter kan trækkes sammen til projektets hovedplan.
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Den gate i delprojektplanerne, der senest afslutter koncept godkendt, bliver 
hovedplanens seneste afslutning af koncept godkendt. Den gate i delprojektplanerne, 
der senest afslutter konstruktionsgrundlag godkendt, bliver hovedplanens seneste 
afslutning af konstruktionsgrundlag godkendt, osv.

Orden i, og organisering af, projektets væsentligste aftaler. Hovedplanen for et 
projekt kan beskrives på flere måder, men en af de vigtigste funktioner er at skabe orden 
i, og organisering af, alle væsentlige aftaler i projektet. Aftaler om at levere resultater i 
rigtig kvalitet til rigtig tid og pris.
Dette er en af de centrale funktioner i faseopdelt projektledelse.

Dette er helt afhængig af at beherske det, der er omtalt i (“3. Grundlæggende 
arbejdsformer”), (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”), (“6. Virksomhedens 
eksistensgrundlag”) og (“7. Effektiv med de rigtige ting”).

Samlet projektplan
Jeg har den erfaring, at en komplet projektplan omfatter tre væsentlige planer:

• En faseopdelt plan der giver overblik over aktiviteter, resultater, delleverancer, tid, 
kritisk ressourcetræk og ukritisk ressourcetræk.

• En faseopdelt økonomioversigt der viser projektets værdistrømme, opgjort i 
projektfaser og muligvis i regnskabsperioder.

• En faseopdelt kommunikationsplan der viser, hvem der er inddraget i projektets 
beslutninger, hvornår, hvem der kan lave bindende aftaler på projektets vegne, og 
hvem der skal være informeret, hvornår.

Det ledelsesredskab, der skaber sammenhæng i disse tre planer, er en faseopdelt 
projektledelsesmodel for projektforløbet.

Hvis blot én af disse planer og hvis projektledelsesmodellen mangler, opstår der så store 
uklarheder undervejs, at det fører til projektfejlomkostninger.

Delprojekt 1

Delprojekt 2

Delprojekt 3

Delprojekt 4

Delprojekt 5

Hovedplan
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Sammenfatning af projektplanlægning
1. Begynd med at opstille et effektivt projektkoncept.
2. Aftal roller i projektet
3. Find strukturen ‐ opgaver, delopgaver, resultater, delresultater.
4. Opstil en trindelt arbejdsplan for hver opgave og delopgave.
5. Sæt milestones ind
6. Find afhængigheder, bindinger
7. Sorter langs tidslinien, så delresultaterne falder rigtigt i forhold til gates i fasemodel‐

len
8. Opstil en komplet projektplan med resultat/ressourceplan, økonomiplan og kom‐

munikationsplan.
9. Aftal sikring af, at projektet bliver gennemført effektivt.

Gennemførelse af projektet
Når et projekt er etableret og planlagt på denne måde, har vi en enkel, visuel oversigt 
over alle vigtige resultater, der skal nås i projektet.
Vi har klare aftaler om, hvem der gør hvad, og alle væsentlige aftaler er 
ejerskabsdelegeret hos alle involverede parter. (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”)

Kritisk kapacitetstræk
Ukritisk kapacitetstræk

Resultat pr. regnskabsperiode
Resultat pr. projektperiode

Faseopdelt ressourceplan

Faseopdelt Budget

Kommunikationsplan

Fasemodel
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Vi behøver reelt ikke anden planlægning end en faseopdelt resultatplan for projektet, 
men giver det værdi for nogen, kan vi opstille en traditionel projektplan.

Generelt har vi forholdsvis let ved at opstille en plan ‐ men det er i gennemførelsen, det 
bliver rigtigt hårdt.

Projektet gennemføres efter princippet ‐ resultatplan med rullende detaljeringsgrad.

Indret et projektrum med klæbetavler, hvor hver nøglemedarbejder løbende opdaterer 
sin egen rullende plan frem mod hver enkelt delresultat.
Hele planen og projektets helbred er direkte synlig, hver gang projektdeltagerne træder 
ind i rummet.

Dette arbejdsprincip er typisk noget, vi lærer deltagerne og ledelsen i en mesterlære 
proces. Metoderne fra stort set hele denne bog skal anvendes i denne mesterlæreproces. 
Det er vanskeligt at beskrive, men let at vise i praksis.

Jeg har beskrevet nogle erfaringer og gode råd i min bog: 
ProjektTræning ‐ Tanker, teorier og værdier ‐ bag bogen “ProjektTræning ‐ Projekter og 
Lederskab i Praksis”. Se en omtale af bogen på www.projekttraening.dk 
Denne bog er især relevant som supplement til dette kapitel og det næste kapitel. (“5. 
Tværorganisatorisk samarbejde”)

Ledelse af projekter
Alle hændelser og aktiviteter i et projektforløb skal ende med et delresultat, en fysisk 
leverance, som tilfører projektet de planlagte værdier. Alle delresultater kan tegnes ind 
på én tidslinie. Disse delresultater skal fremkomme i den mest logiske og effektive 
rækkefølge.

Ledelsen behøver ikke at interessere sig for alle delresultater, men i stedet samle 
delresultaterne i nogle logiske ledelsesmæssigt interessante knudepunkter ‐ Gates.

Det er helt essentielt for en effektiv ledelse af projekter at interessere sig for resultater ved 
disse Gates. Resultaterne er summen af de foregående delresultater.

Det har krævet meget træning at ændre begreberne i en virksomhed fra aktiviteter og 
faser til resultater, der hvor vi har trænet mennesker i praksis. Ligesom det kræver meget 
træning at ændre temaerne på projektmøder fra aktiviteter, faser og tekniske smådetaljer 
til overordnede projektspecifikationer og forretningsmæssige resultater.

Faseopdelt projektledelsesmodel ‐ En rekursiv model. En faseopdelt 
projektledelsesmodel er en forenkling af mellemtrinene i et projektforløb. Det er vigtigt 
at fastholde denne forenkling på ledelsesniveau, ellers afspores ledelsesprocessen af 
detaljer.

En faseopdelt projektledelsesmodel er en rekursiv model. Det betyder, at den går igen 
inden i sig selv, både opad mod større og større ledelsesniveauer og nedad mod tekniske 
detaljer.
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Det er væsentligt at tale i et tilstrækkeligt overordnet niveau på ethvert ledelsesniveau 
og ikke drukne i detaljer.

Det er nøjagtigt de samme grundprincipper, arbejdsmetoder, terminologier og begreber, 
der går igen på alle niveauer.

De rigtige detaljer på det rigtige niveau. At fasemodellen er rekursiv, sikrer at vi 
beskæftiger os med de rigtige resultater og de rigtige detaljer på de rigtige niveauer. Den 
sikrer, at ledelsesmøder holder sig på det rigtige niveau og ikke ender i uoverskuelige 
detaljer, stort tidsforbrug uden væsentlige fremskridt og sikkerhed for projektets 
fremdrift. Den sikrer, at vi ikke skal aftale et nyt møde om samme emne, fordi tiden gik 
med alt for mange detaljer.

Den rekursive funktion af en fasemodel. Hovedprojektet kan tænkes at få leveret 
mellemresultater fra flere delprojekter. På delprojekt niveau kan delprojektlederen 
opstille en fasemodel for delprojektet.

De mellemresultater, der har status som gate for delprojektlederen, vil oftest have status 
som milestone i hovedprojektet.

Delprojektet kan være afhængig af nogle ingeniørmæssige beregninger. Denne 
beregningsopgave kan være så kompleks, at ingeniøren opstiller en trinopdelt 
arbejdsplan eller en fasemodel for beregningsopgaven. De statuspunkter, ingeniøren 
opfatter som væsentlige checkpunkter for ham, bliver milestones i delprojektet.

Ingeniøren kan være afhængig af at få udført en omfattende dokumentation i tegnestuen. 
Medarbejderen i tegnestuen kan opstille en trinopdelt arbejdsplan for 
dokumentationsopgaven. De checkpunkter, der er væsentlige for ledelsen af 
dokumentationsopgaven, bliver milestones hos ingeniøren.

De rigtige detaljer på det rigtige niveau ‐ fortsat. Når alle bruger samme 
grundlæggende arbejdsform, samme grundlæggende ledelsesmodel, samme begreber, 
formater og sprog, kan et meget kompleks projekt summeres op og ledes med meget stor 

Tegner

Ingeniør

Delprojekt

Hovedprojekt
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sikkerhed på topledelsesniveau og på et detailniveau, der til enhver tid matcher det 
aktuelle ledelsesmæssige niveau. (Se “Sammenfatning af flere delprojektplaner” 
Side 182)

Det bliver nu utroligt enkelt for styregruppen og projektledelsen at finde frem til et 
konkret problem i projektet.
Først går vi ind i den pågældende gate i projektets hovedplan og finder ud af, hvilket 
delprojekt problemet tilhører.
Fra delprojektets tilsvarende gate, kan vi gå direkte til hvilken delopgave, der giver 
problemet. Fra delopgaven kan vi finde direkte vej til en konkret problemstilling.
Dette er en direkte vej til problemets kerne udenom alle de sædvanlige detaljer i en 
traditionel projektopfølgning.
Det er en stor fordel at bruge faktakommunikation ved projektopfølgninger. (Se 
“Faktakommunikation” Side 103)

Når virksomheden behersker dette, er den på vej mod modenhedsniveau 5. (Se 
“Modenhed ‐ projektprocessen” Side 140)

Projekt typer
Projekter er forskellige fra virksomhed til virksomhed, og de er forskellige indenfor 
samme virksomhed, men grundprincipperne i faseopdelt projektledelse er altid de samme.

Det er effektivt at opstille en fasemodel for typiske projekter i en konkret virksomhed. 
Når vi har gjort det, kommer kommentaren altid: “Der bliver alt for mange gatepassager 
vi skal deltage i”. 

Svaret er: “Nej”.

Alle gatepassager på alle projekter skal ikke op på ledelsesniveau. Ved planlægningen af 
projektet skal der tages stilling til, hvilken type projekt det drejer sig om, og hvilke 
gatepassager det er nødvendigt at gennemføre på ledelsesniveau.

Fordi vi har vedtaget en principiel fasemodel for en af vore forretningsprocesser, 
behøver vi ikke at behandle alle gates på ledelsesniveau.
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Type A Projekter. Type A projekter er projekter med så stor økonomisk konsekvens eller 
med så stor strategisk betydning for virksomheden, at ledelsen ønsker at deltage i alle 
gatepassager.

Type D projekter. Type D projekter har sådan en karakter, at hele 
projektgennemførelsen kan delegeres til projektlederen eller sagsbehandleren. Her 
bruger medarbejderen gatene som milestones.

Mellemtype projekter. Type B og C projekter ligger der imellem. Der kan være en eller 
nogle få gatepassager, ledelsen ønsker forelagt inden projektet kører videre.

Efterhånden som gensidig tillid, sikkerhed og projektmodenhed opstår, kan vi klare os 
med færre gatepassager.

På andre ledelsesniveauer. Nøjagtig samme tankegang kan anvendes på alle 
ledelsesniveauer i projektarbejdet.

Parallelle aktiviteter og faser
Vi bliver altid spurgt, om ikke faseopdelt projektledelse er en stiv og sekventiel 
arbejdsform. 

Svaret er: “Nej absolut ikke”.
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Først og fremmest kan et projekt ikke hverken igangsættes eller afsluttes uden en aktiv 
og bevidst ledelsesbeslutning. Derfor starter og slutter et projekt altid med en gate.

Der er mange, der tror, at man bare kan liste et projekt i gang. Det er farligt, for en svag 
start giver en svag og usikker projektgennemførelse. Desuden kan vi ikke begynde at 
bruge ressourcer og penge uden en aktiv beslutning. Denne projektkultur kan føre til, at 
der kører alt for mange projekter samtidigt, uden en klar ledelsesmæssig prioritering.

Noget af det første der skal ske, når beslutningen er truffet, er at opstille projektets 
målsætning og planlægge projektets mest effektive forløb. Projektarbejdets grundregel:
Begynd med at beskrive opgavens eller projektets slutresultat. Gør derefter det vigtigste 
og vanskeligste først.
Det vil sige at opstille et faseopdelt projektforløb.
Når projektplanen er opstillet, vil der være en del aktiviteter, der roligt kan sættes i gang, 
og andre der må vente, til en given gate er passeret.

Men det helt vigtige er at sikre, at projektets væsentlige delresultater er opfyldte til den 
tid, der er besluttet. At der altid er ryddet op i projektet.

Det kan bliver meget dyrt at køre med en uafsluttet kontrakt indtil idriftsættelsen hos 
kunden. Det kan bliver meget dyrt at starte produktionen op, før konstruktionen er 
færdig og godkendt. Det er netop manglende færdiggørelse af faserne, der bliver til 
projektfejlomkostninger, tidsoverskridelser, misforståelser, overarbejde, skuffede og 
utilfredse kunder og stress i organisationen og af alle implicerede parter.

Alt for mange projekter og opgaver får heller ikke en klar afslutning. Meget 
projektkapacitet kunne frigøres, hvis vi afslutter opgaver og projekter ordentligt.

En fasemodel er aldrig så firkantet, at den fritager nogen part i projektarbejdet for at 
tænke sig om og bruge den sunde fornuft.

Projektlivscyklus
Det, der er beskrevet i dette kapitel indtil nu, er de helt grundlæggende principper i en 
faseopdelt projektledelsesmodel.
Det handler mest om projekter, hvor projektarbejdet er projektering, konstruktion og 
ordreleverancer.
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Hvis projekterne indeholder store dele forskning og udvikling, skal vi have udvidet 
begreberne yderligere.

Projektets urskive
Her er vist et principielt og meget forenklet faseopdelt projektforløb. Det udsnit af 
produktets livscyklus, der har projektnatur. Om produktlivscyklus (Se “To eksempler” 
Side 253)

Første gatepassage er, at ledelsen har identificeret en forretningsmulighed og truffet 
aktiv beslutning om at starte et projekt op, og dermed også at anvende ressourcer på 
opgaven.
Anden gatepassage er, at forretningsidéen er bearbejdet frem til et godkendt produkt 
koncept.
Tredje gatepassage er, at projektarbejdet har frembragt den nødvendige dokumentation, 
som skal til for at fremstille produktet.
Fjerde gatepassage er, at produkter er klar til levering.
Femte gatepassage er, at produktet er solgt til, og taget i brug af, kunden / brugeren, og 
at brugeren er tilfreds med produktets funktion.

Dette faseopdelte projektforløb bøjes sammen i en cirkel som vist. Derved danner figuren 
en urskive (Projektets urskive) med idéen godkendt kl. 00, konceptet godkendt kl. 03, 
dokumentationen godkendt kl. 06, produktet klar til levering kl. 09, produktet taget i 
brug af en tilfreds kunde kl. 12.
Se flere indfaldsvinkler til Projektets livsløb (Se “Projektets cyklus og organisation” 
Side 221), (Se “Hvilken type virksomhed er vi?” Side 223), (Se “Viden fra bogen hertil” 
Side 232) og (Se “Projektøkonomi” Side 256)

Løsningsrum
Der er forskellige løsningsrum omkring et projektforløb fra start til slut.

Udviklingsfaserne. I udviklingsfaserne er løsningsrummet forholdsvis stort. Opgaverne 
har udviklingsnatur. De kan først beskrives og planlægges, når de er gennemført. Men 
de kan målsstyres fra start til slut.

:-) I

K

D

P

I = Forretnings Ide
K = Produkt Koncept
D = Produktions Dokumentation
P = Leveringsklare Produkter:-) = Tilfreds kunde / slutbruger

I K D P

:-)
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Der er flere løsningsmuligheder, der hver for sig er tilstrækkeligt gode. Der findes ingen 
rigtig og forkert løsning, men tilstrækkeligt gode løsninger. Opgaverne kunne altid have 
været løst anderledes end de blev. Ellers var det ikke udviklingsopgaver.
Det er betydeligt vanskeligere at træffe beslutninger, og når det er gjort, er der altid 
noget, der kunne have været anderledes ‐ og sikkert også udmærket.

Driftsfaserne. I driftsfaserne ‐ efter produktionsstart ‐ er løsningsrummet forholdsvis lille. 
Opgaver med driftsnatur kan beskrives, planlægges og budgetteres på forhånd.
Projektet er dokumenteret, vi ved hvilke løsninger, der er rigtige. Vi ved, om opgaverne 
bliver løst rigtigt. For slutresultatet af udviklingsfasen var netop en 
fremstillingsdokumentation. Tegninger, styklister, operationsbeskrivelser, osv. Vi kan 
konstatere, om resultatet respekterer dokumentationen.

Forskellige arbejdsformer i forskellige faser
Hvis projektet hovedsageligt er et forsknings‐ eller udviklingsprojekt, er der stor forskel 
på arbejdsformerne i udviklingsfaserne og driftsfaserne.

I de tidlige udviklingsfaser er det muligt, at arbejdet skal gennemløbe flere iterationer og 
forsøg, for at nå frem til resultaterne ved den kommende gate. Arbejdet er i stor grad 
kreative arbejdsformer.
Udviklingsarbejdets natur må ikke bruges som undskyldninger. Der skal være ryddet op 
ved hver gatepassage, ellers trækker vi usikkerheder, forsinkelser og fejlomkostninger 
med ind i det fortsatte projektforløb.

I de senere driftsfaser har arbejdet mere projekterings‐, konstruktions‐ og 
produktionsnatur ‐ eller driftsnatur.

Om adskillelse af opgaver med forsknings‐ og udviklingsnatur og opgaver med 
driftsnatur. (Se “Eksempel 7 ‐ Organisering af tempoproduktudvikling” Side 224)

Det er meget vigtigt, at kunne aflæse opgavernes grundlæggende (indre) natur i de 
forskellige faser, og derefter indrette ledelsessystemerne, så der er bedst mulig pasning 
mellem menneskers funktionsbetingelser og opgavernes natur.
Denne forståelse vil få betydelig indflydelse på f.eks. Gateprocedurerne og 
Ledelsesmetoderne i projektarbejdet forskellige faser.

Sørg for at ledelsessystemerne hviler på de rigtige grundprincipper. Hvis de hviler på de 
forkerte grundprincipper ‐ eller slet ingen ‐ fungerer systemerne ikke i praksis.

Løsningsrum

Udviklingsfaser Driftsfaser

Fasemodel

I K D P

:-)
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Du kan finde forskellig litteratur om projektmodeller ‐ fase/gate modeller, 
vandfaldsmodeller, iterative modeller, osv.
De er alle udmærkede, men pas på med at du ikke mister helhedssynet i for mange 
detaljer.
Sørg for at metoderne passer i det store overblik. Pas på at du vælger de rigtige 
ledelsesmetoder i de forskellige faser ‐ især i forsknings‐ og udviklingsopgaver. Pas på 
teoretiske suboptimeringer.

Projektopgavernes natur er beskrevet i Kapitel4, 5 og 6.

Du får meget større effektivitet med nogle enkle modeller, der bliver til noget, end en 
masse detaljer, anvendt på de forkerte steder og på de forkerte typer af opgaver.

(Se flere principper om at starte, planlægge og gennemføre udviklingsprojekter i min bog 
“ProjektTræning ‐ Tanker, teorier og værdier ‐ bag bogen ProjektTræning ‐ Projekter og 
Lederskab i Praksis”. Stort set hele denne bog handler om ledelse af udviklingsprojekter. 
Se en omtale af bogen på www.projekttraening.dk)

Lederskab
Hvis vi vil beskæftige os med Projekter og Lederskab i praksis, er (“3. Grundlæggende 
arbejdsformer”) det centrum, hvorom al god projekt‐ og procesledelse drejer, og dette 
kapitel (“4.: Grundlæggende projektmodel”) er den akse, der kan koble værdibidrag, 
systemer, administrative procedurer og tværorganisatorisk samarbejde sammen.

Disse to kapitler er helt væsentlige at beherske, hvis vi vil få de rigtige ting til at ske gennem 
mennesker i en projektvirksomhed.

Projektopgavers to skabelser. Når du skal lede en udviklingsopgave eller en 
projektopgave, skal resultatet fremstilles i to skabelser.

Første skabelse foregår som billeder i dit eget hoved. Du skal forestille dig, hvordan 
projektet kan blive, hvordan resultaterne kunne se ud, hvordan det ideelle forløb kunne 
blive, osv. Ellers kan du ikke lede andre effektivt.

Derefter skal du få opgaven løst gennem andre mennesker, dine medarbejdere.

Virkningen ‐ effekten ‐ af anden skabelse er direkte afhængig af kvaliteten af første 
skabelse.

Udvikling af velfungerende samarbejde er direkte afhængig af din evne til at udføre 
første skabelse ‐ og dermed afhængig af at forstå og beherske alle emner i denne bog.

Muligheder indtil nu. Med vores indsigter fra (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) og 
fra dette kapitel kan vi gennemføre projektopgaver med meget stor sikkerhed. Vi kan 
imødegå eller reducere fejlomkostninger med store beløb, og vi kan udløse en stor del af 
den skjulte projektkapacitet.

• Husk at lederskab er evnen til at få de rigtige ting til at ske gennem os selv og andre 
mennesker.
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Introduktion
Med forståelsen og beherskelsen af de grundlæggende arbejdsformer og den 
grundlæggende projektledelsesmodel kan vi arbejde med effektivisering af 
tværorganisatoriske projekter, opgaver, ordrer og processer.
Dermed har vi grundlaget for et godt samspil mellem afdelinger, divisioner, 
underleverandører, kunder og med andre virksomheder ‐ vi har evner og færdigheder 
til at indgå i et effektivt netværkssamarbejde.

Dette kapitel handler ikke om organisationsteori, men om samspillet mellem 
projektarbejdet og basisorganisationen ‐ eller sagt mere generelt ‐ samspillet mellem 
forretningsprocesserne og organisationsstrukturen.

Når vi arbejder med at udvikle, implementere og forankre en projektmodel i en 
organisation, får vi nogle ret konkrete og praktiske erfaringer med sammenkoblingen 
mellem projekt‐ og basisorganisation, eller mellem virksomhedsprocesserne og 
virksomhedsstrukturen. 

Kapitlet handler om, hvilke typer opgaver organisationen skal kunne håndtere, og hvad 
deres særpræg eller indre natur er ‐ og hvordan disse forskellige typer opgaver kan 
forstås og håndteres.
Kapitlet handler om, hvordan vi fordeler og organiserer arbejdet, og hvordan vi udfører 
det i praksis. I projektsammenhæng at aftale hvem der leverer hvilke værdibidrag i 
hvilken rækkefølge.

Organisationsdiskussioner
Alt for mange organisationsdiskussioner går på personinteresser og bastionsbyggerier.
De burde hellere dreje sig om værdibidrag til hovedprocesserne og kunderne og til 
logiske funktioner i den forbindelse. Skift fra strukturtænkning til procestænkning.

Vi kan ikke organisere et stykke arbejde effektivt, før vi forstår den grundlæggende natur 
i arbejdsopgaven.
Vi kan forsøge at tvinge opgaven ind i en unaturlig organisation med friktion og spild til 
følge.
Organisationsdrøftelser vil få en mere praktisk tilgang, hvis vi starter med at forstå, 
hvilke forretningsmæssige opgaver vi skal løse. Projekter med en faktura i enden ‐ 
projekter der er afhængige af et godt bidrag fra ‐ og samarbejde mellem ‐ mennesker.

Der går meget projektkapacitet tabt i virksomhederne, fordi ledere og medarbejdere ikke 
har et klart begrebsapparat omkring deres opgaver og roller i virksomheden og om 
samspillet i virksomheden.

Der går også meget projektkapacitet tabt, fordi vi ikke forstår, at forskellige opgaver og 
funktioner i virksomheden har forskellig grundlæggende natur, fordi vi ikke forstår at få 
disse forskellige naturer til at spille sammen, og fordi vi ikke forstår at lede dem.

Jeg har trænet en stor virksomhed, der leverede 98% af omsætningen som 
projektleverancer til offentlige driftsselskaber.
Medens vi gennemføret et projekt til omkring 750 Mio. kroner, ændrede virksomheden 
organisationen syv gange. Det gav en utrolig uro i projektgruppen, men det lykkedes 
projektledelsen at berolige projektdeltagerne med at sige; lad os nu nøjes med at 
gennemføre projektet, og lad så de andre gøre det vigtige arbejde.
En fredag eftermiddag sad projektlederen og jeg sammen med den administrerende 
direktør og gjorde op, at virksomheden brugte 25% ressourcer på projektarbejdet og 
resten på organisationsændringer. Vi blev enige om, at projektresultaterne kunne skrives 
på regningen til kunden, men resten kunne ikke.
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Et gammelt ord, der stadigt er gældende. Her er igen et område, hvor der ikke er så 
meget nyt. Alle, der har arbejdet i nogle år i en organisation, ved det. En erfaring der er 
omkring 2000 år gammel.

Modenhed - organisationen
Friedrich Glasl & Bernard Lievegoed: Udviklingsledelse ‐ fra pionervirksomhed til 
netværksorganisation ‐ er en god bog om organisationens udvikling.

Den beskriver organisationens udvikling gennem fire faser: Pionerfasen, 
Differentieringsfasen, Integrationsfasen og Associationsfasen. Den beskriver, hvilke 
kriser der opstår og som igangsætter udviklingen til næste trin, og hvilket lederskab der 
er karakteristisk for hver fase og i overgangene.

Hvis du interesserer dig for organisationslitteratur, er denne bog god at læse sammen 
med dette kapitel.

Trinene i Glasl & Lievegoed er illustreret her.

Jeg kender bedst faserne fra mine erfaringer som: Iværksætterfasen, Strukturfasen, 
Samarbejdsfasen og Netværksfasen. Det er de samme ting, bare med andre ord.

Iværksætterfasen. Mange af de danske virksomheder, vi har trænet, er ikke ældre, end 
at de er iværksat af en enkelt person, som alle kan huske, eller som på sin vis stadigt lever 
i virksomhedskulturen.

Iværksætteren har samlet nogle mennesker omkring sig. De har arbejdet godt sammen. 
De har aldrig været i tvivl om, hvad det drejer sig om. Kunderne var helt inde i fokus, og 
alle vidste, at kunderne skulle passes, for ellers kom der ikke penge i i kassen. Kernen i 
at drive en virksomhed var helt inde på livet af alle.

Der var ikke behov for så mange indviklede regler og procedurer, alle vidste godt, hvad 
der skulle gøres og af hvem.

Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om 
omorganisering iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde 
hver ny situation gennem omorganisering, og jeg lærte også, hvilken vidunderlig 
metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden 
forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering

Cajus Petronius - efter et liv som embedsmand hos Kejser Nero.

Iværksætterfase Strukturfase Procesfase Netværksfase

Pionerfase Differentieringsfase Integrationsfase Associationsfase
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Kun de forretningsmæssigt allermest nødvendige ting blev gjort.

Strukturfasen. Når iværksættervirksomheden går godt, vokser den. Efterhånden bliver 
den så stor, at iværksætteren ikke kan være i alle hjørner, og det kniber for ham at kende 
alle ansatte personligt.

Virksomhedens succes begynder at blive et problem. Iværksætteren må til at organisere 
virksomheden. Efter en sej kamp ender det som regel med, at virksomheden bliver delt 
op i afdelinger.

Nu bliver organisationsdiagrammet, reglerne og procedurerne vigtigere end kunderne. 
Lederne bliver til chefer, som kæmper for deres små områder. Hvis du bare ville gøre dit, 
så skal jeg nok gøre mit.

Der opstår en masse opgaver, som ikke er strengt nødvendige rent forretningsmæssigt. 
Mange opgaver udføres for systemets skyld.

Samarbejdsfasen. Når virksomheden i strukturfasen bliver lidt for stor, begynder den 
forretningsmæssige effektivitet at dale. Først reagerer ledelsen med rationaliseringer og 
nedskæringer. Men det ender med, at vi må erkende, at en virksomhed ikke kan eksistere 
uden kunder og uden evnen til at levere det, der har værdi for kunderne.

Så reaktionen er, at vi må arbejde sammen i virksomheden om at levere værdifulde 
produkter til kunderne, og samtidigt sikre virksomhedens fortsatte eksistens.

Her får vi chancen for at samle os om virksomhedens hovedprocesser, og derved får vi 
rationaliseret lidt i de forretningsmæssigt unødvendige opgaver og aktiviteter.

Vi skifter fra struktur‐ til procesbevidsthed.

Netværksfasen. Når virksomheden har lært lidt af samarbejdets kunst, kommer næste 
fase i udviklingen.

Det er slet ikke sikkert, at virksomheden skal lave alt selv, ligesom da den var 
iværksættervirksomhed. Det er sandsynligt, at det er forretningsmæssigt mere effektivt 
at få en del lavet ude. Og dermed begynder virksomheden at være medlem af et 
netværkssamarbejde. Ledelsen finder ud af, hvad der er virksomhedens 
kernekompetencer, styrker dem, og køber andre bidrag udefra.

Efterhånden som anvendelsen af produkterne og produkternes teknologi bliver mere og 
mere kompleks, kan det blive en fordel med et endnu mere udvidet samarbejde. Især 
hvis virksomhedens produkter anvendes over hele kloden, bliver det nødvendigt med 
evnen til samarbejde i et netværk.

I denne fase koncentreres virksomhedens ressourcer omkring de strategisk vigtigste 
opgaver og aktiviteter.

Du kan læse karakteristiske træk fra alle faserne i (“9. Eksempler fra praksis”). 

Erfaringer fra træningen. Alle virksomheder, vi har trænet, har haft dele af alle faser. 
Nogle få har været iværksættervirksomheder, en del har været meget strukturerede, 
nogle få har været i procesfasen og endnu færre i netværksfasen. 

Det er mest procesfasen og netværksfasen, dette kapitel handler om.

Om organisering af projektarbejdet
Når vi har en fælles forståelse af, hvad projektarbejdet skal kunne gøre godt for vore 
kunder og for vor virksomhed (Se “6. Virksomhedens eksistensgrundlag”), og når vi har 
en fælles forståelse af, hvordan vi kan gennemføre projekter på en effektiv måde (Se “4. 
Grundlæggende projektmodel”), kan vi at se på sammenkoblingen mellem 
projektarbejdet og basisorganisationen.
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Organisering af projektarbejdet og organisering af virksomhedens base er to helt 
forskellige ting. De er ligeværdige og lige vigtige hver for sig. Men ingen af delene bliver 
effektive, hvis de blandes sammen.
En projektorganisation og en basisorganisation skal kunne fungere godt sammen, selv 
om det er to helt forskellige ting ‐ i samme virksomhed.

Vi bliver altså nødt til at se på, hvad der skal foregå i organisationen for at gennemføre 
projektarbejdet effektivt. Vi bliver også nødt til at se organisationen lidt anderledes end 
den traditionelle tilgang fra organisationsteorierne.

En basisorganisation, eller en funktion i basisorganisationen, har ingen værdi i sig selv, 
men de menneskelige og forretningsmæssige ydelser eller værdibidrag funktionen 
leverer, kan have værdi ‐ for eksempel for kunderne.
Der er en kunde til alle bidrag, der har værdi. Hvis der ingen kunde er, hvem kan så 
afgøre værdien?
Det er disse værdileverancer, der berettiger organisationens eller funktionens eksistens.

Vi kan ikke organisere os effektivt uden en grundlæggende forståelse af, hvad det er, vi 
vil organisere.
Organisering handler i al sin enkelthed om at fordele et stykke arbejde, der er for stort til 
én person, mellem flere personer. Det stykke arbejde, der skal deles i denne 
sammenhæng, er et arbejde, der har projektnatur.

Derfor kan vi spørge:

• Skal vores organisation være en naturlig arbejdsdeling mellem mennesker i et 
velfungerende samarbejde?

• Eller skal den være nogle streger og kasser på et stykke papir?

Det er lettest at forstå, hvilke mekanismer der er effektive og hvorfor, og hvilke der er 
ineffektive og skaber organisatorisk friktion og hvorfor ‐ ved at starte med at forstå 
samspillet mellem projektarbejdet og basisorganisationen. Ved at bruge et projekt med 
en stor faktura i enden, som fartøj.

Projekt for: at arbejde med en tværorganisatorisk proces.
En stor faktura i enden: for bedre at fastholde fokus på opgaven.
Fartøj: for at have noget praktisk at holde fat i, når emnet bliver for teoretisk og 
virkelighedsfjernt.

Nøjagtigt de samme mekanismer og forståelser gælder for alle forretningsprocesser i 
virksomheden.

Fra organisationsstruktur til forretningsproces
Traditionel organisationsteori er ikke interessant i projektsammenhæng.

·    Effektiv organisering af projektarbejdet er ikke afhængig af linie-, funktions-, 
     eller basisorganisation. Der er ingen direkte sammenhæng.
·    Effektiv organisering af projektarbejdet er mere afhængig af de opgaver, der skal 
     udføres, og de mennesker der kan og vil udføre dem.
·    Effektiv organisering af projektarbejdet er mere afhængig af en struktureret 
     arbejdsproces, en fasemodel, der virker og bliver brugt i praksis.
·    Og af et realistisk projektkoncept, der bliver brugt til kvalitetsstyring af 
     projektarbejdet.
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• En virkelig god projektledelsesmodel skal være helt uafhængig af organisationen. Den skal 
kunne fungere i en hvilken som helst organisation.

De fleste større projekter er et samarbejde mellem afdelinger i egen organisation, og med 
underleverandører, kunder og myndigheder. De andres organisationer kan vi ikke 
bestemme over, men vi bliver nødt til at arbejde effektivt sammen med dem alligevel.

Vi bliver nødt til at udvikle en måde at gennemføre projekter på, der er uafhængig af de 
organisationsformer, der er hos dem, der leverer værdibidragene.

Kunderne vil ikke betale for organisationsdiagrammer. De vil betale for resultater og 
værdileverancer.

Altså: effektiv projektledelse er helt uafhængig af organisationerne hos leverandørerne ‐ 
både interne og eksterne leverrandører.

Projektorganisationens opgave er at gennemføre projektopgaver på en 
forretningsmæssigt fornuftige måde ved at trække værdibidrag derfra, hvor de bedst 
kan trækkes, både i egen basisorganisation og fra underleverandører.

En del af virksomhedens produktionsanlæg er projektkapaciteten. Projektkapaciteten er 
hovedsageligt summen af medarbejdernes og leverandørernes færdigheder (på alle 
niveauer), ikke så meget et fysisk anlæg.

Det er topledelsens opgave at udvikle og styrke projektkapaciteten.

Organisationens opgaver i projektarbejdet
Når jeg er blevet bedt om at se på en virksomheds projektkapacitet, støder jeg næsten 
altid på det problem, at ledelsen ikke rigtigt har gjort sig klart, hvilke opgaver og roller 
den har i forhold til projektarbejdet.
Vi møder næsten hver gang usikkerhed om, hvem der gør hvad omkring projektarbejdet 
i vores træning i virksomhederne.

Som regel er bevidstheden om traditionel linieorganisation, linieledelse og beføjelser 
nogenlunde klar. Der er som regel stor fokus på strukturopgaverne, hvor imod 
procesopgaverne ses som venstrehåndsarbejde.

Hvis vi spørger om, hvordan deres organisation ser ud, er der sjældent tvivl. De kender 
strukturen godt.

Hvis vi beder dem beskrive deres leveranceproces eller en hvilken som helst anden 
proces, er tegningerne ikke nær så præcise som organisationsdiagrammerne. De kender 
ikke rigtigt deres forretningsprocesser.

Det kniber meget med bevidstheden om tværorganisatoriske projekter ‐ og om 
virksomhedens hovedprocesser i det hele taget.
Derfor har nogle virksomheder også vanskeligt ved at indføre et procesorienteret ISO 
system.

Projektets og liniens opgaver
Det er vigtigt, at nogle bestemte opgaver bliver løst omkring projektarbejdet i 
virksomheden for at forøge projektkapaciteten.

Ledelsesområder der skal varetages omkring et effektivt projektgennemløb er:
Aktiv strategi ‐ Produktkoncept ‐ Produktplan ‐ Projektplan ‐ Personlige planer.

Ud over disse ledelsesområder skal det sikres, at vi har adgang til de rigtige ressourcer 
og der skal uddrages dokumentation til økonomisk og teknisk ledelsesgrundlag.
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Der bliver nogle ledelsesområder, der skal løses af virksomhedsledelsen, linieledelsen og 
projektledelsen.

De opgaver, der ligger over den stiplede linie er forretningsmæssig planlægning, typisk 
topledelses arbejde.
De opgaver, der ligger under den stiplede linie er projektplanlægning, typisk 
projektledelsens arbejde.

Disse opgaver skal løses godt for at få projektarbejdet til at forløbe effektivt.

Aktiv strategi. Strategien er en nødvendig forudsætning for en effektiv 
forretningsudvikling og planlægning.
Vi møder ofte en svag og diffus bevidsthed om virksomhedens strategi i vores træning. 
Virksomhedens strategi skal være indbygget i projektmedarbejderne som iboende 
færdigheder, for at den kan være effektiv. (Se “6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).
Valget af produktkoncepter eller kontrakter er styret af virksomhedens strategi.

Produktkoncept. Effektiviteten i et projekt er helt afhængig af projektoplægget.
I produktudvikling hedder oplægget et produktkoncept. I anlægsleverancer hedder det 
en kontrakt. Så effektiviteten i projektarbejdet bliver afhængig af virksomhedens evne til 
at gennemføre konceptudvikling eller kontraktforhandlingen. (Se “4. Grundlæggende 
projektmodel”) og (“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Produktplan. De fleste projektorienterede virksomheder gennemfører flere projekter 
samtidigt, og flere hen over budgetåret. Derfor er der behov for en effektiv produktplan. 
Produktplanen er summen af de produktkoncepter eller kontrakter, der er 
gennemarbejdet og besluttet, at vi vil gennemføre.
Typisk er det virksomhedsledelsen, der skal sikre, at vi til enhver tid har den 
produktplan, der skal til, for at sikre virksomhedens eksistens og udvikling på kort og 
lang sigt. (Se “6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).
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Projektplan. Hvert aktivt projekt styres i henhold til en projektplan. (Se “4. 
Grundlæggende projektmodel”).

Personlige planer. Ingen plan er bedre end vores evne til at indgå aftaler med hinanden 
og til at holde dem. Derfor er ingen projektplan bedre end vore evner til personlig 
planlægning ‐ personlig effekt. (Se “7. Effektiv med de rigtige ting”).

Ledelsesopgaver
For at få disse opgaver gennemført skal der udføres nogle ledelsesopgaver.

Virksomhedsledelse. Basisorganisationens opgaver er bl.a. at sikre, at vi arbejder med 
de rigtige ting, at vi arbejder i overensstemmelse med vor eksistensgrundlag. At vi 
udvikler os i den rigtige retning og sikrer den fremtidige beståen.
Organisationens eksistensberettigelse er bl.a. at skabe større værdi end den forbruger. 
Både basisorganisationen og projektorganisationen.

Projektstyring. Opgaven at prioritere og beslutte hvad virksomheden bruger 
projektkapaciteten til.

Projektledelsen. Projektledelsen har til opgave at gennemføre de vedtagne projekter 
effektivt og aflevere dem til kunden til rigtig tid, pris og kvalitet.

I produktudvikling er kunden produktion og salg. I anlægsprojekter er kunden, den der 
skal bruge anlægget.

Projektlederen sammensætter værdibidrag fra egen organisation og fra 
underleverandører. Projektlederen trækker ressourcer ind og ud af projektet efter 
behovene i de forskellige faser.

Projektlederen er direktør for projektet. Styregruppen er bestyrelse for projektet

Linieledelsen. Basisorganisationens opgave er bl.a. at drive et velfungerende 
produktionsanlæg og at levere værdibidrag og support til projekterne. Basisorganisationen 
løser andre opgaver og leverer andre værdier, end dem der går til projekterne.
Linieledelsen har til opgave at sørge for, at vi til enhver tid har adgang til de ressourcer 
og kompetencer, virksomheden skal bruge for at fremtage, producere og vedligeholde 
produkterne.

Kernekompetencerne skal afspejle og respektere vore forretningsprocesser for at være 
værdifulde og for at være effektive.

Virksomhedsledelsen
·    Klarlægge og formidle virksomhedens strategiske kerne. Hvad har værdi for 
     vore kunder? Hvad skal vi kunne gøre godt?
·    Vide og beslutte hvad virksomheden anvender sine ressourcer til.

Linieledelsen
·    Sikre at de nødvendige ressourcer og færdigheder er til rådighed.

Projektledelsen
·    Gennemføre de udviklingsopgaver og projekter, der er besluttet og planlagt.

Virksomhedsledelsen stiller de samme krav til virksomheden, som kunderne stiller 
til produkterne.
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Liniechefer bliver kompetence og ressource chefer ‐ og underleverandører til 
projekterne.

Samlinger af ressourcer. Organisationer er fonde af praktisk viden, iboende viden og 
færdigheder, opbygget gennem tid, fonde af viden som kan levere værdibidrag til 
forretningsprocesserne, f.eks. projekterne. Organisationer er mere eller mindre gode til 
at optage viden, adfærd, karakteristiske arbejdsmønstre, kultur, værdinormer.

Disse samlinger af ressourcer kan både være interne ressourcer og eksterne. En stor del 
af projektressourcerne kan udmærket være eksterne. 
Den virkeligt dygtige projektorganisation kan udmærket udelukkende bruge eksterne 
ressourcer.

Det kan være en strategisk beslutning, hvilke ressourcer virksomheden selv vil have, og 
hvilke den vil købe udefra. Strategiske kerneressourcer internt, alle andre eksternt. Det 
kan holde nulpunktsomsætningen nede i en typisk projektvirksomhed, hvor 
kontraktporteføljen svinger meget.

Ophobninger af viden. Det viser sig næsten altid, at der er virkelig meget viden om 
f.eks. produktudvikling og projektprocesser i forskellige afdelinger i virksomheden. 
Viden som er lukket inde i afdelingerne ‐ i strukturen i virksomheden.

Når vi træner en tværorganisatorisk proces, som f.eks. et produktudviklingsprojekt, og 
når vi inddrager medarbejdere fra flere afdelinger, frigøres denne ophobede viden, og 
den bliver bygget ind i produktet.
Et velfungerende projektarbejde er en meget effektiv vidensdeling i praksis.

Nøjagtigt det samme gør sig gældende i en ordreproducerende virksomhed, og i en der 
leverer store anlæg på kontrakt.

Der opstår et meget stærkt sammenhold i virksomheden, når vi respekterer hinandens 
arbejdsområder, viden og færdigheder, og når vi inddrager og bruger hinanden 
konstruktivt.
Derved frigøres der et utroligt stort projektkapacitetspotentiale.

Denne frigørelse kommer hovedsageligt af at anvende den holistiske arbejdsform og det 
dertilhørende metodesæt og lederskab, (“3. Grundlæggende arbejdsformer”), og ved at 
anvende en fasemodel for projektprocessen, (“4. Grundlæggende projektmodel”).

Potentialet frigøres ikke af at indføre flere og mere detaljerede administrative regler og 
blanketter. De regulerer bare den lille brøkdel af potentialet, som de tillader anvendt.

Arbejdsmønstre i virksomheden. Projektlederen følger et arbejdsmønster, en 
forretningsproces ‐ en faseopdelt projektledelsesmodel.

Projektdirektøren sikrer, at arbejdsmønstrene er rigtige, at de passer til naturen i vor 
forretning og at mønstrene vedligeholdes.

Alle i virksomheden bør følge samme mønstre, samme forretningsprocesser. Vi har jo de 
samme slutkunder. (Se “Om formater” Side 131)

Projektadministration. Opgaven at fremskaffe og formatere det tekniske og 
forretningsmæssige administrationsgrundlag, som projektledelsen og projektstyringen 
skal bruge. (F.eks. projektøkonomi).

Økonomisk grundlag. Hvis projektorganisationen får dette forløb til at køre effektivt, er 
det meget let, til enhver tid, at uddrage forretningsbudgetter med en rimelig horisont. 
Derved bliver budgettering ikke gætværk i sidste øjeblik, men velgennemarbejdet 
grundlag, der bare kan tælles sammen, når som helst der er behov for det.
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Teknisk grundlag. På samme måde kan den tekniske organisation altid udtage det 
tekniske grundlag, der skal til, for at gennemføre og vedligeholde produkterne, 
produktionen og kvaliteten.

Organisering af projektarbejdet
Når vi trænere taler om organisering af et projekt, er det noget andet, end traditionel 
organisationsteori.
En af de store spildfaktorer i projektarbejdet er, at projektet er for svagt organiseret.

Det vi taler om her, er en kombination af en måde at planlægge et projekt på, og at aftale 
roller og opgaver i projektet.

Hjørnestenene i en effektiv organisering af et projekt er:

• Beskriv målene og delmålene i projektet i form af fysiske delleverancer og 
hovedleverancer.

• Aftal rollerne i projektet, Projektejer, Styregruppe, Projektleder, Delprojektledere, 
Teknisk projektleder, Koordinatorer. Beskriv deres opgaver og værdibidrag konkret 
i forhold til projektet.

• Opstil en faseopdelt og resultatorienteret projektplan, projektbudget og 
kommunikationsplan.

• Aftal sikring af at projektet bliver gennemført effektivt. Aftal at projektet leverer 
resultaterne og basisorganisationen leverer forudsætningerne.

Denne opfattelse af at organisere arbejdet i projektet griber ind i måden, vi planlægger 
og gennemfører projekter på (“4. Grundlæggende projektmodel”), måden vi håndterer 
projektarbejdet på i organisationen (dette kapitel) og den forretningsmæssige forståelse 
af projektet (“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Rundt om det hele ligger den menneskelige og ledelsesmæssige forståelse, der er 
beskrevet i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Det næste afsnit, som de fleste sikkert vil forstå som projektorganisation, vil vi hellere 
kalde etablering af projektprocessen som én af virksomhedens forretningsmæssige 
hovedprocesser.

Etablering af projektprocessen
Traditionel organisationstænkning går mest på at drive og vedligeholde et driftssystem, 
et produktionsanlæg.

Projektarbejdet er at gennemføre en opgave i projektform, på tværs af den traditionelle 
opdeling, på tværs af fag og organisationsstruktur.

Et projekts organisation er at organisere og sikre tilgangen af værdibidrag, og det styres 
med en fasemodel som akse.
En projektorganisation eksisterer kun, når projektet er der. Projektets organisation 
eksisterer kun så længe, der er liv i projektet. Når projektet slutter, opløses 
projektorganisationen, og deltagerne vender tilbage til deres hjemsted i 
basisorganisationen.

Basisorganisationen er der altid, også når der ingen projekter er.

De tre vigtigste projektevner er evnen til:

• At gennemføre en effektiv og klar projektstart.

• At lede det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde.
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• At afslutte projektet helt, så det er effektivt overdraget til kunden.

Citat Jens Romedal; “Projektarbejdet er at gennemføre et begrænset og betroet udsnit af 
virksomhedens forretningsområde. Det skal udføres som en lille virksomhed i den 
store”.

Projektets og liniens opgaver er i denne sammenhæng meget enkle ‐ forklaret i 
forbindelse med gates i en fasemodel.

• Projektet skal levere værdien til kunden.

• Linien skal levere forudsætningerne for projektet.

Et projektarbejde handler grundlæggende om at levere den størst mulige værdi til en 
kunde, så effektivt at kunden får større værdi, end han skal betale, og virksomheden selv 
får størst mulig værditilvækst.
Det handler altså om at gennemføre en samlet ‐ tværorganisatorisk ‐ arbejdsproces, der 
tilfører størst mulige værdibidrag for den lavest mulige omkostning, både for kunden og 
leverandøren.

Projekter kobler værdibidrag fra flere leverandører sammen i en struktureret 
arbejdsproces for at levere en værdi til kunden.

Projektarbejdet, den strukturerede arbejdsproces der kan det, går ofte på tværs af vore 
egne afdelinger og kundernes, underleverandørernes og myndigheders organisationer.
De andres organisationer kan vi ikke bestemme, så vi bliver nødt til at finde en 
projektorganisering, ‐ en arbejdsform ‐ der er uafhængig af traditionel 
organisationstænkning.

Ledelse af en projektvirksomhed
En del af virksomheden eksistensgrundlag er evnen til at levere værdier til kunderne.
Evnen til at gennemføre projekter bliver mere og mere vigtig i denne sammenhæng, 
måske det aller vigtigste.

Jeg har arbejdet i nogle projektvirksomheder, hvor liniebevidstheden var meget stærk, 
og hvor de administrative systemer og rutiner var lige så stærke, og med traditionel 
linieorganisatorisk tankegang.

Jeg har bedt de pågældende virksomheders topledelser om at gøre op, hvor stor en andel 
af deres samlede værdistrømme, der er afhængig af evnen til at lede og styre 
tværorganisatoriske projekter og processer. Svarene har været; fra 40 til 98%.

Egne afdelinger Leverandører
Samarbejdspartnere

Kunde

Projekt

Værdibidrag
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Så er det, at jeg undres. Hvorfor er linieledelse så den fremherskende tankegang?

Hvis hele virksomhedens værdistrøm ‐ eller en meget stor del heraf ‐ foregår gennem 
projektarbejdet, vil det være lige så naturligt at have en projektdirektør, som at have en 
administrerende (linie) direktør.

Hvis virksomhedens værdiskabende arbejde er afhængig af et velfungerende 
tværorganisatorisk samarbejde, vil det være lige så naturligt at have en direktør for 
forretningsprocesserne som at have en administrerende direktør.

• En leder, med ansvar for virksomhedens processer, kan udløse det uudnyttede potentiale, der 
findes i virksomheden. (Se “2. De skjulte projektkapaciteter”)

En projektorienteret virksomhed er nødt til at have begge ledelsestilgange ligeværdigt 
repræsenteret.
Den virkelig professionelle virksomhedsledelse kan begge dele lige godt. Topledelsen er 
en slags styregruppe for virksomheden som et projekt.

Virksomhedsledelsen sørger for, at virksomheden har de rigtige strategiske færdigheder 
og de rigtige forretningsplaner på kort og lang sigt ‐ at virksomheden overlever.

Linieledelsen sørger for, at vi til en hver tid har adgang til de rigtige ressourcer og at vi 
kan levere de rigtige værdibidrag.

Projektledelsen sørger for, at vi gennemfører de forretningsprojekter og 
forretningsprocesser, der er besluttet.

Virksomheder bliver mere og mere afhængige af evnen til at gennemføre tværfaglige og 
tværorganisatoriske projekter og opgaver. Virksomheder, der overlever, skifter fra 
struktur‐ til procesvirksomheder. Vi bliver mere og mere afhængige af evnen til 
tværorganisatorisk samarbejde, samarbejde med andre virksomheder, lokalt og 
internationalt.
Derfor må projekt‐ og procesledelse få en mindst lige så stor interesse som linieledelse i 
fremtiden.
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Projektmennesker kan føle ansvar for helheden på tværs af fag, organisationen og i 
samspil med eksterne partnere.

Liniemennesker har vanskeligt ved at føle ansvar for helheden, men lettere ved at føle 
ansvar inden for liniefunktionen. Suboptimering skaber skel og kløfter.

Strukturbaserede profitcentre forhindrer ofte det tværorganisatoriske samspil.
Kan det lade sig gøre at oprette procesbaserede profitcentre?

Projektstyregruppe
Et effektivt projektforløb mandes op og ned afhængig af behovet i de forskellige faser.
Det samme gælder ledelsens deltagelse i styregruppearbejdet. Kun dem, der har en andel 
i projektet i den pågældende fase, deltager.

Der bør dog altid være to faste personer gennem hele projektforløbet. Den ene er 
projektlederen og den anden er projektejeren. Projektejeren er den, der skal bruge 
projektets slutresultat, eller den der bestiller resultatet på virksomhedens vegne.

Roller og opgaver.

• Projektejeren (projektchefen) er bestyrelsesformand for projektet.

• Gatemøder er projektets bestyrelsesmøder.

• PL, Projektlederen, er direktør for et udsnit af virksomhedens forretning. Hans 
opgave er at gennemføre projektet.

• AL er afdelingsledere, ressourceejere og interne underleverandører. De deltager for at 
aftale og levere projektets forudsætninger.

• PC er projektchefen, som er ansvarlig for arbejdsbetingelserne totalt set for 
projekterne i virksomheden. Han træffer overordnede beslutninger og prioriteringer 
om projektporteføljen.

Hvis ledergruppen er for traditionelt tænkende, tror de, at alle i ledergruppen skal være 
med i styregruppen for alle projekter. Men det skal de ikke.
Vi har oplevet i træningen, at det kan demotivere nogle i ledergruppen, at de ikke alle er 
med i styregruppen. Psykologisk set kan alle være med i en periode, selv om de ikke har 

PL

AL

ALPC
AL
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AL = Afdelingsleder
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en opgave i styregruppen.
Det er ikke altid godt, at topledelsen har valgt nogle af dem fra. Det er bedre, at de selv 
indser, at de ikke behøver at være med, og at de derfor selv melder fra.

Styregruppen for projekterne er et af de mest effektive steder, hvor topledelsen kan vise 
lederskab og være forbilleder og rollemodeller for alle i virksomheden. Det er en af de 
bedste anledninger til at udvikle den virksomhedskultur, vi ønsker, og til at formidle 
virksomhedens værdier og eksistensgrundlag.

Det er også det sted, hvor topledelsen kan påvirke i uheldig retning.

Dermed er styregruppen og gatepassagerne en meget central mulighed for 
praksistræning i virksomheden.

Styregruppen bruger Faseopdelt projektmodel, Gateprocedurerne og Den holistiske 
arbejdsform som centrale arbejdsmetoder.

Fasemodellen (“4. Grundlæggende projektmodel”) sikrer at:

• Vi får de rigtige ting gjort i den rigtige tidsrækkefølge.

• Vi inddrager de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter.

• Vi benytter en ledelsesmodel, der er uafhængig af organisationen.

• Projektarbejdet forløber effektivt.

Gatene (“4. Grundlæggende projektmodel”) er en aftale om at:

• Projektet leverer resultaterne.

• Basisorganisationen leverer forudsætningerne.

Den holistiske arbejdsform (“3. Grundlæggende arbejdsformer”):

• Sikrer kvaliteten, kreativiteten og dynamikken i projektarbejdet.

Aftal leverancer - ikke ressourcer - med resten af organisationen
Det er helt afgørende for projekteffektivitet at kunne kende forskel på aktiviteter og 
resultater.
Det er lige så afgørende at kende forskel på at få tildelt fremmede ressourcer og at aftale 
at få leveret løsninger, resultater og leverancer. (Se “Overdragelser i organisationen” 
Side 219)

Når projektet bliver afhængig af værdibidrag fra andre afdelinger, grupper eller 
personer ‐ så aftal altid, at de andre leverer et fysisk resultat eller en løsning. Brug de 
andre afdelinger som interne underleverandører.

Det går næsten altid galt, når vi aftaler at få tildelt ressourcer til et projekt. Når vi skal 
bruge ressourcerne er der altid opstået en begrundelse for, hvorfor vi ikke lige kan få 
dem, vi oprindeligt havde aftalt. Der opstår som regel altid konflikter om ressourcerne.
Ofte kan projektet ikke få de personer, der oprindeligt er aftalt, men nogle andre. Og så 
indfører vi store usikkerheder i projektet. (Se “Planlægning af det ukendte ‐ Planlægning 
af det kendte” Side 177)

Lad i stedet for de interne underleverandører udføre deres egen planlægning af deres egne 
ressourcer ‐ bare de leverer den fysiske leverance eller den løsning, vi har aftalt med dem. 
Derved opstår der langt større ansvarlighedsfølelse for deres bidrag. (Se “Menneskelige 
kvaliteter” Side 71) og (Se “Grundlæggende projektplanlægning” Side 180)

Det er meget nyttigt at træne evnen til at specificere levering af færdige resultater, for 
projektvilkårene kan hurtigt blive sådan, at projektet skal købe delleverancer udefra.
Et projekt kan i princippet gennemføres udelukkende med eksterne leverancer.
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Det kan vise sig at være klogt at være forberedt på at kunne specificere og købe færdige 
leverancer udefra.

Projektmodel og administrative systemer
Næsten alle virksomheder vi har været trænere for, har alt i systemer, blanketter, 
procedurer, diplomer osv., men de virker ofte ikke rigtigt i praksis.

Når vi kommer ind i en virksomhed, er der som regel mange uklarheder omkring 
basisorganisationens administrative systemer og projektarbejdet.

Linielederne er som regel nervøse for, at vi vil bringe uorden i deres administrative 
systemer.

Projektfolkene kan som regel ikke finde rundt i de administrative systemer. De er alt for 
indviklede, og tilgangen til dem er som regel en linie tilgang.

Vi starter med at skaffe klarhed over processen i projektarbejdet.
Vi ændrer ikke de administrative systemer. Vi anvender dem, hvis de sikrer projekternes 
fremtidige succes. 

Ledelses matrix. Vi opstiller et navigationskort, så projektfolkene kan finde rundt i de 
administrative systemer. En ledelses matrix. En indgangsnøgle. En projektnøgle.

I figuren her er anvendt fase‐ og gatebetegnelser fra en konkret ordreproducerende 
virksomhed.
Den ene akse deles op svarende til trinene i virksomhedens projektledelsesmodel.
Den anden akse deles op i de ledelsesområder, der er vigtige for ledelsen.
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Forestil dig, at systemet er lagt på EDB. Så vil der være links til de steder, brugeren skal 
finde i cellerne i matrixen.

Nogle af de virksomheder, vi har trænet, har ændret deres administrative systemer, så 
denne matrix er indholdsfortegnelsen, eller indgangsnøglen, til deres administrative 
systemer. Så kan alle interessenter finde ind i systemet ud fra deres behov.

Fasemodellen uafhængig af organisationen. Det er meget vigtigt, at fasemodellen er 
tænkt og beskrevet helt uafhængig af virksomhedens administrative systemer. Der må 
overhovedet ikke være sammenblanding, for så vil systemet bryde sammen om nogle få 
måneder eller et år på grund af manglende opdatering.

• Når fasemodel og organisation er adskilte, kan de opdateres uafhængigt af 
hinanden.

Så længe en fasemodel er under udvikling, ændrer den sig hyppigt. Disse ændringer og 
opdateringer er næsten ikke til at overskue, hvis de administrative systemer skal 
opdateres, hver gang vi forbedrer fasemodellen.

Når fasemodellen er udviklet og afprøvet, bliver den forholdsvis stabil i forhold til de 
administrative systemer. De skal kunne opdateres hyppigere, f.eks. ved lovændringer, 
organisationstilpasninger, akkvisitioner, in‐ og outsourcing, osv.
Det vil være uoverskueligt at skulle opdatere fasemodellen og alle tilhørende 
projektplaner, hver gang vi skal gennemføre en tilpasning af de administrative systemer.
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Det samme gælder om personnavne. Skriv aldrig personnavne ind i hverken proces eller 
strukturbeskrivelserne. Så skal begge opdateres hver gang personer ansættes, flyttes, 
forfremmes eller rejser fra virksomheden.
Skriv altid rollebetegnelser eller funktionsbetegnelser ind. Så kan rolle‐ og 
funktionsindehavere skiftes ud uden at hele proces‐ og strukturbeskrivelsen skal 
revideres.

Undgå endelig disse sammenblandinger, så bliver systemerne meget lettere at 
vedligeholde. Det er en af de store vanskeligheder, vi møder i træningen ‐ og en af de 
store undskyldninger for ikke at bruge systemerne.

Jeg kom i en virksomhed, der var mere end 30 år gammel. Gennem årene havde 
virksomheden opbygget nogle administrative systemer, der fyldte 3‐4 tykke ringbind. 
Alt var blandet sammen, ingen kunne finde rundt i det, der lå mange 
ændringsmeddelelser og ventede på at blive indført, der stod forskellige versioner i 
forskellige afdelinger, alle havde mistet respekten for dem.

Da ledelsen forstod at skille forskellige forretningsprocesser ad og beskrive dem hver for 
sig, blev der sat en revision i gang. Det endte med ét lille ringbind med projektmodellen 
og ét tykt ringbind med de administrative procedurer.

Begge dele bygget op omkring en matrix.

Ingen person skulle bruge mere end tre museklik for at finde det, de skulle bruge. 
Dermed blev systemet meget mere brugt og respekteret. (Men ikke helt ‐ på grund af den 
gamle kultur).

Andre ledelsesområder. Ledelsesområderne, vist i figuren, er blot eksempler. Vi har set 
mange eksempler i de virksomheder, vi har trænet, for eksempel:

Projektresultater, ressourcer, tidsplan, økonomi, kvalitet, jura, kontraktvedligehold, 
kommunikationsplan, myndighedskrav, personale, værdigrundlag, 
projektorganisation, krav og standarder, typegodkendelser, osv. (Se “Ledelsesområder” 
Side 166)

Proces‐ og struktur systemer. Denne tankegang er lettest at forklare ud fra et 
projektforløb. Men det forholder sig nøjagtigt lige sådan med andre forretningsmæssige 
hovedprocesser.
Virksomhedens systemer kan gøres meget mere effektive og meget lettere at forstå, ved 
at udforme dem som to sider af en matrix.

• Processystemer og tilhørende procedurer.

• Struktursystemer og tilhørende procedurer.

Det bliver langt enklere at beskrive dem og holde dem ved lige.

Opsamling af erfaringer og vidensdeling. Brug matrixen til erfaringsopsamling og 
vidensdeling.
Det er meget nyttigt at lægge nogle gode eksempler ind i cellerne i matrixen sammen 
med de aktuelle værktøjer og metoder. Læg også person navne ind sammen med 
eksemplerne, så kan den, der har brug for viden og erfaring, hurtigt finde en person, der 
kan hjælpe.
Gerne person navne sammen med anvendelseseksemplerne ‐ men aldrig personnavne 
sammen med hverken processystemer eller struktursystemer.

Dette princip har vi brugt med stor nytte i træningen.

Administrative systemer der virker i praksis. Administrative systemer skal passe til 
processerne i virksomheden og hvile på de menneskelige grundprincipper, for at de virker 
effektivt i praksis. 
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Den holistiske arbejdsform handler om mennesker i projektarbejdet. Vi ved, at 80 ‐ 90% 
af forbedringen i projektkapaciteten skal komme fra noget med mennesker og lederskab.
Denne forståelse er også forudsætningen for at få værktøjer og systemer til at virke 
effektivt i praksis.

Den naturlige forlængelse af den holistiske arbejdsform over i værktøjskassen eller ind i 
ledelsessystemerne er en faseopdelt projektledelsesmodel.
Alle værktøjer og systemer, der virker ordentligt i praksis, er bygget op omkring en 
fælles akse ‐ virksomhedens forretningsmæssige hovedproces ‐ som kan være 
fasemodellen for projektarbejdet eller en hvilken som helst anden forretningsproces.

Dermed er der en naturlig sammenhæng frem og tilbage mellem menneskelige 
funktionsbetingelser ‐ trindelt arbejdsmodel ‐ faseopdelt projektledelsesmodel/
procesmodel ‐ værktøjer/ledelsessystemer.

• Mennesker og systemer sammen skaber effektiv udvikling.

• Sammenkobling mellem Grundprincipper og Overflade skaber systemer, der virker i 
praksis.

Samarbejde i overgangene
Nogle af de største fejl, det største tab, de fleste fejlomkostninger i projektarbejdet opstår 
i skellene mellem afdelingerne i organisationen. De kan bedst reduceres ved, at alle i 
virksomheden bliver bevidste om virksomhedens processer og arbejder i processerne.

Selv om de samlede værdistrømme i virksomheden er 40 ‐ 98% afhængige af evnerne til 
at håndtere projekter, tænker de fleste stadigt i strukturer og kasser. Næsten alle 
administrative systemer er opbygget efter strukturtankegangen. Næsten alle 
opfølgninger er kalender og strukturopfølgninger.

Ledelsen får i stor udstrækning det, den måler på. Sådan reagerer mennesker. Når 
ledelsen måler på drifts‐ og strukturdetaljer i et udviklingsområde, får den svage 
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udviklingsresultater, og undskyldninger for, at vi ikke når udviklingsmålene. (Eks. når 
økonomidirektøren følger op på driftsdetaljer i salgsleddene, får han ingen nysalg, men 
gentagelser og undskyldninger).

Desværre reagerer kriseledelse altid med snævre detailopfølgninger, og så bliver krisen 
bare forstærket. Involvér i stedet medarbejderne i problemstillingen, brug deres 
kreativitet, der er ikke noget, de hellere vil. Meget hellere end at få kreativiteten lagt død 
af detailstyring og stramme systemer ‐ men husk at kreativitet først er nyttig, når den 
bliver styret. (Se “Kreativitet og systematik” Side 88)

Det tværorganisatoriske samarbejde kan udvikles og effektiviseres meget ved at 
gennemføre projekter som faseopdelte projektforløb, ved at fokusere mere på 
gateovergange og overgangene mellem afdelingerne, ved at fokusere mere på processen 
i opgaven end på strukturen i organisationen. 

Eksempel 6, fortsat - Fasemodel og organisation
Ledelsen kan ekspandere et område i fasemodellen, når et bestemt område skal i fokus, 
og komprimere et område i fasemodellen, hvor der ingen problemer er.

Her er et eksempel fra en virksomhed, hvor vi startede træningen med for mange gates. 

Det er helt sædvanligt, at projektmedarbejderne og lederne definerer for mange gates i 
starten. Efter nogle måneders erfaring slår de nogle gates sammen ‐ samler flere 
mellemresultater sammen til færre gates. Det ville være naturligt at forenkle den her viste 
fasemodel til 5 gates som markeret med pileforløbet til venstre for fasemodellen.

Den pågældende fasemodel har alle de kvaliteter, den skal have for at virke i praksis, 
men af helt specielle grunde fastholdt vi de mange gates i ca. 1 år. Der var nogle specielle 
grunde til, at vi fastholdt gaten Projektgrundlag godkendt og Anlæg klar til test.

Selv om fasemodellen var helt uafhængig af organisationen, var der noget, 
organisationen skulle lære begge steder.
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Historien er, at den pågældende virksomhed leverer temmelig komplekse procesanlæg 
til fødevareproduktion over hele verden. Typiske specialdesignede éngangsleverancer.

Virksomheden havde udviklet en fortravlet projekt‐ og arbejdskultur, hvor der ikke var 
tid til at gøre tingene ordentligt første gang, men de fandt altid tid og penge til at lave 
arbejdet om en eller flere gange ‐ endda på den anden side af jordkloden.

Vi fik opstillet en oversigt over de mest typiske og betydende projektfejl, og det afgjorde, 
hvor mange gates vi skulle starte med. Samtidig fik vi opstillet et overslag over størrelsen 
på projektfejlomkostningerne, og fordelingen i forhold til projektprocessen, hvor henne 
gik det mest galt.

Indføringen af fasemodellen afslørede, at projekterne rullede igennem faserne ‐ før alle 
var bevidste om faser ‐ med store mangellister, med meget efterarbejde, rettelser, 
efterforsendelser, store forsinkelser, for dårlige afleveringskalkulationer og for store 
service og garantiomkostninger til følge.

Virksomheden sendte anlægsdele ud på installationssitene, uden de var ordentligt 
testede, med banale mangler som gjorde, at anlæggene ikke kunne samles i et effektivt 
installationsforløb.

Forespørgsle modtaget

Tilbud godkendt og afsendt

Kontrakt underskrevet

Projektgrundlag godkendt

Produktionsgrundlag godkendt

Anlæg klar til test

Anlæg testet, klar til forsendelse

Anlæg mekanisk installeret

Anlæg indkørt og accepteret af kunden

Garantiperiode ophørt
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Det betød, at virksomheden havde ca. 30 servicemontører rejsende rundt i verden med 
store omkostninger for virksomheden og for montørernes privatliv.

Alt dette afslørede anvendelsen af fasemodellen i klart dagslys.

Vi reagerede med at omorganisere projektarbejdet (vi ændrede ikke basisorganisationen 
eller dens systemer) ved at indføre gaten Anlæg klar til test.

Det betød, at vi indrettede en montage‐ og testhal, hvor anlæggene blev mekanisk samlet 
og prøvekørt af nogle af de rejsende teknikere. De samme teknikere skilte anlæggene ad 
efter testkørslen og pakkede dem i containere til forsendelse til montagesiten.

Når anlæggene kom ud på siten, var de klar til installation, samling og testkørsel ude på 
siten. Der manglede ikke kabler, stik, skruer og bolte. Teknikerne havde selv pakket 
anlæggene ned før forsendelsen.

Kvaliteten af anlæggene steg, fejlomkostningerne faldt og virksomheden klarede sig med 
ca. 8 rejsende teknikere i stedet for ca. 30.

Det gav nogle teknikere i overskud, som blev ansat i konstruktionsafdelingen og 
produktionsforberedelsen ‐ og nogle af dem fik et bedre privatliv.

Alt i alt nogle betydelige erfaringer fra praksis, højere kvalitet, bedre økonomi og bedre 
trivsel ved at bruge en fasemodel for projektgennemførelsen.

Da virksomheden havde opbygget en bedre arbejdskultur på dette område, blev gaten 
Anlæg klar til test overflødig. Mellemresultaterne blev til underpunkter i den 
efterfølgende gate Anlæg klar til forsendelse. Hvilket gav færre ledermøder og større span 
of controll.

Denne historie er et eksempel på, at projektarbejdet ikke er et strukturspørgsmål, men et 
processpørgsmål.
Det ville ikke nytte at effektivisere arbejdet i service‐ og supportafdelingen. Det ville bare 
have stresset teknikerne endnu mere.
Det var den tværorganisatoriske proces, der skulle effektiviseres.

Overdragelse af projektansvar
Vi bliver næsten altid spurgt, om virksomheden skal have én projektleder hele vejen 
igennem eller skifte projektleder undervejs.

Det er mest effektivt at skifte projektleder undervejs. Ét menneske kan vanskeligt være 
super god til alle faserne fra idé til tilfredsstillende anvendelse hos slutbrugeren.
Men det kræver, at ledelsen kan ledelseshåndværket; at overdrage projekter og opgaver med 
fuld ejerskabsfølelse og ansvarlighed. Denne færdighed er en lederskabsfærdighed, og den 
ser vi ikke så tit. Det har lederne ofte ikke tid til, men de finder tid og penge til at rette 
ting, der ikke lykkedes ordentlig første gang.

Det mest almindelige er, at der går for meget tabt, når en opgave eller et projekt 
overdrages. Men det kan lade sig gøre at overdrage opgaver og projekter helt uden tab, 
og oftest med endda meget stor gevinst. Ledelsen skal bruge den holistiske arbejdsform 
i overgangene for at gøre dette ‐ og for samtidigt at frigøre de potentialer, der er kapslet 
inde i strukturen i virksomheden.

Hvis ikke der er tradition for at kunne overdrage opgaver med fuld ansvarlighedsfølelse 
i virksomheden, vælger ledelsen ofte én projektleder hele vejen igennem.

Her er problemstillingen illustreret i en virksomhed, der leverer store anlæg som 
projekter.
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Typisk er der en salgsprojektleder, der gennemfører kontraktforhandlingerne og slutter 
af med en underskrevet kontrakt.
Herefter overdrages opgaven til en gennemførende projektleder, som i de fleste tilfælde 
følger projektet, til det er installeret og overdraget til kunden.
I virkeligheden er det som regel mere effektivt at overdrage projektet til en sitemanager, 
når anlægges skal installeres og idriftsættes.

Jeg kan bedst forklare og behandle denne problemstilling ved to oplagte gates i et 
faseopdelt produktudviklingsprojektforløb ‐ Overdragelse fra udvikling til drift og Opstart 
af et udviklingsprojekt.

Disse to gates er oplagte træningsområder i projektarbejdet.

Eksempel 4, fortsat - Overdragelse af produktudviklingsprojekt til løben-
de drift
Vi begynder bagfra med overdragelsen af et udviklingsprojekt, der nærmer sig 
afslutningen af udviklingsfasen. Det er lettest at forklare og træne i en virksomhed, fordi 
løsningsrummet er forholdsvis lille. Der er ikke så mange alternative muligheder, som ved 
starten af udviklingsprojektet. (Se “Planlægning af det ukendte ‐ Planlægning af det 
kendte” Side 177), (Se “Løsningsrum” Side 190) og (Se “Løsningsrum” Side 222)

Slutresultatet af dette arbejde er, at gaten Produkt frigivet til løbende produktion og salg er 
passeret ‐ godkendt af styregruppen og alle involverede personer.

Vi har flere gange oplevet store problemer, tab og forsinkelser, når en udviklingsopgave 
skal overdrages til produktion og løbende salg. Driftsorganisationen vil ikke rigtigt 
overtage opgaven. De finder alle mulige undskyldninger, fejl og problemer og sender 
ustandseligt problemer tilbage til udviklingsfunktionen.
Det er umiddelbart forståeligt, hvis vi har forstået grundmekanismerne i den holistiske 
arbejdsform.

Husk; en af de vigtigste projektfærdigheder er evnen til at afslutte et projekt, så der ikke 
er flere udestående mangler og uklarheder.

Projektleder

Site managerSalgs Projektleder Projektleder
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Figuren her viser, hvilket område jeg omtaler i dette afsnit; Overdragelse af et 
udviklingsprojekt til løbende drift. Eksemplet er fra en virkelig træning i en virksomhed.

Vi havde opstillet en enkel fasemodel for produktudviklingen i den pågældende 
virksomhed. Ved hjælp af denne fasemodel havde vi gennemført en projektrivning på et 
igangværende projekt og fundet, at der var en del udestående mellemresultater fra de 
foregående faser, der ikke var afsluttet, hvor de burde være afsluttede. Derfor drejer 
denne forklaring sig om de sidste to faser og de sidste to gates i fasemodellen.

Traditionelt ville projektgruppen fortsætte frem mod afleveringen til produktionen, og 
når de selv tror, de er klar til afleveringen, er produktionen slet ikke forberedt på at 
modtage det nye produkt. Så derfor kan produktet ikke rigtigt afleveres.

Arbejdet med fasemodellen havde også vist, at et nyt produkt ikke kun skal afleveres til 
produktionen, men også til salg og service.

Dette eksempel er overdragelsesfasen i et produktudviklingsforløb. Men 
samarbejdsformen og lederskabet er nøjagtig det samme i overdragelsesfasen i et 
anlægsleveranceprojekt eller overdragelsesfasen i en ordreproduktionsvirksomhed.

Det forudsætter, at virksomheden har en fungerende faseopdelt ledelsesmodel for 
projektprocessen, at virksomheden har defineret sine forretningsprocesser ‐ 
hovedprocesser og supportprocesser (Se “Eksempel 4, fortsat ‐ Organisering af 
virksomhedsprocesserne” Side 226), og at de behersker den holistiske arbejdsform og det 
tilhørende lederskab.

Driftskoordinatorer. Vi inddrager næste funktion i god tid inden en overgang i 
projektprocessen. Det gør vi i praksis ved at inddrage en driftskoordinator for hver 
driftsfunktion. 

I overdragelsen fra produktudvikling til drift er der typisk en produktions‐, en salgs‐ og 
en servicekoordinator. Disse koordinatorer bidrager med deres egen og deres afdelingers 
viden og erfaringer i udviklingsfasen, og med deres krav til produktet, for at de kan 
overtage det.
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Disse driftskoordinatorer indgår i projektgruppen i fasen op til driftsoverdragelsen. 
Koordinatorerne skal have træningsstøtte, både i deres egen deltagelse i selve projektet 
og i deres arbejde med deres bagland i de respektive funktioner.

Ved at inddrage næste funktion i tide, kan vi overdrage ejerskabsfølelsen og 
ansvarsfølelsen sammen med produktet, og derved undgår vi mange misforståelser i 
overgangene, projektfejlomkostninger og senere bortforklaringer af ansvaret for 
produktet. (Se “Arbejdsformer” Side 69) og (Se “Menneskelige kvaliteter” Side 71)

Når vi overdrager på denne måde ‐ i respekt for hinanden ‐ er der næsten aldrig 
problemer efter overdragelsen. Vi har inddraget langt flere talenter end 
udviklingsfolkenes alene. Vi har frigjort og anvendt den viden, der er lukket inde i 
organisationens strukturer. Vi har brugt den holistiske arbejdsform.

Nogle metoder i overdragelsesfaserne. Vi har set mange gange i træningen, at 
overdragelsernes effektivitet er meget mere afhængig af menneskers indstillinger og 
holdninger, end af de anvendte blanketter og organisationsdiagrammer.

Vi har set processer gå virkelig godt, og set de samme processer gå helt i kludder, når 
virksomheden skifter mennesker ud, men beholder de samme blanketter.

Disse erfaringer svarer helt til den indsigt, der er forklaret i (“3. Grundlæggende 
arbejdsformer”).

Overdragelsesmetoder. Vi spørger altid ‐ i god tid ‐ den kommende funktion om, hvad 
den skal bruge for at kunne overtage produktet.

Det vi gør er grundlæggende, at vi bruger den holistiske arbejdsform som beskrevet i (“3. 
Grundlæggende arbejdsformer”). Vi beder drifts koordinatorerne om at opstille lister 
over, hvad deres respektive driftsfunktion skal bruge for at kunne overtage ansvaret for 
produktet.

Vi opstiller sådanne lister for hver driftsfunktion, der skal overtage produktet. Typisk er 
det fremstillingsfunktionen, salgsfunktionen og produktvedligehold‐ og 
servicefunktionen.

Dokumentation. Et sted, hvor der går meget energi tabt i overgangene, er i diskussioner 
om dokumentation. Hvem der kan og skal aflevere hvad, og hvem der kan og skal 
vedligeholde dokumentationen.
Dette dilemma har en af vore kunder en god og klar bevidsthed om. Her er en meget 
forenklet udgave af den aktuelle oversigt.
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Princippet er, at udviklingsafdelingen er ansvarlig for at frembringe produktets 
stamdokumentation, og hver enkelt driftsfunktion er ansvarlig for at frembringe den 
driftsdokumentation, de skal bruge for at håndtere produktet.

Et eksempel: Det kan tænkes at produktionen skal foregå i to forskellige fabrikker, måske 
i to forskellige lande. De to fabrikker har ikke nødvendigvis helt ens 
produktionsfaciliteter. Derfor skal den lokale produktionsdokumentation passe til de 
lokale forhold, men basere sig på produktets stamdokumentation. De lokale 
produktionsfolk kender deres egne processer og anlæg meget bedre end 
produktudviklerne. Derfor er de også meget bedre til at udarbejde og vedligeholde deres 
fremstillingsdokumentation. Deres ansvarlighed og engagement stiger. (Se “Den 
menneskelige arbejdsform” Side 69)

Samme tankegang gælder for applikation, salg og service. Disse funktioner kan også 
tænkes at have forskellige forudsætninger og anlæg. Især hvis virksomheden afsætter 
sine produkter internationalt.

Mange virksomheder, vi kender, kunne med fordel tænke i samme analogi omkring 
deres dokumentation.

Samme tankegang kan løse de problemer, der ofte opstår, når et moderselskab vil 
påtvinge datterselskaberne nogle detailsystemer, der er helt unaturlige for dem. Tænk i 
forretningsresultater i stedet for styring af smådetaljer. Husk at hele opgaver til hele 
mennesker skaber ansvarlighed, engagement, loyalitet og højt handlingsniveau.

Denne tankegang virker i praksis, fordi den tager udgangspunkt i de naturlige 
forretningsprocesser og i menneskers funktionsbetingelser. Funktionsbetingelser se (“3. 
Grundlæggende arbejdsformer”), Forretningsprocesser dette kapitel og (“6. 
Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Bemærk også, at denne forståelse er uafhængig af organisationsdiagrammerne. Den kan 
virke både internt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Produkt
Stamdokumentation

Produktions
dokumentation

Salgs
dokumentation

Service
dokumentation

Applikations
dokumentation

Inspiration: Jan Aagaard
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Denne forståelse kan afklare virkelig meget i overdragelsen af et nyt produkt fra 
udviklingsfunktionen til driftsorganisationen.

Opstart af udviklingsprojekt
De samme grundprincipper fra før gælder, når vi skal gennemføre en effektiv 
projektopstart.

I denne fase af projektarbejdet deltager mange flere koordinatorer. Det er i virkeligheden 
konceptudviklingsarbejdet der afsluttes og projektarbejdet der startes op. Altså en 
overdragelse fra produktplanlægning til projektgennemførelse.

Slutresultatet af dette arbejde er, at gaten Produktkoncept godkendt er passeret ‐ godkendt 
af styregruppen og alle involverede parter.

Nu bliver træningsopgaven meget mere omfattende ‐ nok 5 gange så omfattende ‐ fordi 
vi er i den ende af en udviklingsopgave, hvor løsningsrummet er stort. (Se “Planlægning 
af det ukendte ‐ Planlægning af det kendte” Side 177), (Se “Løsningsrum” Side 190) og 
(Se “Løsningsrum” Side 222)

Det er karakteristisk her, at der er mange løsninger, der hver for sig er lige gode. Vi bliver 
nødt til at træffe nogle beslutninger og gennemføre dem. Men det er helt sikkert, at vi 
bliver bombarderet med spørgsmål, om ikke dette og hint kunne have været løst 
anderledes. Svaret er altid; jo, det kunne det sagtens.
Denne karakteristiske arbejdssituation gør udviklingsmedarbejderne usikre, med det 
resultat at ting tager alt for lang tid, eller endnu værre at de ikke tør gøre noget.

Træningsopgaven bliver også vanskeligere, fordi vi er nødt til at involvere mennesker fra 
endnu flere funktioner i virksomheden og flere af de eksterne funktioner som salg, 
service, marketing.
Dertil kommer, at vi typisk involverer en industriel designer, to tre eksterne 
konstruktører og nogle leverandører.

Her bliver det virkeligt tydeligt, at projektarbejde er et processpørgsmål og ikke et 
strukturspørgsmål. Alle samarbejdspartnernes organisationer kan vi ikke bestemme 
over, men vi skal kunne arbejde sammen alligevel.
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Men arbejds‐ og ledelsesprincipperne er nøjagtigt de samme. Vi involverer 
koordinatorer fra f.eks. salg, service og marketing og fra de eksterne leverandører. 
Produktudviklere skal stå i meget nær kontakt med kunderne og komme med hurtige 
reaktioner på forandringer og behov.

Dette eksempel er konceptarbejdet i et produktudviklingsforløb. (Se “6. Virksomhedens 
eksistensgrundlag”). Men samarbejdsformen og lederskabet er nøjagtig den samme i 
kontraktfasen i et anlægsleveranceprojekt eller i en ordreproduktionsvirksomhed.

Konceptudvikling. Et projektkoncept er både et forretningsmæssigt koncept, 
designkoncept, konstruktionskoncept, fremstillingskoncept, salgskoncept og et koncept 
for service og produktvedligeholdelse.
Pasning til alle virksomhedens processer skal også indgå som elementer i et 
produktkoncept.

Samarbejdet i konceptfasen er det samme som i overdragelsen af et produkt til 
produktionen, men indholdet er så omfattende, at det behandles i et kapitel for sig selv. 
(Se “6. Virksomhedens eksistensgrundlag”).

Overdragelser i organisationen
Et velfungerende team løser konkrete opgaver effektivt, samtidigt med at det får den 
indre trivsel til at fungere bedst muligt. Det er en indrestyret udvikling, selvstyre mod 
aftalte, givne mål eller opgaver.

Udviklingsledelse er organisering efter opgavetyper. En samlet, hel opgave løses mest 
effektivt i et team.

Opgaver kan mest effektivt overdrages, når de er færdige som hele opgaver. Der er den 
nødvendige kommunikation enklest mulig.
Bestil hellere færdige, fysiske leverancer end at aftale ressourcer. En færdig fysisk 
leverance kan testes for dens funktion. (Se “Aftal leverancer ‐ ikke ressourcer ‐ med 
resten af organisationen” Side 206)

Hvis opgaver skal løses af en fast organisationsstruktur, bliver de ofte overdraget på 
steder, hvor de ikke er færdige, og hvor kommunikationen er mest besværlig og 
vanskelig.

Hvis organisationen er designet til størst effektivitet til produktion, er den sjældent 
effektiv til projektarbejde.

Træning i overgangene
Arbejdsformerne i overgangene er meget vigtigere end organisationsdiagrammer. 
Blanketter, organisationsdiagrammer og ISO systemer har ikke værdi i sig selv, men først 
når de støtter gode mennesker i at gøre et godt job i praksis. Lederskab, mennesker og 
processer er mere afgørende.

Jeg har ofte oplevet, at ledelsen vil løse problemer med omorganiseringer, men det virker 
ikke. Det er blot at tale udenom det egentlige problem ‐ lederskab.

I en velledet projektvirksomhed er organisationen stort set underordnet.

En virksomhed i vore dage er meget afhængig af samarbejde med underleverandører, 
myndigheder, designere, eksterne konstruktører, osv. Deres organisationer kan vi ikke 
bestemme, men vi skal kunne arbejde effektivt sammen med dem alligevel. 

Vi bliver altså nødt til at lære lederskab, og når vi har lært det, kan vi lige så godt anvende 
det internt i vor egen organisation også. Dette lederskab i praksis er langt mere effektivt 
end organisationsomlægninger.
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Når vi kommer ud i virksomhederne som trænere, har virksomhedens organisation stort 
set ingen betydning. Vi går aldrig ind i organisationsdiskussioner eller 
organisationsomlægninger.
Det, der betyder noget, er træning af mennesker ‐ at få mennesker til at fungere godt, der 
hvor de nu engang er.

Overgangene i organisationen er meget velegnede steder at træne lederskab i praksis. (Se 
“Gates” Side 160)

Hvor er udviklingsafdelingen?
Der opstår en helt ny bevidsthed om, hvor udviklingsafdelingen er, når virksomheden 
har trænet samarbejdet omkring de to gates projektopstart og overdragelse til drift.

Alle bliver klar over, at alle kan og skal bidrage værdifuldt i forskellige faser i 
projektgennemløbet.
Altså virksomhedens udviklingsafdeling er samarbejdet i hele virksomheden, og ikke kun 
én afdeling ‐ en samarbejdsproces, ikke kasser og streger.

Hvis vi bliver spurgt om, hvor udviklingsafdelingen er, kan vi slå en sløjfe omkring stort 
set alle kasserne i et traditionelt organisationsdiagram og sige her ‐ men 
udviklingsarbejdet ledes af ‐ og så peger vi på den kasse, hvor der står 
udviklingsafdeling eller projektafdeling. 

Dette er en ret ny bevidsthed for de fleste, jeg har trænet.

Selv om eksemplet her er produktudvikling, er det nøjagtigt de samme grundprincipper 
i en contractingvirksomhed og en ordreproducerende virksomhed.

I en projektvirksomhed hedder funktionen sikkert ikke udviklingsafdelingen, men for 
eksempel systemafdelingen og i en ordrevirksomhed hedder den ofte 
konstruktionsafdelingen.

I alle tilfælde ledes arbejdet fra den pågældende afdeling, men det er en samarbejdsproces 
på tværs i virksomheden, der skaber de effektive resultater.

Hvem har indflydelse på produktudviklingens succes? Konsekvensen af denne 
forståelse af produktudvikling er, at der er mange, der har indflydelse på 
produktudviklingens succes. Det er ikke kun noget, der sker i udviklingsafdelingen.

Udviklingsafdelingen er måske et gammeldags begreb.

Det handler snarere om virksomhedens samlede evne til at opfatte reelle kundeønsker og 
tilbyde løsninger, der er forretningsmæssigt interessante og effektive for både kunde og 
virksomhed.

Det vil sige, at det mere et spørgsmål om virksomhedens udviklingsledelse og 
udviklingsorganisation.

Det er en proces, der strækker sig over ‐ og følger ‐ produktets tilblivelse fra produktidé 
til tilfredsstillende slutanvendelse.

Det er i virkeligheden alle funktioner i virksomheden, der øver indflydelse på produktets 
succes eller fiasko, men til forskellige tidspunkter og i forskellige faser.

Det er en vigtig udviklingsledelsesopgave at skabe en samstemt forståelse og accept af, 
hvad produktudvikling er, hvilken betydning det har for virksomheden, og hvem der 
øver væsentlig indflydelse på udviklingens succes eller fiasko.

Denne opgave er ikke let, hvis den forsøges forklaret på traditionel systematisk form. Det 
er meget mere effektivt at skabe et fælles billede i hovedet hos dem, der øver væsentlig 
indflydelse på produktudviklingens succes eller fiasko.
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Der er mange, der kan de rigtige ord, f.eks. om integreret produktudvikling, men der er 
som regel stor afstand mellem viden og iboende færdigheder i praksis.

Projektets cyklus og organisation
Når et faseopdelt forretningsforløb gennemføres, gennemløber det nogle arbejdsfaser, 
der er meget forskellige i deres natur.
De kan derfor ikke nødvendigvis ledes effektivt men ét og samme slags lederskab.

Vi knytter nogle begreber til Projektets urskive. (Se “Projektets urskive” Side 190)

De arbejdsfaser, der ligger til højre i figuren har udviklingsnatur, og dem til venstre har 
driftsnatur.
Der induceres meget friktion og spild, fordi mennesker ikke kan kende forskel på 
opgaver med udviklingsnatur og opgaver med driftsnatur ‐ ikke ser, at forskellige 
funktioner og opgaveområder har forskellig indre natur.

Forskellene er forklaret i (Se “Planlægning af det ukendte ‐ Planlægning af det kendte” 
Side 177), (Se “Løsningsrum” Side 190) og (Se “Løsningsrum” Side 222)

Udviklingsledelse kan anvendes hele vejen rundt. Driftsledelse kan kun anvendes i 
driftsfaserne.

De arbejdsfaser, der ligger øverst i figuren, foregår udenfor virksomheden, og dem der 
ligger nederst, foregår internt i virksomheden.
Arbejdsvilkårene er som regel meget forskellige internt i virksomheden i forhold til de 
eksterne.

Arbejdskulturen, værdisættene og synsvinklerne kan altså være meget forskellige i de 
fire kvadranter.

En dygtig produktplanlægger og projektleder skal kunne dække hele cirklen rundt.

Det går altid galt, hvis en driftsledelsestænkning bliver påtvunget en udviklingsopgave 
og omvendt. Her går megen projektkapacitet til spilde i velmente armlægninger.
Driftsfolk forlanger detaljerede opfølgninger på udviklingsopgaver med mange gange 
større usikkerhed end driftsværktøjernes målenøjagtighed. Det bliver ofte til 
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meningsløse rapporter, spildt tid, tabte udviklingsresultater og demotiverede 
medarbejdere.

Omvendt bliver driftsfolk frustrerede, hvis de bliver påtvunget udviklingsfolkenes løse 
opfølgning på detaljer og benhårde, og ofte kritiske, efterprøvning af fremtidig succes.

Brug koordinatorfunktioner i overgangene. Brug den holistiske arbejdsform, Brug 
metoderne ved overdragelse af idéfadderskab og ansvarlighed.

Denne bog handler mest om højre side af urskiven ‐ udviklingsfaserne, men principperne kan også 
anvendes i venstre side ‐ driftsfaserne.

Løsningsrum
Der er forskellige løsningsrum omkring et projektforløb fra start til slut. (Se 
“Løsningsrum” Side 190)

I udviklingsfaserne er løsningsrummet forholdsvis stort. Opgaverne har udviklingsnatur. 
De kan først beskrives og planlægges, når de er gennemført. Men de kan målsstyres fra 
start til slut.
Der er så mange muligheder, at det er omsonst at forsøge at dokumentere dem. Vi skaber 
let 10 til 100 idéer eller muligheder for hver gang, vi vælger én.

Derfor er der altid nogle der blander sig, kritiserer og spørger om ikke dette og hint 
kunne være gjort anderledes. Ofte en indblanding fra nogle helt andre end dem der har 
opgaverne, og næsten altid efter der er truffet beslutninger. Hvis vi reagerer på alle disse 
velmente indblandinger, forsinkes projekterne. (Se “Eksempel 2: Apparatfabrikken” 
Side 33)

I driftsfaserne ‐ efter produktionsstart ‐ er løsningsrummet forholdsvis lille. Opgaver med 
driftsnatur kan beskrives, planlægges og budgetteres på forhånd.
Det er forholdsvis let at træffe beslutninger og at følge op.

Mistilpasning mellem nøjagtigheden i driftens regneark og usikkerhederne i de tidlige 
udviklingsfaser giver friktion og tab.

Arbejdet i driftsfaserne kan relativt let systematiseres. Arbejdet i i udviklingsfaserne kan 
ikke systematiseres på samme måde og i samme grad. Men det kan målstyres.

Hvor løsningsrummet er stort, skal medarbejderne have et sikkert personligt kompas, så 
de kan vælge de mest rigtige løsninger blandt mange. Typisk har produktudviklere brug 
for at vide, hvad de kommende produkter skal være for at træffe effektive beslutninger.

Denne forståelse af udviklingsfaser og driftsfaser giver også forskellige ledelsesvinkler. 
Udviklingsledelse og Driftsledelse.

Et eksempel på sprogbrug
Vi kan ikke ændre et reaktivt sprogbrug til et proaktivt sprogbrug eller ændre holdninger 
og indstilling til arbejdet med blanketter eller organisationsdiagrammer.
De er iboende egenskaber i mennesker og i stor udstrækning et resultat af lederskab.

Disse iboende egenskaber er helt afgørende for organisationens effektivitet.

Der er typisk stor forskel på sprogbrug, indstillinger og holdninger i overgangen fra 
produktudviklingsfunktionen til produktionsfunktionen.



5. Tværorganisatorisk samarbejde
Projektets cyklus og organisation

223

Blandt udviklingsmedarbejderne hersker ofte den første type sprogbrug, og blandt 
driftsmedarbejderne hersker ofte den anden type sprogbrug.

Prøv at sæt dig som observatør på nogle interne møder og lyt efter sprogbruget og læg 
mærke til, hvad det gør ved samarbejdsprocessen.

Find selv flere eksempler, du kender dem udmærket i din hverdag. Eller (Se “Eksempel 
1 ‐ Maskinfabrikken” Side 30)

Hvilken type virksomhed er vi?
Når vi har en bevidsthed om virksomhedens hovedprocesser og supportprocesser, for 
eksempel som vist i næste afsnit (Se “Organisering af tværorganisatoriske processer” 
Side 224), og om virksomhedens ledelsesopgaver som omtalt flere steder i dette kapitel, 
skal vi have opgaverne fordelt ‐ eller organiseret os som vi traditionelt kalder det.

Der opstår ofte usikkerheder, friktion og tab af projektkapacitet, fordi ledere og 
nøglemedarbejdere ikke har en samstemt opfattelse af, hvilken type virksomhed vi 
egentlig er, og hvem der gør hvad.

Det har både noget at gøre med bevidstheden om vores eksistensgrundlag (“6. 
Virksomhedens eksistensgrundlag”) og bevidstheden om hvordan vi deler arbejdet, 
altså hvordan vi organiserer os, som omtalt i dette kapitel.

Proaktivt sprogbrug
(i udviklingsfaserne)

Hvordan får vi komponenterne frem på 
knap én uge?

Hvordan får vi fremstillet frontplader til 
prototype serien inden xx.xx.2009?

Reaktivt sprogbrug
(i driftsfaserne)

Det tager mindst 8 uger at fremskaffe 
disse komponenter.

Værktøjsleverandøren forlanger typisk 
14 uger til at lave værktøjer og 
yderligere 2-3 uger til at køre 
prøveemner.
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En typisk teknikervirksomhed, med en tekniker som topleder, vil typisk mene, at alt det 
tekniske arbejde skal ligge til højre i urskiven. Han vil typisk mene, at den tekniske 
direktør skal tage sig af konceptudvikling, produktplanlægning og produktudvikling. 
(Nøjagtigt de samme analogier i en anlægsvirksomhed og en ordreproducerende 
virksomhed.)
Dette efterlader den venstre halvdel til to ledelsesfunktioner; produktion og salg.
En sådan virksomhed vil sandsynligvis udvikle en indefra og ud forståelse af produkterne 
og have tendens til at overse kunderne. Indefra og ud vil sige, at teknikkens muligheder 
er mere i fokus end kundernes ønsker.
Denne opdeling placerer udviklingsfunktionerne i et område og driftsfunktionerne i et 
andet område.

En typisk købmandsmæssig virksomhed, med en handelsmand som topleder vil typisk 
mene, at alt det eksterne, det markedsvendte bør være ét ansvarsområde. Altså alt det 
der ligger i den øverste halvcirkel.
Han vil typisk tage sig af salget og af at afdække nye muligheder på markedet.
Hvis det lykkes at skabe en hel bevidsthed, om det der ligger i den øverste halvcirkel, kan 
det betragtes som en handelshus, der kan afdække forretningsmuligheder, specificere 
produkter og sælge dem.
Denne handelsvirksomhed kan så bestille produkterne hos forskellige leverandører, som 
er dygtige til at tage sig af teknisk produktudvikling og produktion ‐ både vores egen 
produktion og leverancer fra andre.
Denne vandrette deling giver to ledelsesfunktioner, en afsætningsfunktion og en 
forsyningsfunktion.
Den vandrette opdeling gør, at de to ledelsesområder skal kunne håndtere både 
driftsfunktioner og udviklingsfunktioner samtidigt.

Ved at tænke flere scenarier igennem, og tage hensyn til den indre natur i de funktioner, 
der skal udføres, kan vi finde frem til en naturlig arbejdsdeling eller organisering.

Dette kan en projekt‐ og procesbevidsthed også bruges til.

Organisering af tværorganisatoriske processer
Her et eksempel fra en virksomhed, der havde usædvanligt ondt i produktudviklingen. 

Eksempel 7 - Organisering af tempoproduktudvikling
Udviklingsafdelingen kunne ikke aflevere produkterne hurtigt nok, de kunne ikke 
overholde tidsplaner og budgetter. Produkterne var aldrig helt færdige, når de blev 
presset til at aflevere dem. Stort set alt, hvad der kunne gå galt, gik galt.

Processen med at udvikle denne virksomheds projektkapacitet er en lang historie. Men 
her er nogle konklusioner. Figuren illustrerer konklusionerne.
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Det grå procesforløb er virksomhedens hovedproces fra idé til aktivt salgbart 
produktsortiment.

Det største problem syntes at være i udvikling og konstruktionsprocessen. Det 
umiddelbart største problem her var, at kravet om tempoudvikling var blandet sammen 
med forskning og teknologiudvikling. Derfor skilte vi udviklingsaktiviteterne i netop

• Udvikling og konstruktion og

• Forskning, teknologiudvikling og ideudvikling

Disse to udviklingsområder har helt forskellig natur og helt forskellige 
usikkerhedsfaktorer. Derfor kan de ikke indgå i samme plan og samme budget uden at 
gøre begge dele urealistiske.

Disse to områder fik hver sine opgaver, planer og budgetter.

Udvikling og konstruktion skulle gennemføres på relativt kendt teknologi med relativ 
lav risiko og med højt tempo.

Forskning og teknologiudviklingen fik til opgave at følge, afklare og afprøve nye 
teknologier til et niveau, hvor virksomheden beherskede dem med tilstrækkelig 
sikkerhed, så de kunne indgå i udviklings‐ og konstruktionsprocessen.

De to områder kunne planlægges, budgetteres og ledes ud fra deres naturlige 
karakteristika. Derved ophørte en stor del af usikkerhederne i aflevering af nye 
produkter til det aktive sortiment.

Nuvel, tempoet var ikke højt nok endnu, så vi blev nødt til at etablere en 
behovsafklarings‐ og produktplanlægningsproces. Denne proces skulle planlægge 
tilgangen af færdige, godkendte produkter i det aktive sortiment.

En velfungerende produktplanlægning udarbejder gode produktkoncepter. Disse 
koncepter er en væsentlig drivladning under tempoproduktudvikling. Det er 

Køb af produkter 
til salg i eget navn

Egen produktionUdvikling og 
konstruktion

Anden udvikling
og produktion

Forskning

Teknologiudvikling

Ideudvikling

Behovsafklaring
Produktplanlægning

Køb af prototyper

Køb af ideer og
koncepter

Aktivt 
salgs-
sortiment
fra løbende
produktion
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forudsætningen for en effektiv projektstart og en effektiv projektgennemførelse uden for 
mange fejlskud, der skal laves om undervejs.

For yderligere at øge tempoet opsøgte vi opfindere og opkøbte fungerende prototyper af 
apparater indenfor vort sortiment.

Vi kunne forkorte tiden fra idé til marked ved at købe prototyper. Men vi sparede ikke 
udviklingsressourcer og slet ikke produktions‐ og service ressourcer. Vi fik indført alt for 
mange forskellige produktteknologier, fremstillingsteknologier og serviceteknologier. 
Samtidigt med forøgede vi antallet af forskellige emner på lageret dramatisk, og senere 
blev det til store ukurante lagerbindinger. Til sidst var det nærmest uoverskueligt.

Det viste sig meget mere effektivt at købe idéer og koncepter hos nogle opfindere, men 
selv udvikle og konstruere dem, så de passede til virksomhedens øvrige processer og 
teknologier. Denne vej gav kort tid fra idé til aktivt sortement, altså hurtigere på 
markedet. Men igen ‐ virksomheden skal selv have de nødvendige kernekompetencer og 
de samme ressourcer, som hvis vi selv udviklede produkterne fra bunden. Gevinsten er 
hastighed.

Produktplanlægningen fandt nogle produkter, som kunne passe til vores salgssortiment, 
men som ikke passede til vore egne fremstillingsprocesser. I dette tilfælde købte vi 
produkter, som underleverandøren selv kunne udvikle og producere og servisere i vort 
design og til vore kvalitetskrav.

Oven i dette opstod der et par muligheder i forsknings‐ og teknologiudviklingen, som 
førte til, at vi etablerede en helt speciel produktion med egen udviklingsfunktion. Igen 
en produktion, der lå helt ved siden af vore egne fremstillingsprocesser.

Før denne klarhed i tankegangen var alt blandet sammen, ingen kunne se, hvad der gik 
galt. Alle mente, at det var de andres skyld, osv.

Eksempel 4, fortsat - Organisering af virksomhedsprocesserne
Efterhånden som vi træner det tværorganisatoriske samarbejde, bliver bevidsthederne 
om forretningsprocesserne i virksomheden mere klare.
Det er ret let at forklare og illustrere et stort projektgennemløb i en virksomhed. Derefter 
er det rimeligt let at se, hvordan alle andre tværorganisatoriske forretningsprocesser 
fungerer. Derfor er projektarbejdet et velegnet fartøj til at træne de tværorganisatoriske 
bevidstheder og samspillet i praksis.

Her er et eksempel på hovedprocesserne i en virksomhed, der udvikler, producerer og 
sælger elektro/elektroniske apparater.

De medarbejdere og leverandører, der arbejder med udvikling af produktkoncepter, har 
meget stort behov for at forstå disse hovedprocesser for at kunne udvikle produkter, der 
er forretningsmæssigt effektive fra idé over udvikling, produktion, salg, distribution, 
ibrugtagning, service, produktsupport til skrotning.

Produkterne skal konstrueres, så de passer bedst muligt til hele forløbet. 

Virksomhedens processer. Hovedprocesserne er det grå forløb. De øvrige er 
supportprocesser.
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Fra struktur til proces
Effektiv organisering af projekter er altså ikke et strukturspørgsmål, men et 
processpørgsmål.

Det samme gælder alle de andre hoved‐ og supportprocesser i virksomheden.

Forretningsprocesser og organisation
Projekt er en arbejdsform eller en tværorganisatorisk forretningsproces. Ikke en funktion 
og ikke en leverance. Det er et arbejdsmønster. Det består kun, når der er et projekt, 
modsat andre forretningsprocesser, der altid er der.

Effektiv projektorganisation er mere en samarbejdsorganisation end en 
strukturorganisation.

• Effektiv organisering skifter fra struktur til proces. Fokus skifter fra detaljer til 
helhed.

• Vi kan ikke udvikle forretningen ved at fokusere snævert på detaljer og tal.

• Vi kan udvikle forretningen ved at forstå og udvikle de naturlige 
forretningsprocesser, der er i vores forretningsområde.

• Arbejdsformerne skal være naturlige for mennesker.

• Supportprocesserne skal understøtte de naturlige hovedprocesser.

• Organiseringen skal være naturlig.

Så går forretningen stort set af sig selv.
Hvis en eller flere af delene er kunstige, opstår der barrierer, organisatorisk friktion og 
tab.

Grundlaget for at få dette til at virke i praksis er

• Den holistiske arbejdsform og lederskab.

• Faseopdelt projektmodel (procesmodel).

• Grundlæggende værdier ‐ værdibaseret lederskab, firmakultur.

• Praksistræning. Lære af Praksis ‐ Udføre i Praksis.

Lederskab
Generalisttypen vil være velegnet til at lede tværorganisatoriske ‐ integrerede 
udviklingsprojekter.
Specialisttypen kan være velegnet som faglig leder i en faglig ressource gruppe.

Generalisten som leder
Generalisten har en tværorganisatorisk forståelse af produktudvikling ‐ ser 
produktudvikling som et bidrag til den samlede forretningsmæssige udvikling.

En måde at lede udviklingsopgaver på er, at lederen er en generalist, der ikke ved alt om 
den pågældende udviklingsopgave.

• Hans effektivitet måles på, hvor stor grad han får de rigtige ting til at ske i 
udviklingsgruppen og på tværs i virksomheden. 

Princippet er, at denne type leder inddrager medarbejdernes evner og kvaliteter i alle 
faser af udviklingsopgaven. Han udnytter den menneskelige og faglige synergi mellem 
medarbejderne. Han sørger for at medarbejderne arbejder efter kreative og holistiske 
arbejdsformer, og at de følges ad, når dette er hensigtsmæssigt. 
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Dette medfører, at alle forstår helheden i opgaven, dens betydning og sammenhæng med 
den øvrige virksomhed.

Medarbejderne har en samstemt opfattelse af, hvad opgaven er, og hvad der er vigtigt at 
få gjort. Derved deler hele gruppen opgaverne efter evner og kvalifikationer.

Denne type leder kan roligt tage væk nogle dage. Arbejdet fortsætter, uanset om han er 
der eller ej.

Medarbejdernes ansvarlighed, engagement og handlingsniveau er meget højt.

På lang sigt er denne type ledelse af udviklingsopgaver langt den bedste og sikreste.

Specialisten som leder
Ofte udnævnes specialister til at lede produktudviklingsopgaver. De ser ofte opgaven ud 
fra eget speciale, og dermed alt for snævert. Når specialistens egen del af projektet er 
gennemført erklæres opgaven for løst. Men den er ikke løst, før produktet tilfredsstiller 
slutbrugerens ønsker og passer godt i alle led frem til slutbrugeren ‐ og der kan være lang 
vej dertil. 

En måde at lede udviklingsopgaver på er at lederen er en superspecialist, der ved alt om 
den pågældende udviklingsopgave.

• Hans effektivitet måles på, hvor stor udstrækning han får udviklingsgruppen til at følge sig.

Den type leder ved alt, får alle idéer, prioriterer, vælger løsninger og planlægger. Han 
delegerer småopgaver eller delopgaver i form af løsninger, som han ønsker gennemført 
på hans måde. 

Medarbejderne har overvejende til opgave at udføre. Deres idérigdom og kreativitet 
inddrages i forholdsvis ringe grad.

Dette kan give problemer, når det viser sig at opgaverne har udviklingsnatur.

Lederens egne evner og kvaliteter bliver begrænsningen.
Alle problemer havner på hans bord. Han arbejder hjemme om natten for at have 
tegningerne eller opgaverne parate til næste dags morgen, så arbejdet ikke går i stå.

Han tør ikke tage væk nogle dage af frygt for, hvad der kan ske ‐ eller ikke vil ske. 

Medarbejdernes ansvarlighed, engagement og handlingsniveau er forholdsvis lavt.

På kort sigt kan det være fristende at satse på denne type leder af udviklingsopgaver.
Han kan være meget effektiv til at få gennemført udviklingsopgaver, hvis han er dygtig.
Men virksomheden kan ikke løse større opgaver, end ét enkelt menneske kan rumme, og 
risikoen er meget stor, hvis den medarbejder, der rummer opgaven, af en eller anden 
grund falder fra.

Ensartet lederskab i virksomheden
Det er meget vigtigt for et effektivt tværorganisatorisk samarbejde, at der er et ensartet 
lederskab i virksomheden.

Dette kan bedst illustreres med det modsatte, altså et uensartet lederskab.
Jeg har oplevet, i en stor virksomhed, at der var meget tydelige afdelingsskel med helt 
forskelligt lederskab i de forskellige siloer.
Der var en afdeling med helt tydeligt menneskeligt lederskab og en med meget tydeligt 
mekanisk ledelse. (Se “Arbejdsformer” Side 69) og (Se “Menneskelige kvaliteter” 
Side 71)
Da virksomheden skulle etablere nogle store tværorganisatoriske opgaver, fungerede 
medarbejderne helt forskelligt i de to afdelinger.
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Nogle projektdeltagere var proaktive, selvdrevne og ansvarlige for helheden, og nogle 
turde ikke sige noget, og slet ikke gøre noget, uden først at skulle hjem i baglandet og 
spørge chefen. Denne forskellighed forsinker projektarbejdet og det tværorganisatoriske 
samarbejde utroligt meget.
Sådan en projektgruppe kommer aldrig til at fungere godt. Det koster virkeligt meget 
spild af projektkapacitet. Det er stort set umuligt at gennemføre et tempoprojekt i denne 
ledelsessituation.

Det er meget afgørende for projektkapaciteten, at der er et ensartet lederskab i hele 
virksomheden.
Det er en af topledelsens vigtige opgaver at sørge for denne ensartethed. Det betyder 
meget mere nede i rækkerne, end vi lige forestiller os.
Her betyder lederne som rollemodeller og forbilleder virkeligt meget.
Igen her er styregruppemøder og gatemøder virkeligt effektive ledelsesmæssige 
knudepunkter, hvor ledelsen kan udvikle den projekt‐ og ledelseskultur, den ønsker. (Se 
“Værdibaseret Lederskab” Side 297) især “Teksten i rammen”, “Medarbejdernes ønsker” 
og “Ikke enten eller”.
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Introduktion
Virksomheder skal kunne levere værdi til kunderne ‐ på en forretningsmæssig effektiv 
måde ‐ så både kunderne og virksomheden er tjent med at handle med hinanden. Ellers 
eksisterer virksomheden ikke ret længe.

Langt det meste af vores virke har en kunde. Der er nogen, der skal bruge resultatet. 
Vores virke får lov til at bestå, så længe vi leverer større værdi til vores omgivelser, end 
vi forbruger for at levere resultatet.
Vi leverer værdi til vore omgivelser, til kunderne, virksomheden, arbejdsgruppen, 
samfundet, vore medmennesker, osv.

Denne kunde‐værdi holdning bør afspejle sig i alt, hvad vi foretager os. I denne bog er 
projektarbejdet i virksomheden, det fartøj vi anvender som forklaringsmodel og til 
træning.
For at arbejde fornuftigt med det, er det nyttigt at besidde et sundt og naturligt 
købmandsmæssigt instinkt, så vi forstår vores forretningsmæssige eksistensgrundlag ‐ 
forstår hvorfor vi får lov til at bestå som virksomhed

Viden fra bogen hertil
Vi har behov for at se vores projektarbejde i en endnu større sammenhæng ‐ eller helhed.

Dertil kan vi bruge for illustrationen Projektets urskive en gang til. (Se “Projektets 
urskive” Side 190)
Denne illustrerer fint, hvad dette kapitel handler om.

Det, vi har beskæftiget os med i bogen indtil nu, kan deles i to områder; Grundprincipper 
og Overfladefartøjer.

Intern fokus. De overfladefartøjer vi har beskæftiget os med, har hovedsageligt haft 
Intern fokus. Vi har overvejende beskæftiget os med det, der foregår internt i 
virksomheden.

Vi ved fra (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) at ingen opgaveløsning bliver bedre end 
vores evne til at se og forstå, hvad opgaven går ud på.
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Vi ved fra (“4. Grundlæggende projektmodel”) hvor vigtigt det er at starte et projekt 
ordentligt. Vi ved, hvilke ting der skal være afklaret i de tidlige faser for at sikre 
kvaliteten og effektiviteten i projektgennemførelsen. (Se “Prøv selv ‐ Den gravide hval” 
Side 155)

Vi ved fra (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”) hvor vigtigt det er med arbejdsformerne 
i overgangene for ikke at miste for meget effektivitet i overdragelserne.
Vi ved, at arbejdet med opstart af projekter foregår, der hvor løsningsrummet er størst.

Ekstern fokus. Dette kapitel beskæftiger sig med en del af vort virke, der foregår Eksternt 
‐ altså udenfor virksomheden ‐ hovedsageligt den del af det eksterne, som 
projektmedarbejdere kommer i indgreb med.

Indtil nu har vi beskæftiget os med at udvikle projektkapaciteten ‐ som hovedsageligt er 
et internt fænomen.
Nu kan vi spørge; hvad skal vi så bruge projektkapaciteten til? Hvad er det, der gør, at 
der er brug for vores projektkapacitet? Hvad er projekternes ‐ og virksomhedens ‐ 
eksistensgrundlag?

Vi bliver nødt til at udvide vores udsyn og vore bevidstheder til dem vi lever af ‐ dem der 
er udenfor vores primære virke.
Alt det, der foregår derude, kan også deles op i Grundprincipper og Overfladefartøjer. 
Grundprincipperne er igen de samme, men overfladefartøjerne er anderledes udenfor 
virksomheden.

Dem derude er mennesker, nøjagtigt som vi. Men tænk over at der er nogle andre 
mennesker, i nogle andre virksomheder, der ser på os som dem derude. Så vi er altså to 
ting samtidigt ‐ interne i vores egen virksomhed og externe for andre virksomheder ‐ 
men vi er stadigt de samme mennesker ‐ ligesom dem derude.

Derfor burde vi have let ved at forstå dem derude ‐ de er nøjagtigt ligesom os.

Forhold omkring opstart af et projekt
Hele dette kapitel handler om starten af et projekt. De første faser, hvor projektets 
effektivitet og kvalitet fastlægges. (Se “Opstart af udviklingsprojekt” Side 218)
Det handler om nogle grundlæggende forretningsmæssige forståelser, som vore 
træningsdeltagere har haft behov for, når de ønsker at gennemføre effektive 
projektforløb, effektiv produktudvikling, effektive ordreleverancer, effektive 
implementeringer af systemer og administrative procedurer.

Den mest centrale træningsidé i dette kapitel er udvikling af koncepter for projekter ‐ 
f.eks. koncept for produktudvikling eller systemkoncept for et anlæg. Dette er 
nødvendigt som en effektiv projektstart. 

Kapitlets indhold kan bedst blive til iboende bevidstheder og færdigheder ved at arbejde 
med det i praksis. Den egentlige forståelse kommer af at deltage.
Det kan vanskeligt læres som løsrevne teoretiske studier. Teorierne bliver alt for 
detaljerede, fordi vi arbejder der, hvor løsningsrummet er aller størst. Der hvor godt 
købmandskab tæller meget mere end et Excel regneark.

Dette kapitel skal læses i sammenhæng med (“4. Grundlæggende projektmodel”) og (“5. 
Tværorganisatorisk samarbejde”).
Indholdet i dette kapitel er en forudsætning for at få optimal udbytte af indholdet i (“7. 
Effektiv med de rigtige ting”).

Alle mennesker vil gerne gøre et godt job, hvis blot de ved, hvad det er. Men ofte ved de 
det ikke rigtigt, eller de er meget i tvivl.



6. Virksomhedens eksistensgrundlag
Praktisk købmandskab

234

Vi har mødt en del projektmedarbejdere i vores træning, som ikke rigtigt ved, hvad en 
kunde er. Medarbejdere der arbejder ud fra et snæver synspunkt, f.eks. at projektarbejdet 
kun drejer sig om teknik.
Vi har mødt produktudviklere, der udvikler apparater, uden nogensinde at have besøgt 
en kunde eller set apparatets brugssituationer.

Det er meget vigtigt, at projektmedarbejdere virkelig forstår, hvor pengene kommer fra. 
At vi leverer noget til vore kunder, der har større brugs‐ eller produktionsværdi for dem, 
end prisen for produktet.

Vi har set mange misforståelse mellem gode mennesker, der bliver til friktion og tabt 
projektkapacitet, fordi der ikke er en samstemt forståelse af, hvad et projekt egentlig er i 
en større forretningsmæssig sammenhæng.

Dette kapitel handler om at skabe en fælles forståelse af værdier og principper i det 
forretningsmæssige projektarbejde, som gør, at mennesker kan arbejde med store og hele 
opgaver uden opsyn og kontrol hele tiden.
Fælles forståelse af, hvad det er, vi skal gøre virkeligt godt, for at vi kan bestå som 
virksomhed.

En ledelsesopgave. Det er en ledelsesopgave at sørge for, at medarbejderne ved, hvad et 
godt job er ‐ så de kan trække samme vej. (Se “7. Effektiv med de rigtige ting”).

En leder skal vide, hvad vi skal gøre godt som virksomhed, ellers kan han ikke lede. Han 
skal kunne formidle denne viden til medarbejderne, ellers kan de ikke arbejde effektivt 
med de rigtige ting.
Mange ledere har så travlt, at de ikke har tid til at vise medarbejderne, hvor vi skal hen. 
Alt for mange medarbejdere går til dagligt med alt for vag en vejledning i, hvad et godt 
job er. Derfor handler hele dette kapitel også om indholdet i denne vejledning.

En af de største svind faktor i en virksomhed er mangel på samstemmighed om, hvad vi 
skal gøre godt, og hvordan.

Der er stor forskel på, om rimeligt dygtige medarbejdere trækker samme vej, eller om 
topdygtige medarbejdere trækker hver sin vej.
I første tilfælde skaber virksomheden resultater, i andet tilfælde skaber virksomheden 
organisatorisk friktion.

Praktisk købmandskab
Næsten alle steder, hvor vi har trænet mennesker, efterlyser deltagerne virksomhedens 
strategi. I mange tilfælde ved medarbejderne ikke rigtigt, hvad strategi er, hvordan det 
skal forstås, og især hvordan det skal bruges i praksis.

Det er bedre at spørge; hvad er vores forretningsmæssige bevidsthed?
Det er mere en ganske almindelig og jordnær forretningsmæssig forståelse, der mangler.
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Det er langt vigtigere at træne strategisk bevidsthed og strategiske færdigheder, end at 
opstille strategiplaner.

• En strategisk bevidsthed er måske det samme som købmandskab. Godt købmandskab er at 
forstå forretningen. Godt lederskab er at få det til at ske gennem mennesker i praksis.

Modenhed - forretningsmæssig bevidsthed
Virksomhedens forretningsmæssige modenhed kan ses som nogle temaer, der alle har 
noget med strategiske kompetencer ‐ eller købmandskab ‐ at gøre i følgende 
sammenhæng.

De udprægede produkt‐ eller projektrelaterede emner læner sig op ad nogle udprægede 
basisorganisationsemner ‐ de procesrelaterede emner læner sig op ad de 
strukturrelaterede emner.

De produkt‐ eller projektrealterede emner er aktive, når virksomheden har en 
ordrebeholdning eller en projektportefølje. De forsvinder, hvis vi mister ordrerne eller 
projekterne.

Basisorganisationsemnerne er aktive hele tiden. De er tættest knyttet til virksomhedens 
anlæg. De er der også, hvis vi har mistet ordrerne eller projekterne.

Konceptudvikling. Hvert enkelt delelement i en produktplan og en 
forretningsudviklingsplan bør være beskrevet på en forretningsmæssig måde, så vi kan 
forudsige forretningsværdien med en rimelig sandsynlighed.

Virksomheden kan vanskeligt opstille en realistisk produktplan eller en realistisk 
forretningsplan, hvis ikke vi har evnen til at udfærdige og vedligeholde realistiske 
projektkoncepter.
Ordet konceptudvikling hører produktudvikling til. En direkte analogi til en 
projektvirksomhed er kontraktforhandling eller systemplanlægning og i en 
ordrevirksomhed kan det være ordrebehandling eller udarbejdelse af konstruktionsgrundlag.

Strategi

Forretningsudvikling

Konceptudvikling

Produktplanlægning
- Nye produkter
- Produkttilpasning
- Færdiggørelse af 
  produktfamilier
- Produkt
  rationalisering

Eksistensgrundlag
- Kunder
- Leveringsevne
- Forretningsresultater

Support
processer

Teknologi

Økonomi
- Produktøkonomi

- Forretningsøkonomi

- Produktteknologi
- Forsyningsteknologi

Support
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TeTT knologgi
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Eksistensgrundlag. Hvis medarbejderne ikke har en klar bevidsthed om virksomhedens 
eksistensgrundlag ‐ det der gør at vi får lov at bestå som virksomhed ‐ hvordan skal de 
så kunne arbejde effektivt i en turbulent verden.
Hvis lederne ikke har en klar bevidsthed om eksistensgrundlaget ‐ og kan formidle det ‐ 
hvordan kan de så lede virksomheden, sig selv og medarbejderne effektivt?

Produktplanlægning. Produktplanlægning er arbejdet med, hvilke produkter der skal 
ind i vores aktive sortiment, hvornår ‐ hvilke der skal ud, hvornår ‐ hvilke der skal 
opdateres og moderniseres, hvornår. Det er altså planlægning af vores aktive 
produktsortiment nu og fremover samt overblik over, hvilke forretningsresultater dette 
sortiment skal/kan give os.
En direkte analogi til en projektvirksomhed er planlægning af projektporteføljen og i en 
ordreproducerende virksomhed er det ordreporteføljen.

Forretningsudvikling. Forretningsudvikling indeholder både konceptudvikling og 
produktplanlægning ‐ men meget mere end det.
Det omfatter også vurdering af helt nye forretningsområder, i forhold til dem vi for tiden 
er i. Det kan indeholde opkøb af virksomheder, frasalg af datterselskaber, 
fremmedproduktion, produktionsomlægninger, osv.
I contracting business bliver dette område ofte kaldt Development.

Strategi. Vi har set nogle virksomheder gennemføre strategiplanlægning. Det ender som 
regel med et interessant, men noget teoretisk værk.

I de fleste tilfælde forstod virksomhedens ledelse strategiplanen, men forståelsen og 
bevidstheden nåede ikke rigtigt ud til de udførende medarbejdere. Vi har meget tit hørt 
medarbejderne efterlyse en strategi, selvom den findes. Jeg har i to tilfælde oplevet, at 
strategiplanen var hemmelig, medarbejderne måtte ikke kende den. Hvordan skal de så 
kunne følge den?
Mange gange er strategien forældet inden den når ud, fordi forretningsvilkårene ofte 
forandres hurtigt.
Efter mine erfaringer er en strategi ikke noget værd, hvis ikke den er levende, iboende 
bevidstheder og færdigheder hos dem, der skal bruge eller følge strategien. Det kan kun 
lade sig gøre gennem involvering og engagement hos medarbejderne.

Supportprocesser. På siden af denne oversigt, eller rundt om, er det vigtigt at forstå 
virksomhedens forskellige forretnings‐ og supportprocesser og især at forstå deres indre 
natur og samspil. Det er vigtigt at forstå produktets pasning hele vejen fra idé til slutbruger.
En af de vigtige forretningsprocesser er projektprocessen. (Se “4. Grundlæggende 
projektmodel” og “5. Tværorganisatorisk samarbejde”).
Forståelsen af det tværorganisatoriske samspil om projektarbejdet kan gøres meget 
tydeligt i virksomhedens projektproces. Træning i projektfærdigheder går forud for en 
praktisk, iboende forståelse af forretningsprocesserne.

Teknologi. Det har stor betydning for effektiviteten af et produkt eller en ordre, at den 
passer til virksomhedens teknologi ‐ produktteknologi, fremstillingsteknologi, 
distributionsteknologi, serviceteknologi, osv.

Økonomi. Vi har behov for en anderledes økonomisk bevidsthed i projektarbejdet end 
den traditionelle. Vi har brug for at skelne mellem en periodeøkonomi og en 
hændelsesøkonomi ‐ og for at respektere begge dele ligeværdigt. (Se “Projektøkonomi” 
Side 256)



6. Virksomhedens eksistensgrundlag
Praktisk købmandskab

237

ProjektTræningens tilgang
Det mest almindelige er vistnok, at ledelsen starter fra oven i figuren med at opstille en 
strategi.
Vi har, i ProjektTræningen, kørt strategiprocesser som tempoprojekter i tilfælde hvor 
virksomheden stod overfor nogle store strategiske udfordringer.
Når vi har gjort det, og brugt ProjektTræningens metoder, har der været meget stor 
forståelse, ansvarlighed og engagement blandt de ledere og medarbejdere, der skulle 
følge strategien. De forstod den, for de var selv med til at udvikle den.

Men almindeligvis vil vi hellere starte fra neden i figuren med at involvere 
projektmedarbejderne i at udarbejde koncepter for deres kommende projektarbejde. 
Derved opnår medarbejderne en stærk forretningsmæssig forståelse af projektet, og 
projektstarten bliver meget effektiv.

Den stærke forretningsmæssige forståelse bliver til en iboende strategisk bevidsthed, 
som udvikles i direkte kontakt med det praktiske projektarbejde ‐ altså en strategi 
bevidsthed, der altid passer med virkeligheden og med de realistiske 
forretningsmuligheder.

Ledelsen kan påvirke forretningsudviklingens retning ved selv at deltage i 
konceptarbejdet.

Når vi har arbejdet med at udarbejde projektkoncepter i træningen, giver det langt større 
praktisk forståelse end at tale om strategi eller mangel på strategi.

At konceptet afspejler virksomhedens strategi er en selvfølge, nu er strategien ikke luftig 
og uvirkelig mere, men udtrykt konkret.
Vi ved, hvordan vi kan omsætte strategien til noget, der kan skrives på fakturaen til 
kunden.

• Vi kan måske sige, at et effektivt projektkoncept er virksomhedens strategi, udtrykt konkret i 
praksis. Det fysiske resultat af at arbejde med virksomhedens strategi.

Som udførende projektmedarbejdere og projektledere har vi mest brug for en klar 
forståelse af virksomhedens eksistensgrundlag og af et klart og tydeligt projektkoncept.
Vi opnår den klareste forståelse ved at være involveret i arbejdet med de to emner.

De fleste projektmedarbejdere kommer sikkert ikke til at arbejde primært med 
strategiudvikling, forretningsudvikling og produktplanlægning, men de bliver 
involveret i det og har behov for at forstå, hvad det er. Til gengæld bør de være dybt 
involveret i konceptarbejdet.

Det betyder meget for kvaliteten i projektarbejdet, at projektmedarbejderne forstår den 
forretningsmæssige baggrund for projekterne.

Virksomhedens strategi skal ikke kun læses i dokumenter og planer, men hellere som 
ledernes og medarbejdernes daglige håndtering af strategisk vigtige emner ‐ altså i deres 
iboende bevidstheder og færdigheder ‐ som en del af virksomhedens 
forretningsmæssige kultur. Udvikling gennem mennesker i modsætning til at udvikling 
gennem blanketter.

Fire praktiske metoder. De fire mest effektive metoder vi anvender, til at omsætte 
virksomhedens strategi og eksistensgrundlag til iboende bevidstheder og færdigheder 
hos ledere og medarbejdere er:

1. Opstilling og udvikling af projektkoncepter ‐ omtalt i dette kapitel
2. Effektive, resultatorienterede gatepassager. (“4. Grundlæggende projektmodel”) og 

(“5. Tværorganisatorisk samarbejde”)
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3. Genneførelse af en Personlige værdibidrag ‐ What am I here for proces. (Se “Værdibi‐
drag ‐ What am I here for” Side 280)

4. Problembehandling og Warning Flag, (Se “Problembehandling” Side 115) og (Se 
“Format ved et warning flag” Side 162)

Metoderne 1. og 2. bruges af ledere og medarbejdere, der arbejder i tilknytning til 
virksomhedens projektarbejde.
Metoderne 3. og 4. er så generelle, at alle ledere og medarbejdere kan bruge dem.

What am I here for processen er en effektiv træning i strategiske færdigheder.
Denne proces er så bred, at den omfatter samtlige medarbejdere i virksomheden, både 
dem i virksomhedens hoved‐ og supportprocesser. Altså alle medarbejdere og ledere, 
også dem der ikke direkte indgår i projektarbejdet.

Disse fire metoder er direkte koblet på praksis, og de hjælper direkte gode ledere og 
medarbejdere til at gøre et godt job i dagligdagen.
Fire effektive ledelsesredskaber til at sikre, at vi driver virksomheden som ønsket og 
planlagt.
De giver lederen anledning til en værdibaseret og kvalificeret samtale med, og træning 
af, medarbejderen.
Det er samtidigt nogle meget effektive metoder til vidensdeling i praksis.

Projektkoncept - Praktisk købmandskab
Resten af dette kapitel skal mest forstås som de bevidstheder ‐ den forretningsmæssige forståelse ‐ 
vi har brug for, når vi starter projekter op.
Det må ikke blive til omfattende, kompliserede og uoverskuelige dokumenter. Hold formularerne 
simple og let overskuelige.

Projektkoncept
Vi har trænet mennesker, der arbejder med konceptarbejde på forskellig måde i 
forskellige virksomheder. Konceptarbejdet er det, der foregår i de første faser af 
fasemodellen.

Ordet Projektkoncept skal forstås generelt som oplægget til et hvilket som helst projekt 
Her er tre forskellige, mere specifikke anvendelser af begrebet.

I en virksomhed der serieproducerer produkter, hedder arbejdet at opstille et 
produktkoncept. Dette arbejde er bindeled mellem marketingarbejdet og opstart af 
produktudviklingen.

I en virksomhed, der leverer store anlæg, hedder konceptarbejdet typisk systemarbejde. 
Projektmedarbejderne hjælper salget med at få kontrakten formuleret rigtigt, og 
samtidigt opstiller de forudsætningen for en effektiv projektstart.

I en ordreproducerende virksomhed hed konceptarbejdet konstruktionsarbejde. Denne 
afdeling var også bindeled mellem salg og den følgende ordregennemførelse.

Uanset hvad arbejdet har heddet, og uanset hvor bevidste de pågældende mennesker 
var, har de alle arbejdet for at skabe grundlaget for at forbedre kvaliteten af det 
efterfølgende projektarbejde, og for at reducere de typiske projektfejlomkostninger, der 
følger af en for svag og ustruktureret projektstart.

Resten af dette kapitel handler mest om de dele af et projektkoncept, som 
projektmedarbejderne arbejder med.
Men i en forretningsmæssig helhed, hører der en del mere med, bl.a. alt det en 
marketingafdeling tager sig af. Denne del af konceptarbejdet har projektmedarbejderne 
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også brug for at forstå. Samarbejdet er meget omfattende i de tidlige projektfaser. (Se 
“Opstart af udviklingsprojekt” Side 218)

Vi ved fra opstillingen af en fasemodel med tilhørende gatedokumenter, hvad der skal 
gøres i de tidlige faser af projektet. Dette er den del af konceptarbejdet, som 
projektmedarbejdere kommer til at beskæftige sig mest med.

Den mest omfattende og den mest effektive træning af iboende strategiske færdigheder 
er at deltage aktivt i udvikling af projektkoncepter. Men denne træning når kun de 
medarbejdere og ledere, der indgår i virksomhedens projekt‐ og ordreprocesser.

Produktkoncept
Dette afsnit handler om at udvikle produktkoncepter ‐ altså starten på et 
produktudviklingsprojekt. (Se “Opstart af udviklingsprojekt” Side 218)
Men nøjagtigt de samme mekanismer gælder for starten af en ordreproduktion eller en 
anlægsleverance. Du kan parallelforskyde tankegangene til din egen verden.

Et produktkoncept er både forretningsmæssigt koncept, designkoncept, 
konstruktionskoncept, fremstillingskoncept, salgskoncept, service‐ og produkt‐
vedligeholdelseskoncept.

Hvis projektkonceptet handler om opstart af et produktudviklingsprojekt giver det 
deltagerne den mest effektive forretningsmæssige forståelse af deres arbejde i praksis, 
som for eksempel:

• At virksomhedens teknikere forstår forretningsværdierne i nye produkter, de 
udvikler.

• At teknikerne forstår værdien af at holde kostprisen lav, pasning i hele værdikæden 
og hvad vi kan få for produktet.

• At økonomiafdelingen deltager hele vejen igennem.

• Vi bliver opmærksomme på kostpris, dækningsbidrag, investeringer, værdistrøm, 
afskrivningsmodel (aktivering og afskrivning over flere projekter, eller afskrivning 
over driften).

• At vi forstår virkningen på det aktive sortiment, når vi introducerer nye produkter. 
Vi skal ikke bare udvikler produkter, fordi det kan lade sig gøre.

• At vi forstår værdien af at komme hurtigt på markedet og begynder at tjene 
dækningsbidrag hjem og samtidigt forstår, hvad en forsinkelse koster.

Hvorfor opstille et produktkoncept? Af eksemplerne fra tidligere i bogen kan vi let 
finde nogle vigtige grunde til at udvikle et produktkoncept f.eks.:

• At sikre en effektiv projektstart, når produktet skal udvikles.

• At skaffe overblik over hvem kunderne til produktet er, og at kende de 
konkurrerende produkter.

• At sikre opfyldelsen af kundens forventninger til produktet (brugeregenskaber).

• At sandsynliggøre, at der er et reelt og interessant behov og marked for produktet.

• At sikre, at vi kan kommunikere reelle kundefordele, når produktet skal sælges.

• At tilpasse produktet til virksomhedens andre produkter (sortiment).

• At afstikke handlingsrammer for konstruktørerne (produkt‐teknologi‐økonomi).

• At danne grundlag for konstruktionsspecifikationer, og angive kvalitetsmål.

• At flytte nogle af udviklingsomkostningerne fremad i fasemodellen, i stedet for at 
modificere produktet senere.
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• At sikre overblik over hvilke omkostninger der løber på fra basisidé til 
slutanvendelse.

• At virke som referencedokument for samarbejdet om projektet.

• At udløse de skjulte projektkapaciteter.

Indhold i et produktkoncept
Et produktkoncept skal mindst omfatte det, der fremgår af fasemodellem med de 
tilhørende gatedokumenter for produktudviklingsprojektet.

Et kundeprodukt. Her er nogle eksempler på, hvad et produktkoncept kan indeholde 
om kunderne.

• Hvem er kunden? Beskriv i detaljer den målgruppe, vi vil satse på.

• Hvordan skal produktet positioneres på markedet? Hvordan skal vort produkt 
opfattes af kunden og adskille sig fra andre konkurrerende produkter?

• Hvad er produktfordelene? Hvilke problemer eller opgaver vil vi løse for kunden? 
Hvilke særlige fordele vil vort produkt give kunderne?

• Hvad er produktkravene? Hvilke særlige funktioner, egenskaber eller 
specifikationer har vore kunde behov for og lægger særlig vægt på? Hvad er vores 
kunde ligeglad med?

Et produkt er en forretningsmulighed . Her er nogle karakteristika om produktets 
forretningsmæssige egenskaber, som skal vurderes i et produktkoncept. Et produkt er en 
forretningsmulighed:

• Der passer godt til det, der har reel værdi for vore kunder. Vi ved, hvem der er vore 
naturlige kunder, vi kender målgruppen. Dette afgør, hvilke produkter vi udvikler 
og tilbyder.

• Der passer godt til det, vi kan og vil levere på en effektiv måde. Vi ved, hvad vi skal 
kunne gøre godt, og hvilke færdigheder vi skal have. Vi ved, hvordan vi skal 
sammensætte værdibidragene internt og eksternt.

• Der giver en god indtjening og et godt forretningsresultat. Vi ved, hvordan vores 
forretning skal udvikle sig, og hvilke resultater vi skal nå.

Kommunikation. Hvordan vil vi kommunikere vores kundeforståelse ‐ og dermed vore 
produktspecifikationer ‐ til kunderne?

• Hvad skal der stå i salgsbrochuren, hvordan skal produktet præsenteres, udstilles, 
sælges?

Hvis ikke vi ved på forhånd, hvordan vi vil kommunikere produktet ud, har vi ikke 
forstået kunderne og produktet rigtigt.

Udefra og ind. Et produkt bør altid designes udefra og ind. Konceptudvikleren skal 
kende kunden så godt, at han kan beskrive produktet, inden produktet udvikles og 
konstrueres. Han skal kunne:

• Opbygge en model af produktet.

• Skrive produktets betjenings‐ og anvendelses vejledning.

• Skrive et udkast til produktets servicevejledning.

• Beskrive produktets salgsargumenter.

• Udforme produktets salgsbrochure.

Vi kender ikke kunderne og produktet godt nok, før vi kan det.
Konceptudvikleren skal med andre ord visualisere produktet, før det er realiseret i 
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praksis.
Denne visualisering bruges til at udføre brugertests og som kommunikationsmiddel 
overfor alle involverede parter. Der er langt større sikkerhed for, at alle forstår hinanden, 
når der er noget fysisk, vi kan se og røre ved. Kommunikation i ord misforstås næsten 
helt sikkert.

Eksternt samarbejde i konceptfasen. I mange tilfælde skal et nyt produkt også have et 
unikt design. Derfor er det værdifuldt at arbejde sammen med en industriel designer om 
udformning af det nye produkt, dets funktioner og betjening.

Det er ofte værdifuldt at arbejde sammen med eksterne specialister, som har nogle 
kompetencer, der skal bruges i det nye produkt, men som vi ikke selv behøver at 
beherske.

Barrierer for at træde ind på markedet. Det er nyttigt at have overblik over, hvilke 
barrierer der er for at komme ind på markedet. Dels ved vi, hvad vi skal overvinde, dels 
ved vi, hvad vore konkurrenter står med. Barriererne kan f.eks. være:

• Kundernes fremtidige ønsker er ikke erkendt som et behov endnu.

• Vores image og troværdighed hos kunderne.

• Konkurrenternes produkter, positioner, image.

• Teknologi.

• Forretningsprocesser og forretningskultur.

• Evne til hurtig fornyelse og forandring.

• Tempo i udvikling og introduktion.

Udvikling af et produktkoncept - et overblik
Hvis I ikke har tradition for at opstille et produktkoncept som start på et 
produktudviklingsprojekt, er der forskellige måder at komme i gang på. Men er du i 
tvivl, har du nogle gode hints fra de tidligere kapitler i bogen om, hvad 
produktkonceptet skal tage hånd om.

Vi ved fra (“2. De skjulte kapaciteter”), at der er et meget stort potentiale at hente ved at 
udvikle virksomhedens projektkapacitet. Vi ved hvilke typer projektfejl, der typisk 
opstår og dermed hvad produktkonceptet skal tage vare på. Her kan et effektivt 
produktkoncept forbedre det fremtidige projektarbejde meget væsentligt.

Vi ved fra (“4. Grundlæggende projektmodel”), at vi skal flytte en stor del af 
projektarbejdet frem i de tidlige faser for at undgå fremtidige fejlomkostninger.
Vi ved fra vore gate dokumenter, hvilke emner der skal være taget stilling til i hvilke 
faser og ved hvilke gates. Dette er en direkte begrundelse for at udvikle 
produktkoncepter som en del af projektarbejdet.

Færdigheder i konceptudvikling er også tæt forbundet med samarbejdsformerne i 
overgangene mellem projektfaserne, og med forståelsen af forretningsprocesserne, som 
vi kender fra (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”). Vi ved, hvem der bør inddrages i 
konceptudviklingen for at skabe ejerskabsfølelse.

Det er vigtigt at gøre konceptfasen ordentlig færdig. Hvis ikke den er det, giver det uro 
og fejlomkostninger i det efterfølgende projektforløb.

Et projekts succes er meget afhængig af starten. Er projektstarten klar og præcis, bliver 
gennemførelsen klar, effektiv og præcis. Produktkonceptet er projektets startgrundlag og 
projektgennemførelsens kvalitetsstyringsdokument.
Er starten svag og rodet, bliver projektgennemførelsen svag og rodet.
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Konceptarbejdet må gerne tage en stor del af projekttiden, det er højkvalificeret 
projektarbejde, der kommer flere gange igen senere som sparede projektfejl‐ og 
garantiomkostninger. Alle eksempler i denne bog viser, hvorfor.

Trinvis udvikling af et produktkoncept
Hvis ikke din virksomhed opstiller produktkoncepter som start på projektarbejdet, eller 
hvis konceptarbejdet er for svagt, kan I gennemføre en trinvis læreproces, koblet direkte 
på praksis.

Du kan let afgøre, om konceptarbejdet er godt nok, eller om det er for svagt.
Hvis Jeres projektfejl‐, kvalitets‐ eller garantiomkostninger er for høje, eller hvis 
projektmedarbejderne ofte er usikre på, hvad de skal gøre, så er konceptarbejdet for 
svagt.

Du kan også afgøre det ved at gennemføre nogle analyser, som nævnt i (“2. De skjulte 
projektkapaciteter”), eller ved at gennemføre projektrivninger (Se “Prøv selv ‐ 
Projektrivning.” Side 158) og (Se “Prøv selv ‐ Projektrivning, igen” Side 171). Disse 
analyser vil fortælle, hvad der mangler i konceptarbejdet.

Trinene i en praktisk udvikling af et produktkoncept kan være:

• Opstil en foreløbig skabelon for et produktkoncept ‐ hvad det som minimum skal 
indeholde. Det skal være enkel og overskuelig.

• Prøv at beskrive et eller to eksisterende produkter i den foreløbige skabelon. Det 
giver nogle praktiske erfaringer, både med skabelonen og med de valgte 
produkteksempler. Det giver en praktisk idé om, hvad der skal være afdækket i et 
produktkoncept, der passer til Jeres virksomhed. Lær af øvelsen og ret skabelonen 
til.

• Prøv derefter at opstille et produktkoncept for at igangværende projekt. Havde I alle 
de nødvendige oplysninger forud for opstart af projektet. Lær af øvelsen og ret 
skabelonen til.

• Efterprøv om dine øvelseskoncepter ville have fanget de projektfejl, som blev 
afdækket i (“2. De skjulte projektkapaciteter”) og (“4. Grundlæggende 
projektmodel”). Lær af øvelsen og ret skabelonen til.

• Prøv at opstille et koncept for et nyt produkt. Lær af øvelsen og ret skabelonen til.

• Prøv at sammenfatte de her nævnte øvelseskoncepter i en førstegangs produktplan. 
Har I alle de rigtige oplysninger, som I skal bruge for at opstille en realistisk 
produktplan, med de oplysninger der står i koncepterne. Lær af øvelsen og ret 
skabelonen til.

• Fortsæt denne Lære af Praksis ‐ Udføre i Praksis proces nogle måneder, og I er godt i 
gang med udvikle produkt‐ eller projektkoncepter, der passer til Jeres virksomhed.

User innovation. Det er altid meget effektivt at udvikle nye produktkoncepter sammen 
med kunderne og slutbrugerne. Dette gælder også for specificering af en 
ordreproduktion eller en anlægsleverance. 
Find de innovative kunder og brugere og etabler et velfungerende samarbejde med dem. 
Det er den mest effektive ‐ og den billigste ‐ produktudvikling, vi kan få.
Men vær forsigtig med at generalisere nogle få kunders svar. Ofte kan de ikke præcisere 
deres reelle ønsker ‐ du skal selv fortolke dem.

Litteratur. Er du interesseret i litteratur om User Innovation, så søg på forfatteren Eric v. 
Hippel. Han har skrevet nogle gode bøger og artikler om user innovation. (Se 
litteraturlisten)
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Bogen James W. Taylor: Planning Profitable New Product Strategies indeholder mange 
direkte anvendelige formularer til konceptudvikling.

Anvendelse af et produktkoncept

Koncept godkendt. Et konceptarbejde skal altid slutte med, at konceptet er godkendt og 
lagt ind i virksomhedens produktplan, som et projekt der skal gennemføres til aftalt tid, 
kvalitet og budget.
Når konceptet er godkendt, kender vi brugsværdien hos kunden og forretningsværdien 
hos os selv.
Projektorganisationen i virksomheden skal være klar for alle involverede, så vi ikke er i 
tvivl om, hvem der godkender koncepterne og produktplanen. (Se “5. 
Tværorganisatorisk samspil”).
Vi har ofte oplevet usikkerhed om, hvem der kan godkende et koncept og en projektstart. 
Projektmedarbejderne er ofte blevet bragt i tvivl, om de nu arbejder på det rigtige. Der 
kommer ofte velmente indblandinger, så medarbejderne ikke ved, hvem de skal rette sig 
efter.

Beslutninger i udviklingsfaserne. Der er ikke mange, der kan og tør træffe beslutninger 
i de helt tidlige udviklingsfaser. Beslutninger om hvilke produkter vi skal specificere og 
konceptudvikle. Derfor er konceptarbejdet ofte usikkert, det tager for lang tid, og det 
flyder langt ind i projektgennemførelsen. Se beskrivelserne af løsningsrum (Se 
“Planlægning af det ukendte ‐ Planlægning af det kendte” Side 177), (Se “Løsningsrum” 
Side 190) og (Se “Løsningsrum” Side 222).
Den dygtige produktplanlægger får input fra mange, men beslutninger træffes af én eller 
meget få personer. Ellers bliver beslutningsprocessen alt for lang i forhold til tempoet 
ude på markedet.
Beslutsomhed i produktplanlægningen er nødvendig, ellers overhaler omgivelserne os.

Eksistensgrundlag
Det kan vanskeligt ‐ om end ikke umuligt ‐ lade sig gøre at udvikle produktkoncepter, 
udføre produktplanlægning eller forretningsudvikling, uden at arbejde aktivt med 
virksomhedens eksistensgrundlag.

Inden du læser videre, så prøv lige at besvare ‐ skrive ned; hvad er din virksomheds 
eksistensgrundlag? Hvad er det der gør, at din virksomhed får lov til at bestå?

Jeg har stillet mange medarbejdere og ledere dette spørgsmål. Det er sjældent, at 
mennesker svarer spontant, klart og tydeligt ‐ også i virksomheder, der har en 
nedskrevet strategiplan og et nedskrevet værdigrundlag. Det bliver som regel nogle 
usikre, usammenhængende udsagn, der kommer frem.

De fleste har fat i nogle dele af virksomhedens eksistensgrundlag, men sjældent 
sammenhængende og konsistent.
Virksomhedens eksistensgrundlag kan f.eks. udtrykkes ved nogle hjørnesten. 
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Der skal være en klar bevidsthed om disse hjørnesten gennem hele virksomheden og hos 
alle medarbejdere. Dette er en forudsætning for, at hver enkelt kan arbejde effektivt, og 
det er en forudsætning for et problemfrit samarbejde i virksomheden, at alle er enige om 
virksomhedens eksistensgrundlag.

De tre hjørnesten er virksomhedens eksistensgrundlag fordi:

• Hvis ikke vi passer vore foretrukne kunder ordentligt over et stykke tid, lider vores 
forretning eller den går til grunde.

• Hvis ikke vi trimmer vores evne til at levere det, der har værdi for kunderne over et 
stykke tid, lider vores forretning eller den går til grunde.

• Hvis ikke vi sørger for, at der tilgår vores virksomhed de forretningsresultater, der 
skal til for at konsolidere og udvikle den over tid, lider vores forretning, eller den 
går til grunde.

Vi kan ikke forsømme ét eller flere af disse punkter over ret lang tid. De er lige vigtige ‐ 
altid. De skal prioriteres lige højt ‐ altid.

Mange af vore træningsdeltagere har efterlyst, at lederne skal prioritere mellem emner 
som hjørnestenene i eksistensgrundlaget ‐ ofte uden at være bevidste om, at det er 
elementer af eksistensgrundlaget, de beder ledelsen prioritere imellem.

Det er ikke rimeligt, for alle hjørnesten er lige vigtige. Det kan tænkes, at en af dem må 
prioriteres højere i en kort periode, men de tre hjørnesten er altid lige vigtige over tid.

Der kan aldrig være færre end disse tre hjørnesten i et eksistensgrundlag, men der kan 
være et par stykker mere, f.eks. personale, teknologi, osv.
Der må ikke blive mere end 3 ‐ 6 hjørnesten, for ellers bliver eksistensgrundlaget 
uoverskuelig.

Hjørnestenene skal fremgå af projektkoncepterne og af virksomhedens, afdelingernes, 
ledernes og medarbejdernes WAIHF, (Se “Værdibidrag ‐ What am I here for” Side 280).

De efterfølgende tekster er eksempler på, hvad der kan være omfattet af de tre 
hjørnesten. Det vil være forskelligt i forskellige virksomheder, men eksemplerne 
fortæller noget om, hvad en konceptudvikler eller en produktplanlægger skal tænke 
igennem.

Tre hjørnesten i den forretningsmæssige eksistens

Kunderne: 
Vi skal vide, hvem der er vore naturlige kunder, hvad der har størst værdi for dem, 
og hvad der gør os til deres foretrukne leverandør.

Leveringsevnen: 
Vi skal vide, hvordan vi arbejder bedst muligt sammen om at levere det, der har 
værdi for kunderne, og som vi er tjent med at levere.
 
Forretningsresultaterne: 
Vi skal sikre, at vi har den tilgang af forretningsmæssige værdier, der skal til for at 
overleve og udvikle vores forretning på lang sigt.
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Løsningsrummet er så stort i emnet “eksistensgrundlag”, at det er lettere at stille dig nogle 
spørgsmål, og lade dine egne tanker og besvarelser fylde emnet ud, end det er at skrive en egentlig 
tekst.

Kunderne
Jeg kan ikke forestille mig, at en erhvervsvirksomhed kan bestå uden kunder. Alt arbejde 
har en kunde, men her tænkes mest på en virksomhed og dennes betalende kunder.
Den følgende ramme viser nogle stikord om kunderne, som vi skal forholde os til, og som 
vi skal have en fælles bevidsthed om.

I mit træningsmateriale har vi altid symboliseret vores evne til at ramme rigtigt i forhold 
til kunderne med denne figur.

Vi bliver nødt til at have nogle kundebilleder, så vi forstår dem, ellers kan vi ikke udvikle 
værdifulde produkter til dem.

Hvem er vore foretrukne kunder? Hvilke ønsker eller behov har de, hvad har reel værdi 
for dem, hvor bor de, hvor langt er der til dem, hvor spredte er de geografisk, hvad koster 
det at nå dem, at besøge dem, at servicere dem, at levere til dem?

Hvem er kunden egentlig? Hvem har indflydelse, hvem træffer beslutningen, hvem er 
for og imod vort salg? Hvad hedder kunden, hvad er hans telefonnummer, kan vi ringe 
til ham her og nu?

Vi skal vide, hvad kunderne/brugerne bruger vore produkter til, og hvilke værdier de 
skaber hos dem. Det kan vi kun finde ud af ved at være sammen med kunder og brugere, 
besøge dem, arbejde sammen med dem.

Hvem er vore bedste kunder? Hvorfor er de det?

Kunder
Vi kender vore bedste kunder, vi ved, hvem de er, hvad der har størst værdi for dem, 
og hvad der gør os til deres foretrukne leverandør.

·    Vore bedste kunder.
·    Værdibidrag.
·    Kundernes foretrukne leverandør.
·    Værdikæder.
·    Kunde-Værdi-Leverandør holdning.
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Vore bedste kunder. Det, der har værdi for kunderne, kan ændre sig ret hurtigt. Hvis vi 
ikke kan levere værdi til kunderne, finder de en anden leverandør. Derfor er vi nødt til 
at vide nogle ting om vore kunder som:

• Hvilke problemer, ønsker eller opgaver løser vi for kunden, hvordan gør vi hans 
arbejde eller forretning lettere for ham, hvilke særlige fordele giver vi kunden?

• Hvad er kunden ligeglad med, tilbyder vi noget, der ikke har værdi for kunden?

• Hvad bruger kunden vore produkter til, hvordan bruger han dem, hvilken værdi 
har det for kunden?

• Hvilke produktfunktioner har hvilke værdier for kunderne?

• Hvilke ekstra, evt. immaterielle værdier, tæller for eller imod vort salg?

• Hvilke produkter sælger vi til vore kunder? Hvad tjener vi på de forskellige 
kundetyper?

• Hvor stort er forretningspotentialet ved de forskellige kundetyper?

• Kan vi sælge mere, f.eks. tillægsprodukter og forbrugsartikler til vore nuværende 
kunder, der hvor vi er kendte og har optjent tilliden?

Vore kunders foretrukne leverandør. Hvis vi vil fastholde vore bedste kunde er vi nødt 
til at vide, hvad der gør os til kundernes foretrukne leverandør?

• Hvordan vil vi være positioneret hos vore bedste kunder ‐ i deres bevidsthed?

• Hvordan skal vores produkt opfattes af kunden, hvordan skal det adskille sig fra 
andres produkter?

• Hvad har mest værdi for vore bedste kunder, når de skal vælge leverandør og 
produkt?

Værdikæden. Der er altid en kunde, der har brug for vores værdibidrag.

Hvad er kunde‐leverandør forholdene undervejs fra idé til slutbruger? Hvem har hvilke 
værdier af at handle med vore produkter?
Hvem er kunden, når projektet starter ‐ hvem, når det fremstilles ‐ hvem, når det 
afleveres ‐ hvem når det anvendes ‐ hvem, når der skal serviceres ‐ hvem, når det skal 
bortskaffes efter endt brug?

Værdien er afhængig af, at produktet passer godt ind i mange funktioner, som marked, 
markedsføring, udvikling, teknologi, underleverandører, distributionskanaler, 
servicefunktioner, finansiering, osv.
Derfor er evnen til at levere værdi meget afhængig af evnen til at gennemføre 
tværorganisatorisk projektarbejde.

Vore bedste kunder - Deres foretrukne leverandør
·    Vore bedste kunder - det er noget vi finder ud af.
·    Deres foretrukne leverandør - det er noget de finder ud af.

·    Vil vi have magt over kunderne? - eller vil vi hellere, at de foretrækker os?
·    Vil vi hjælpes ad med at levere værdi til kunderne?

·    Værdibidrag, Værdi til kunderne og os selv.
·    Spejles ind i hele vor organisation.
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Det, at forstå værdibidragene og værdistrømmene, er et vigtigt element i 
konceptudvikling.

Når denne del af udviklingsledelsen fungerer godt, ved alle, hvad de skal gøre godt, 
hvad et godt job er, alle kan bruge det som vejledning og prioritering i det daglige 
arbejde. Så kan alle tage ansvar for eget job og ikke flytte ansvaret over på systemerne. 
(Som ikke kan føle ansvar).

Kunde‐leverandør‐værdi holdning. Der er et kunde‐leverandør‐værdi forhold omkring 
ethvert projektforløb. Alle værdibidrag til projektet bliver værdibidrag til slutkunden.

Hvem får hvilke værdier af det arbejde, vi laver lige nu? Når vi siger, at vi ikke har tid, 
hvad laver vi så, hvad ville en værdianalyse sige?
Bevidstheden om værdier til kunderne skal spejle sig ind i virksomheden, så vi har fokus 
på kundens værdier.

Vore forretningsresultater kan kun komme fra kunderne.
Det er meget let at se og opleve kunde‐leverandør‐værdiforholdet i projektopgaver.
Det er mere vanskeligere at se og opleve kunde‐leverandør‐værdi forholdet i 
basisorganisationens arbejde. 

Derfor er projekter og forretningsprocesser velegnede fartøjer til en træning.

• Hvordan påvirker denne forståelse af kunderne, det der skal med i et projektkoncept?

Leveringsevne
Når vi ved hvem vore kunder er, kan vi se på vores evne til at betjene dem og til at levere 
de produkter, de har brug for.
Den følgende ramme viser nogle stikord om leveringsevnen og hvad den kan bestå af.

I mit træningsmateriale har vi altid symboliseret projektarbejdet med en fase‐gate model.

Leveringsevne
Vi kan og vil gennemføre projektarbejdet, så det får størst mulig værdi for 
kunderne og os selv.

·    Medarbejdere.
·    Samarbejdspartnere.
·    Underleverandører.
·    Arbejdsformer.
·    Lederskab.
·    Samspil.
·    Kommunikation.

·    Fasemodel.
·    Fælles spilleregler.
·    Projektets organisationsplan.
·    Organisering.
·    Teknologi.
·    Støttesystemer.
·    Projektkapacitet.
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En fasemodel (“4. Grundlæggende projektmodel”) er aksen i forståelse af leveringsevnen 
og (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”) forklarer samspillet om projektarbejdet i en 
projektvirksomhed.

Leveringsevnen hænger nøje sammen med virksomhedens kultur og værdier, den 
holistiske arbejdsform, fasemodel, samspillet i organisationen, forretningsforståelsen, 
medarbejdernes personlige effektivitet, lederskab og evne til at få ting til at ske i praksis. 
I princippet alle emner i denne bog.

Hvilken type virksomhed er vi? Det er vigtigt, at vi forstår hvilken type virksomhed, vi 
reelt er ‐ eller vil være.

• Hvilken slags virksomhed er vi? Hvilken type virksomhed vil vi være om 1 år, 3 år, 
5 år?

• Er vi en flowproduktions‐, småserieproducerende‐, masseproducerende‐, 
ordreproducerende‐, handels‐, projekt‐, servicevirksomhed, osv.?

• Hvor er vi i værdikæden ‐ totalleverandør, underleverandør, færdigt produkt, 
modulleverandør, råvareleverandør?

• Sælger vi til slutbrugere, er vi underleverandører, konsortiepartner?
Hvilke ting vil vi selv fremstille? Hvad er vi bedre tjent med at købe udefra?

• Skal vi kunne lave engrosindkøb eller projektindkøb?

• Hvilke teknologier skal vi selv beherske, og hvad vil vi købe udefra?

• Skal vi have slutbrugerviden, systemviden, detailviden?

• Hvad er strategisk vigtig markedsviden, teknologisk viden, hvilke komponenter er 
strategisk vigtige, hvilke færdigheder og kapaciteter er strategisk vigtige?

• Hvad er vore vigtigste forretningsresultater?

Dette er meget afgørende for de forretningsprocesser, vi udvikler, og for vores 
bevidsthed om kunder og rigtige produkter til dem.

• Hvordan påvirker denne forståelse af leveringsevnen, det der skal med i et projektkoncept?

Forretningsresultater
Hvad er vore vigtigste forretningsresultater? Hvad skal der komme ud af vore 
bestræbelser?
Penge, goodwill, præferencer, fleksibilitet, dygtige medarbejdere, kunde og 
leverandørrelationer,...?

I mit træningsmateriale har vi altid symboliseret udviklingen i forretningsværdier med 
denne figur.

Forretningsresultat:
Vort projektarbejde bidrager med de planlagte værdier, så vi overlever og udvikler
os på lang sigt.

·    Bevidst, planlagt forretningsudvikling.
·    Forretningsmæssige værdier.
·    Hvad er vore forretningsværdier?
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Den øverste kurve i figuren viser, hvordan vi ønsker forretningen skal gå.
Den nederste kurve i figuren viser, hvordan vor forretning går, hvis vi ikke gør andet end 
at sælge de varer, vi har i sortimentet lige nu.
Det skraverede felt viser det, vi skal tilføre hele tiden for at vedligeholde og udvikle vor 
forretning. Typisk kan gabet udfyldes ved at udvikle eller tilføre nye produkter i vort 
aktive sortement eller rationalisere gamle produkter.(Se “Produktplanlægning ‐ En del 
af forretningsudviklingen” Side 264)

Økonomiske forretningsværdier. Spørger vi vore træningsdeltagere; hvad er vore 
forretningsmæssige værdier, svarer de fleste med noget, der har med penge at gøre.

• Indtjening.

• Likviditet.

• Soliditet.

• Forrentning.

Andre forretningsværdier. Men er det en tilstrækkelig bevidsthed om vore 
forretningsværdier. Kan forretningsværdier være andet end penge? Hvad med:

• Kundernes foretrukne leverandør.

• Tilfredse kunder der fungerer som vore ambassadører og anbefaler os til andre gode 
kunder.

• God kundekontakt, goodwill hos kunderne, loyalitet og præferencer hos kunderne.

• Velfungerende medarbejderstab, stor grad af forretningsforståelse, selvstændighed, 
ansvarlighed, loyalitet, handlingsparathed.

• Evnen til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere der findes.

• Evnen til at tiltrække og fastholde de bedste underleverandører og 
samarbejdspartnere.

• Stor smidighed og fleksibilitet i organisationen. Stor evne til at sanse forandringerne 
i forretningsvilkårene og stor evne til at leve op til dem.

• Sikker håndtering af strategisk vigtige teknologier og færdigheder.

• Økonomisk velfunderet virksomhed som grundlag for dispositions‐ og 
handlefrihed.

Er disse værdier lige så vigtige at investere i som det fysiske anlæg? Kan det fysiske anlæg 
producere og udvikle forretningen uden mennesker?

Udvikling af disse forretningsværdier er meget afhængig af, at vi anvender den 
holistiske arbejdsform, og at vi udøver værdibaseret lederskab i praksis.

Måske er de kvalitative forretningsresultater en større garanti for vor fremtidige 
eksistens end penge alene.
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Bør vi, lige så bevidst, gå efter de kvalitative forretningsresultater som efter penge?
Bør vi gå efter begge dele ‐ samtidig?
Er pengene et mål i sig selv ‐ eller er de et mål for, hvor godt vi gennemfører de 
kvalitative ting?

Find Jeres egne forretningsværdier, dette er kun eksempler.

• Hvordan påvirker denne forståelse af forretningsresultaterne, det der skal med i et 
projektkoncept?

Andre hjørnesten
Nogle af vore træningsvirksomheder har haft Personale og Teknologi som selvstændige 
hjørnesten.

Personale. Mange danske virksomheder er helt afhængige af at have det rigtige 
personale til rådighed. Derfor kan emnet Personale udmærket være en hjørnesten i 
virksomhedens eksistensgrundlag.

• Hvem er vore foretrukne medarbejdere, projektledere, projektsupportere, ledere?

• Hvad gør os til deres foretrukne arbejdsplads?

• På tilsvarende måde kan vi også undersøge; Hvem er vore foretrukne leverandører?

• Hvad gør os til deres foretrukne kunde?

Hvordan vil vi realisere denne virksomhed, denne leveringsevne, denne 
projektkapacitet?
Hvilke dele af denne virksomhed har vi, hvilke dele mangler vi, hvordan vil vi få dem?

Teknologi. Mange danske virksomheder vil sikkert have en selvstændig hjørnesten i 
deres eksistensgrundlag, der hedder Teknologi.
Danske virksomheder vil i høj grad hvile på et højt teknologisk niveau.

Hjørnestenen teknologi kan være indeholdt i hjørnestenen leveringsevnen, men den kan 
være så vigtig, at den skal fremhæves som en selvstændig hjørnesten.

Teknologi skal forstås bredt.
Teknologi kan være den teknologiske kerne, hvorom selve produktet er opbygget og 
udviklet. Men der er også teknologi involveret i at konstruere, fremstille, distribuere, 
afsætte, vedligeholde, servicere, opdatere og bortskaffe produktet efter at det har udtjent 
sit formål.

Eksistensgrundlag - et resume
Den forenklede beskrivelse af virksomhedens eksistensgrundlag kan illustreres ved de 
tre symboler:

Kunder Leveringsevne Forretningsresultater



6. Virksomhedens eksistensgrundlag
Eksistensgrundlag

251

Det har vist sig i vores træning, at deltagerne forholdsvis let kan overskue, hvad disse tre 
hjørnesten indeholder, og dermed er det forholdsvis let at huske, når der bliver behov for 
at prioritere, at finde ud af, hvad vi under alle omstændigheder skal have gjort. (Se “7. 
Effektiv med de rigtige ting”).

Menneskeligt og forretningsmæssigt værdigrundlag. Hjørnestenene i 
eksistensgrundlaget er det forretningsmæssige grundlag for virksomheden.

Virksomhedens menneskelige ‐ værdimæssige ‐ grundlag ligger rundt om de 
forretningsmæssige hjørnestene. (Se “3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Eksistensgrundlag - løbende bevidsthed
Eksistensgrundlaget har så stor detailrigdom, at det er vanskeligt at beskrive og at holde 
det opdateret. Vi ved, at information ikke virker, men at involvering gør.
Den mest realistiske metode er at holde det opdateret som iboende bevidstheder og 
færdigheder hos lederne og medarbejderne.

Alle, der har væsentlig indflydelse på virksomhedens eksistensgrundlag, skal løbende 
arbejde med den forretningsmæssige bevidsthed, for at holde den levende. Dette arbejde 
skal være bygget ind i vores daglige arbejde gennem f.eks. udvikling af 
produktkoncepter, projektopstarter, gatepassager og What am I here for processer.

Samtidig og balanceret udvikling af hjørnestenene i eksistensgrundlaget er 
projektmedarbejdernes bidrag til den forretningsmæssige udvikling af virksomheden.

En del af den forretningsmæssige udvikling er en samtidig og afbalanceret udvikling af 
kundebetjeningen, leveringsevnen og forretningsresultaterne.

Projektmedarbejderne er i mere eller mindre grad i indgreb med de tre hjørnesten i 
eksistensgrundlaget. De arbejder, gennem projektet, for kunderne. Deres beherskelse af 
projektarbejdet er en væsentlig del af leveringsevnen. Deres håndtering af projektet har 
væsentlig indflydelse på virksomhedens forretningsresultater.

Dette kan illustreres ved følgende figur:
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Denne bog bruger Projekter som fartøj for træningen. Derfor er leveringsevnen sat i 
centrum for en læringscirkel.

Vi gennemfører projekter, hvis opgave det er at sammensætte værdibidrag, så de bliver 
til værdier til kunderne og til forretningsresultater til os selv.
Hver gang vi gør det ‐ og hver gang vi passerer en gate i fasemodellen ‐ samler vi viden 
og erfaring om hele processen. Denne viden formateres, så den bliver formidlet i 
virksomheden og genanvendt i næste projekt eller næste projektfase.
Brug metoderne fra (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) til dette Lære af Praksis ‐ Udføre 
i Praksis kredsløb.

Ved at arbejde bevidst med eksistensgrundlaget og forretningsudviklingen som en del af 
det daglige arbejde, ved alle hele tiden, hvad vi skal gøre godt i virksomheden. 
Medarbejderne bliver princip‐ og værdistyrede.
Det giver stor grad af forretningsmæssig forståelse, engagement, ansvarlighedsfølelse, 
handlingsparathed og forandringsvillighed.
Det giver ledelsen stort span of control ‐ medarbejderne kan arbejde med større og større 
opgaver uden opsyn og kontrol, og lederne får mere tid til lederskab.

Produktøkonomi
I dette afsnit beskriver jeg produktets livscyklus og faseopdelt projektøkonomi.

I (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”) er projektets livscyklus beskrevet. (Se “Projektets 
cyklus og organisation” Side 221) Projektets livscyklus er en meget lille, men betydende, 
del af Produktets livscyklus.

Denne bevidsthed er en nødvendig forudsætning for at udarbejde effektive 
projektkoncepter og for at forstå projektarbejdet i det hele taget.

Kunder

Leveringsevne

Forretningsresultater

ProduktLæring

Resultat til 
virksomheden

Værdi til 
kunden

Viden og
erfaring

Viden og
erfaring
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Det er også en nødvendig forudsætning for at udarbejde effektive projektkoncepter, at vi 
forstår virksomhedens hoved‐ og supportprocesser.

Og endnu en binding. De tre emner, produkt livscyklus, projektlivscyklus og faseopdelt 
projektøkonomi er en forudsætning for at forstå og anvende de emner, der er beskrevet 
i (“5. Tværorganisatorisk samarbejde”).

Vi har set mange vanskeligheder, projektfejl og uforudsete projektfejlomkostninger opstå, 
fordi projektmedarbejderne ‐ og ofte også ledelsen ‐ ikke har at totalt overblik over det 
produktlivsløb, som projektperioden er en del af.

Forståelsen af det følgende afsnit, om produktlivscyklus, har både indflydelse på 
vurderingen af et produkt i konceptfasen, og på hvilke forretningsprocesser, 
virksomheden har behov for ‐ og på hvordan vi organiserer vore hoved‐ og 
supportprocesser.

Mange projektmedarbejdere har ofte en begrænset bevidsthed om, hvad deres projekt 
egentlig er, og hvad projektets opgave egentlig er.
Derfor følger her nogle måder at se et projekt på, ud fra denne synsvinkel.

Faser i en produktlivscyklus
Frembringelse af et produkt har nogle hovedfaser:
(Ikke at forveksle med faserne i fasemodellen. Her er vi på et endnu højere 
ledelsesniveau)

• Forretningsfasen ‐ hvor produktet defineres forretningsmæssigt. Resultatet af denne 
fase skal bruges som grundlag for en effektiv projektgennemførelse.

• Gennemførelsesfasen ‐ hvor produktet udvikles og testes. Resultatet af denne fase 
skal bruges som grundlag for en effektiv produktion.

• Produktionsfasen ‐ hvor vi har produkter klar til levering.

• Salgsfasen ‐ hvor produkterne sælges til, og tages i brug af, kunderne / brugerne.

• Anvendelses, service og supportfasen ‐ hvor produkterne holdes kørende hos 
kunderne / brugerne.

• Udfasning ‐ hvor produktet bortskaffes efter endt brugsperiode.

Når vi opstiller et produktkoncept, er det vigtigt at vurdere, hvor godt produktet passer 
til alle faserne i produktets livscyklus og til virksomhedens hovedprocesser. Det kan 
ødelægge forretningsværdien af et produkt, hvis der er en mistilpasning et sted i disse 
processer.

To eksempler
Her er to typiske eksempler på et forløb, hvor en del af forløbet gennemføres som et 
projekt.

Anlægsprojekt. Første eksempel er et typisk anlægsprojekt. Det kunne være levering af 
et bagagesorteringsanlæg til en lufthavn eller levering af en vindmøllepark.

Typisk er det et éngangs projekt, resultatet bliver afleveret og overdraget til 
slutbrugeren.

Det er typisk, at sådanne projekter fødes i en fase, som kaldes Project Development fasen. 
Hvis denne fase ender med, at anlægget bliver solgt, leveret og taget i drift, skal anlægget 
kunne køre i drift i 20 til 25 år.

Produktets pasning i alle forretningsprocesserne og forsyningsteknologierne skal være 
vurderet i et effektivt produktkoncept.
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Forsyningsteknologi: tænk på fremstilling, transport og installering af tårne og vinger til 
vindmøller ‐ det er ikke komponenter, der kan sendes med posten i en prøvepose og 
monteres ved et skrivebord

Det, projektmedarbejdere oftest opfatter som projektperioden, er fra omkring 
kontraktunderskrivelsen og til idriftsættelsen af anlægget. Men det er 
forretningsmæssigt nødvendigt at forstå anlægget i dets fulde livscyklus. 
Projektmedarbejderne udfører et projekterings‐ og konstruktionsarbejde, der bestemmer 
driftsøkonomien i hele produktets levetid.
Dette bør projektmedarbejderne forstå hele vejen. Disse ting skal der være taget stilling 
til i et effektivt projektkoncept.
Projektperioden er ‐ tidsmæssigt ‐ en meget lille del af anlæggets livscyklus, men en 
meget væsentlig periode.

Et eksempel: Når konstruktørerne vælger komponenter i et anlæg, er det ikke kun et 
spørgsmål om kostpris ved anlæggets idriftsættelse, men om omkostningerne ved at 
holde anlægget kørende i 20 år.
Der skal f.eks. vurderes, om komponenten slides og skal udskiftes hver år. Hvad koster 
det, at besøge anlægget? Der er stor forskel på et servicebesøg i en vindmølle på land og 
til havs, selv om konstruktørerne kun ser møllen i konstruktionsfasen. Hvad koster det at 
stoppe og genstarte anlægget? Hvad er kundens driftstab, medens anlægget står stille? 
Var det totaløkonomisk bedre at anvende en lidt dyrere komponent, som kan holde i fem 
år ad gangen?

Project Development
Kontrakt

Konstruktion
Installation

Service

Udfasning

Projektfase Driftsfase Udfasning
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Produktprojekt. Tilsvarende med et produktprojekt. Det kunne være udvikling af en 
mobiltelefon, et TV apparat eller en svejsemaskine. Typisk bliver projektresultatet 
overdraget til en produktion og løbende salg.

Et sådant projekt fødes ofte i en salgs‐ eller marketingsituation. Det gennemløber typisk 
nogle faser som idéredegørelse, produktkoncept, produktudvikling og frigivelse til salg.
Produktets pasning i alle forretningsprocesserne og forsyningsteknologierne skal være 
vurderet i et effektivt produktkoncept.

Igen her er projektperioden en meget kort del af produktets livscyklus. Igen har 
projektperioden stor indflydelse på produktets forretningsmæssige værdi for kunderne 
og for den producerende og sælgende virksomhed.

Forskellige typer virksomheder. De to foregående eksempler er fra virksomheder, der 
enten leverer étstyks leverancer eller som serieproducerer apparater.
Men de samme betragtninger kan også gøres på en flowproduktion som et 
olieraffinaderi eller en cementfabrik.

Generelt. Stort set alle opgaver, der gennemføres som et projekt, kan betragtes på samme 
måde. Projektperioden er som regel en lille, men meget afgørende, periode i produktets 
livsløb.

Det vil være nøjagtigt tilsvarende med interne systemprojekter som f.eks. indføring af et 
kvalitetsstyringssystem, et ERP system og et tegnings‐ og dokumentationssystem. 
Systemdesign og implementeringsperioden er kort og anvendelsesperioden lang.

Prøv at se dit projekt i en større helhed, og tænk over, hvilke beslutninger du træffer, og 
hvilken indflydelse det får senere hen.

Markedsundersøgelse
Idéredegørelse

Produktkoncept
Produktudvikling

Anvendelse

Udfasning
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Disse overvejelser er et væsentligt indhold i et produktkoncept.

Denne bog handler mest om projektfaserne, men principperne kan også bruges i driftsfaserne.

Projektøkonomi
Dette afsnit handler ikke om økonomi i traditionel forstand, men om nogle eksempler på 
økonomiske forståelser, som mange af vore projektdeltagere har haft behov for.

De forklaringer, der følger, er væsentlige forståelser, som skal være indbygget i et 
effektivt projektkoncept ‐ og som er en forudsætning for et efterfølgende effektivt 
projektforløb.

De fleste virksomheder har en udmærket, traditionel økonomi funktion. Men ofte forstår 
den ikke mekanismerne i et projekt.

Vi har haft mennesker fra økonomiafdelinger med som aktive deltagere i nogle projekter. 
Det har været utroligt lærerigt og berigende for begge parter ‐ økonomer og teknikere.

Vi har oplevet mange forskellige synspunkter i virksomhederne om 
projektmedarbejdernes økonomiske forståelse. Lige fra projektmedarbejdere, der nyder 
stor respekt, til medarbejdere, der nedgøres og får skyld for, at de overhovedet ikke har 
fornemmelse for økonomi. De bruger bare løs. (Men underligt nok har Kreditforeningen 
og Banken betroet dem financieringen af hus og bil ‐ hvordan mon de klarer deres 
privatøkonomi, hvis ikke de kan betros en projektøkonomi på arbejdet?)

Derfor er der næsten altid behov for at forklare lidt om projektøkonomi, men på en lidt 
anden måde, end den sædvanlige driftsøkonomi.

Hvis vi vil gøre det godt sammen ‐ og det er vi nødt til ‐ må vi forstå hinanden.

Vi kan starte med at blive enige om, at virksomhedens økonomi kan ses fra flere sider 
f.eks. regnskabsloven, skatteloven og momsafregninger. Vi kan også blive enige om, at 
alle i virksomheden gerne vil gøre et godt job. Så lad os respektere dette som et 
udgangspunkt.

Tegner vi en projektcykluscirkel, er det tydeligt, at der er nogle forskellige økonomiske 
synsvinkler. Markedsøkonomi, projektøkonomi, driftsøkonomi, afsætningsøkonomi.

Der er ingen tvivl om, at disse funktioner gerne vil gøre det godt hver for sig.
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Eksempel 7, fortsat ‐ Et eksempel på projektøkonomi. Jeg arbejdede en gang i en 
virksomhed, hvor bevidstheden om projektperioden kan illustreres ved følgende:

Da jeg kom til virksomheden, var der en meget kedelig opfattelse af 
udviklingsafdelingen og af udviklingsprojekterne. Alle skældte ud på 
udviklingsafdelingen. De gjorde aldrig deres arbejde tilfredsstillende, de kunne ikke 
overholde en tidsplan, og økonomisk ‐ ja på det punkt var de totalt håbløse.

Den diskussion havde kørt i årevis, så det nyttede ikke at fortsætte med flere 
meningsdiskussioner, beskyldninger og værdiladninger, så vi måtte prøve noget andet.

Først blev vi enige om, at projektperioden kun er en del af produktets livsløb. Vi blev 
enige om, at projektperioden kunne beskrives ved “Projektets urskive”, (Se “Projektets 
urskive” Side 190).

Vi gav os til at studere kontokort 2 år bagud. Det var spændende.

Det viste sig, at udviklingsafdelingen var så lavt respekteret, at alt muligt, som ingen ville 
kendes ved, blev konteret som udviklingsomkostninger. Så første omkontering var at 
komme af med alt, der ikke hørte til udviklingsprojekterne.

Derefter omposterede vi konteringerne, så udgifterne blev placeret i de 4 kvadranter 
forretningsudvikling, produktudvikling, produktionsopstart og salg. Altså 
omkostningerne ved at identificere en forretningsmulighed, udvikle den, sætte den i 
produktion og sælge produktet til de første tilfredse kunder. (Et tydeligt eksempel på 
hændelsesøkonomi, ikke periode‐ eller afdelingsøkonomi)
Omkostningsfordelingen var, at virksomheden brugte 52% på salg og 
forretningsudvikling ‐ eksternt, og 48% på produktudvikling og produktionsstart ‐ 
internt.

I denne omkontering tog vi kun projektperioden med, og ikke hele produktets 
levetidsøkonomi.

Men endnu værre. Udviklingsmedarbejdernes bevidsthed om et produkt var at få en 
prototype til at spille, og så var de færdige. Når de lavede udviklingsbudgetter dækkede 
deres bevidsthed ca. 15% at de totale udviklingsomkostninger. (Se “Bevidstheder og 
begreber” Side 4)

Det er vist selvindlysende, at denne virksomhed kunne vinde meget ved at forstå 
produktudviklingen i et lidt større perspektiv.

Kender du en lignende situation? Kan du parallelforskyde historien til en virksomhed 
der leveret anlæg som projekter eller til interne systemprojekter?

Konceptudvikling. En virkelig dygtig produktplanlægger og projektleder ‐ og andre 
ledere med indflydelse på projekternes effektivitet ‐ en nødt til at forstå og respektere den 
økonomiske tænkning hele vejen rundt.

Det går galt, hvis én økonomisk tænkning påtvinges de andre.

Det kan kun gå rigtigt godt, hvis dem, der har opgaven, virkelig føler sig ansvarlige. 
Mennesker kan kun føle ansvar for det, de forstår, og for det de reelt har indflydelse på. 
(Se “Menneskelige kvaliteter” Side 71)

Beregnings nøjagtighed. Vi har ofte oplevet, at økonomiafdelingens regneark kan regne 
med flere decimalers nøjagtighed, men at unøjagtigheden i de tidlige vurderinger i 
konceptarbejdet er ret stor. Økonomiafdelingens målenøjagtighed og 
forretningsvilkårenes usikkerheder passer slet ikke sammen, og derved misforstår gode 
mennesker hinanden ‐ og mister respekten for hinanden.

Her gælder den samme forståelse af udviklingsfaser og driftsfaser, som omtalt i (Se 
“Løsningsrum” Side 190) og (Se “Løsningsrum” Side 222).
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Her er det nyttigt, at en økonomimedarbejder indgår i projektgruppen, så 
økonomibidrag og teknikerbidrag passer sammen i de forskellige faser. Ellers opstår der 
let misforståelser, fejl og friktion.

Vi har også oplevet denne misforståelse mellem projektets styregruppe og projektet. Det 
sker ofte, at en driftsleder vil kontrollere udviklingsaktiviteterne med hans nøjagtige 
regnemodeller, hvilket ikke bidrager til projektets fremtidige succes og sikkerhed, men 
at det i stedet generere misforståelser, friktion og usikkerhed.

Fokus på fremtiden. Et af de hyppige kritikpunkter vi støder på, er at projektet har brugt 
alt for mange penge, når det nærmer sig afslutningen.

Problemet er vist på figuren ovenfor.

Projektmedarbejderne bestemmer produktets eller projektets fremtidige omkostninger 
gennem deres beslutninger og arbejde i de tidlige faser, men omkostningerne bliver først 
synlige i de senere faser, når fakturaerne ruller ind og skal betales.

Løsningsrum

Udviklingsfaser Driftsfaser

Fasemodel
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Bogførte omkostninger
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Derfor skal projektkoncepter og alle projektledelsesmetoder indrettes, så de registrerer 
de økonomiske virkninger af de tidlige beslutninger og disponeringer.

Det er ikke nyttigt at benytte et traditionelt regnskabssystem der tæller op, hvad der er 
sket i fortiden.

Projekters succes skabes ikke i fortiden, men i fremtiden.

Risikostyring. En anden side af den samme sag er vist på figuren nedenfor.

I starten af et projekt er den økonomiske usikkerhed og risiko ret høj. Derfor skal et 
produktkoncept og et projektledelsessystem indrettes, så det reducerer risikoen mest 
muligt for mindst mulige udgifter, pengebindinge og økonomiske forpligtelser.
I et udviklingsprojekt og i en anlægsleveranceprojekt, brug da pengene på at reducere 
risikoen mest muligt for hver gatepassage.

Trinvise beslutninger undervejs er bedre end alt eller intet beslutninger til sidst. Sørg for 
at du kan slippe ud af projektet igen uden at gå konkurs. (Citat: Jens Arleth).

Det sker for ofte, at en ledelse er nødt til at fortsætte et dårligt projekt, for dog at redde 
lidt penge, hvor det ville have været bedre at justere projekterne eller standse i tide.

Lær projektmedarbejderne selv at træffe den slags beslutninger. De bliver demotiverede, 
hvis ledelsen stopper et projekt, de føler stor ejerskab for. Det er bedre at lære dem selv 
at indse det i tide.

Det lærer de bedst ved at deltage i projektkonceptarbejdet forud for projektet, og ved den 
fremdriftsvurdering, der sker ved effektive gatepassager.

Likviditetsforløb. Projektledelsessystemet skal kunne tage vare på likviditetsforløbet, 
som illustreret nedenfor.
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Det kan forholdsvis let vises, at en hurtig projektgennemførelse betyder meget. Ofte er 
det bedre at købe ekstra ressourcer til en hurtig projektgennemførelse end at strække 
projektet ud over for lang tid.
En udsættelse af projektet er meget dyr, hvis den bliver gjort realistisk op. Det koster 
f.eks.:

• Projektgruppens løn og omkostninger i udsættelsesperioden

• Udsættelser og forstyrrelser i andre dele af organisationen

• Tabt salg og dækningsbidrag i udsættelsesperioden

• Offeromkostninger, det projektgruppen kunne have produceret ekstra i 
udsættelsesperioden

Kalkulationsmodeller. Vi oplever ofte, at økonomiafdelinger og ledere stiller krav om så 
indviklede kalkulationsmodeller, at projektmedarbejderne ikke kan forstå dem.

Jeg arbejdede en gang i en koncern, hvor koncernledelsen forlangte full cost 
kalkulationer.

Projektmedarbejderne kunne ikke forstå dem, de fik ingen hjælp, men kun bebrejdelser. 
Og oven i det ændrede økonomiafdelingen nogle fordelingsprocenter og 
multiplikationsfaktorer dybt nede i kalkulationerne flere gange uden at orientere 
projektmedarbejderne. Men stadigt bebrejdede økonomiafdelingen projektet for dårlig 
økonomi.

Behøver jeg illustrere, hvordan det gik med projektmedarbejdernes motivation og 
ansvarlighedsfølelse? Ellers (Se “Menneskelige kvaliteter” Side 71)

Det er nødvendigt af finde ud af, hvad der er projektvariable omkostninger ‐ 
driftsomkostninger i projektet, og hvad der strukturomkostninger ‐ faste omkostninger i forhold 
til projektet, omkostninger, som projektet ingen indflydelse har på.

Lad projektmedarbejderne arbejde ud fra et dækningsbidrag, der ligger så højt oppe i 
kalkulationsmodellen, at der er direkte forbindelse mellem projekthandlingerne og 
projektøkonomien. Så vil projektmedarbejderne føle ejerskab og ansvarlighed for deres 
arbejde.
De har fuld tillid til, at virksomhedsledelsen forvalter projektdækningsbidraget 
forsvarligt.
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Formål med projektøkonomistyring. Hvorfor skal projektmedarbejderne have et 
projektøkonomisystem?

• Sikre at kunden får det han har bestilt, og som han skal betale for.

• Sikre at vi ikke leverer mere end det kunden betaler for. (Teknikere vil så gerne lave 
lidt ekstra, prøve noget af den nyeste teknik)

• Sikre at projektporteføljen giver os det bedste forretningsresultat.

• Sikre at vi har den rigtige projektkapacitet, og at vi benytter den optimalt.

• Sikre risiko minimering.

• Sikre likviditet

• Sikre overblik over disponerede, fremtidige, omkostninger.

Kalenderperioder ‐ Projektperioder. En af de vanskeligheder, vi har mødt, er at 
økonomifolk tænker i periodeøkonomi, og projektfolk tænker i hændelsesøkonomi.

Det er meget naturligt, at økonomifolk er fokuseret på kalenderperioder. De har behov 
for månedsopgørelser, kvartalsopgørelser til toldvæsenet og regnskabsåret med 
budgetlægninger og årsregnskabsafslutninger.

Projektfolkene har ikke så meget glæde af at vide, hvor mange blyanter en afdeling 
bruger, eller hvor stor en afdelings rejsebudget er pr. kalenderperiode.

Projektlederen har meget mere brug for at få en hændelsesbaseret opgørelse for projektet. 
Hvad har det kostet:

• at få kontrakten i hus?

• at få opstillet et produktkoncept?

• at få konstruktionsarbejdet gennemført?

• at få produktionen startet op?

• at få salget startet op?

• at få ekstern hjælp til et industriel designprojekt?

• at få udført et nyt mekanisk design?

• at få udviklet et stykke software?

• at reparere fejl på et udviklingsprojekt efter at produktet er gået i produktion?

• at få udført modifikationer på et anlæg efter at det er installeret i Australien?

• at rejse ud i verden og reparere noget, der kunne have været løst hjemmefra?

• at reducere risikoen i projektet mest muligt pr. projektfase?

Det er den slags opgørelser, en projektleder kan føle ejerskab for. Alt sammen noget, der 
ikke følger klokken og kalenderen, og alt sammen noget, der ikke kan tilskrives 
omkostninger ved at drive en afdeling. Alt sammen omkostninger, der direkte er bundet 
sammen med, om vi gennemfører et projekt, eller om vi ikke gennemfører projektet. Alt 
sammen omkostninger, projektlederen har direkte indflydelse på.

Men problemet er, at mellemresultaterne og hovedresultaterne i et projekt ikke følger 
afdelingsopdelingen, klokken og kalenderen. Den naturlige rytme er faseovergangene ‐ 
gatepassagerne ‐ og de falder på de mest underlige tidspunkter i en økonomimands 
planer. Ofte strækker de sig hen over regnskabsafslutningerne.

Økonomiformater. Det betyder virkelig meget for projektfolkenes ejerskabsfølelse, at 
virksomheden benytter samme økonomiformat hele vejen igennem projektforløbet ‐ 
tilbud, kontrakt, systemdesign,... ‐ gennem alle faser og ved alle gatepassager.
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Økonomiformatet må helst ikke ændres undervejs. Hvis det er nødvendigt, så prøv 
alligevel, om ikke det aktuelle projekt kan gøres færdigt i det samme format, som det 
oprindeligt blev kalkuleret og budgetteret i fra konceptfasen.(Se “Om formater” 
Side 131)

Dette fælles sprog og ensartede format gennem hele projektet giver grundlag for 
erfaringsopsamling, læring og udvikling af ansvarlighed, engagement, ejerskabsfølelse.

Økonomimedarbejdere i projektgruppen. Vi har haft virkeligt gode erfaringer med at 
lade en medarbejder fra økonomifunktionen indgå i projektgrupperne.

Begge parter ‐ periodetænkeren og projekttænkeren ‐ har støttet hinanden meget, og de har 
opbygget en værdifuld, gensidig forståelse. En gensidig forståelse, der er helt afgørende 
for at få en hvilken som helt tværorganisatorisk forretningsproces til at virke godt i 
praksis.

Teknikerne skal ikke lære at blive økonomer og omvendt. Fagfolk, også økonomer, skal 
indgå i projektgruppen med deres faglige kompetencer.

Men de skal lære at forstå og respektere hinanden ‐ at forstå naturen i de forskellige 
projektfaser ‐ og at arbejde sammen om at levere størst mulig værdibidrag og fremtidig 
sikkerhed til kunden og virksomheden.

Produktplanlægning
Udvikling af et produktkoncept sikrer, at det nye produkt er et effektivt produkt i en 
større forretningsmæssig sammenhæng.
Det er ikke nok at udvikle produkter, der passer til kundernes ønsker og behov. Et 
effektivt produkt skal også passe godt til virksomhedens forsyningsprocesser.
(Se bl.a. “4. Grundlæggende projektmodel” og “5. Tværorganisatorisk samarbejde”).

Arbejdet med at udvikle effektive produkter er en iterativ proces.
Vi udvikler produkter, der passer til vores forsyningsprocesser. Men vi får også 
tilbagemeldinger til justering af forsyningsprocesserne ved at arbejde med, hvilke 
produkter der er afsætningsmæssigt effektive.

I produktplanlægningen skal vi være opmærksomme på, hvor meget vi kan få for 
produktet, hvor langt vi kan komme ned i kostpris og hvor godt produktet passer til vore 
virksomhedsprocesser. Forstå hvad det koster at forsyne slutbrugeren med et værdifuldt 
produkt.

Et produkt skal passe til alle virksomhedens processer fra idé til slutanvendelse og 
udfasning. For at udvikle og konstruere et effektivt produkt, skal produktudvikleren 
altså forstå hele forretningen.

Produktplanlægning. Der er som regel mest effektivt, at én bestemt person har til 
opgave at sikre, at virksomheden altid har et rigtigt og aktivt produktsortiment.

Projektmedarbejdernes opgave er som regel at bidrage til produktplanlægningen, men 
primært at gennemføre de projekter, der står i virksomhedens produktplan. (Se 
“Projektets og liniens opgaver” Side 198) 

Almindeligvis er det en fordel, at projektmedarbejderne kender produktplanen, for så 
kan de bedre arbejde effektivt med det, de for tiden er i gang med. (Analogier: 
Kontraktportefølje, Ordreportefølje, Varesortiment.)

Produktplanlægningsfunktionen aflæser markeds‐ og brugerbehov og teknologiske 
udviklinger indenfor de forretningsområder, virksomheden til en hver tid ønsker at 
arbejde i. Når disse aflæsninger indikerer, at der er et muligt nyt produkt, undersøger 
produktplanlægningsfunktionen markedet for det nye produkt. Hvem er kunderne/
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brugerne? Hvor findes de? Hvor let eller besværligt er det at nå kunderne? Hvad er den 
forretningsmæssige værdi af at opfylde de pågældende kunde/brugerbehov? Osv.

Produktplanlægning er at tage stilling til, hvad der skal være i vort sortiment, hvilke nye 
produkter skal indgå, hvilke skal udgå, hvilke skal opdateres ‐ hvornår. 
Produktplanlægningen vurderer ikke kun nye produkter, men også udfasning af gamle 
produkter og virkningen på eksisterende salg når nye produkter introduceres.

Produktplanlægningen vurderer, hvad den forretningsmæssige virkning bliver af den 
aktive produktplan. (Analogier: Kontraktportefølje, Ordreportefølje, Varesortiment.)

Hvis en produktidé ser forretningsmæssigt interessant ud, designer 
produktplanlægningen produktet, visualisere det, og her ud fra gennemføre kunde/
brugertests.

Er produktet stadigt forretningsmæssigt interessant, vurderer 
produktplanlægningsfunktionen produktets pasning til alle virksomhedens processer. 
Hvor godt eller dårligt passer produktet til vore processer.

• Produktudvikling.

• Produktteknologi.

• Fremstillingsteknologi.

• Salgskanaler.

• Distributionskanaler.

• Service.

• Lageropbygning.

• Osv.

Er produktet stadigt forretningsmæssigt interessant og forretningsmæssigt effektivt 
vurderes og beskrives produktet som en komplet forretningsmulighed i et 
forretningsmæssigt produktkoncept.

Et hvert produkt beskrives i princippet på denne måde, uanset om det er nyudvikling, 
opdatering af eksisterende produkter, erstatning af eksisterende produkter eller 
udfasning af gamle produkter.

Alle koncepter i produktplanen efterprøves løbende, så længe de står i produktplanen. 
Hvis de ikke forbliver forretningsmæssigt værdifulde, udskiftes de.

Ud fra denne produktplan kan virksomheden til en hver tid udtage sit fremtidige 
forretningspotentiale.
Ud fra produktplanen kan virksomheden planlægge træning og tilgang af kompetencer, 
udvælgelse af strategiske projekter, teknologiprojekter, og udvælge hvilke produkter 
eller moduler, der mest effektivt udvikles og produceres hos underleverandører. 
Produktplanen styrer endvidere, hvilke produktudviklingsprojekter virksomheden 
sætter i gang, hvornår.

Produktkoncepternes kvalitet styrer direkte muligheden for at gennemføre 
produktudviklingsprojekterne som tempoprojekter.

Når ledelsen har besluttet, at et forretningsmæssigt produktkoncept skal danne grundlag 
for en fysisk udvikling af produktet igangsættes produktudviklingsprojektet. Det fysiske 
produktudviklingsarbejde starter med et godkendt produktkoncept og slutter med at 
produktet er overdraget og godkendt til løbende produktion og salg.

Produktkonceptet er en forudsætning for at træne en effektiv overgang fra 
konceptarbejdet til igangsætningen af produktdesign, udvikling og konstruktion.
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Hvorfor produktplanlægning? Der er mange begrundelser for, at virksomheden skal 
have en velfungerende produktplanlægningsfunktion:

• Reducere antallet af fejlslagne produkter, reducere omkostninger, øge sikkerheden, 
vide hvad største hindring og største risiko er.

• Skabe forretningsmæssig udvikling.

• Øge samarbejdet og ansvarligheden.

• Vide at vi arbejder med de rigtige produkter.

• Løbende projektvurdering gennem hele udviklingsforløbet fra basisidé til 
slutanvendelse.

• Budgettering bedre end inspired guesswork.

• Realistisk base for langtidsplanlægning.

• Køreplan for at inddrage kunder, afdelinger og leverandører på de rigtige 
tidspunkter.

• Viden om hvor realistiske forretningsidéer kommer fra.

• Øge tilgangen af forretningsidéer.

• Kendt behandling af produktidéer.

Forretningsudvikling
Planlagt forretningsudvikling er strategi i praksis.
Forretningsudvikling kan ske indenfor virksomhedens nuværende forretningsområder, 
men det er også aktivering af nye forretningsområder eller afvikling af eksisterende 
forretningsområder.

Produktplanlægning ‐ En del af forretningsudviklingen. Den mest nærliggende 
forretningsmæssige udvikling kan illustreres ved den følgende figur.

Venstre side af figuren illustrerer virksomhedens fremtidige økonomi, og højre side en 
illustrerer virksomhedens fremtidige produktsortiment.

Hvis virksomheden ingenting foretager sig, vil omsætningen og indtjeningen falde, og 
virksomheden vil forsvinde. For at virksomheden kan forblive på markedet, er den nødt 
til at få omsætningen og indtjeningen til at stige.

I K D P

:-)

Indtjening fra
nuværende
produkter

Ønsket forretningsudvikling

Bidrag fra:
- Markedsudvikling
- Produktudvikling
- Produkttilpasning
-

- Salgsudvikling
- Udvidet produktfamilie
- Produktrationalisering
- Kvalitetsudvikling
- 

Planlagt
fremtidigt
sortiment

Bidrag til forretningsudviklingen
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Dette kan virksomheden blandt andet gøre på to måder, dels ved at effektivisere de 
eksisterende produkter, dels ved at åbne nye markeder og tilføre nye produkter.

Alle disse aktiviteter kan med fordel gennemføres som projekter.

Den øverste kurve kan f.eks. løftes af:

• Markedsudvikling.

• Produktudvikling.

• Produkttilpasninger.

Den nederste kurve kan f.eks. løftes eller understøttes af:

• Salgsudvikling.

• Udvide produktfamilien.

• Kvalitetsforbedringer.

• Rationaliseringer.

• Teknologiudviklinger.

Hver enkelt af disse projekter skal starte med en forretningsmæssig vurdering ‐ med at 
udarbejde et forretningsmæssigt projektkoncept.

Summen af godkendte projektkoncepter udgør den fremtidige forretningsmæssige 
udviklingsplan, og de udgør samtidigt virksomhedens produktplan.

Når datakvaliteten er i orden, også virksomhedens projektkapacitetsplan. (Se 
“Modenhed ‐ Projektkapacitet” Side 50)

Produktplanlægningen tager stilling til:

• Hvor mange godkendte koncepter har vi på lager, og hvor hyppigt skal de 
efterprøves?

• Hvilken type projekter kører vi lige nu, og hvor mange projekter kører vi samtidigt?

• Hvor mange nye produktintroduktioner kan driftsorganisationen modtage, i 
hvilken takt?

• Kan vor projektorganisation klare det, eller skal vi have hjælp?

• Hvad bliver så vores forretningsudviklingsplan?

• Kan vi selv klare det, eller skal vi benytte underleverandører?

• Hvordan udnytter vi vor projektkapacitet optimalt?

• Hvilke kunder vil vi levere hvilke værdier til og tjene hvor meget på om et halvt år, 
om et år, om tre år?

• Hvad er forretningsværdien af vort nuværende sortiment?

• Hvad skal vort sortiment være fremover?

• Hvilke tillægsprodukter og forbrugsmaterialer hører sammen med vore produkter?

Strategi
Hvis emnerne i dette kapitel realiseres i praksis, udgør de den praktiske kerne, der er 
virksomhedens aktive strategi.

Hvis virksomhedens ledelse holder liv i disse emner, holder de også liv i en strategisk 
bevidsthed som iboende strategiske færdigheder hos medarbejderne.

Tre væsentlige fokusområder ‐ virksomhedens centrale eksistensgrundlag ‐ er:

• Hvad har værdi for kunderne?



6. Virksomhedens eksistensgrundlag
Lederskab

266

• Hvad skal vi kunne gøre godt, og hvordan vil vi gøre det?

• Hvordan skal vores virksomhed udvikle sig?

Lederskab
Det er ledelsens opgave at holde liv i de forretningsmæssige bevidstheder og de 
strategiske færdigheder, der er omtalt i dette kapitel. De kommer ikke af sig selv uden 
lederskab. De får ikke en tydelig og samstemt retning uden lederskab.

Her er der en meget stor gevinst at hente i udvikling af projektkapaciteten.

Ledelse af konceptudvikling, produktplanlægning og forretningsudvikling. Disse tre 
ting kan ikke ledes af et system, et regneark, en organisationsplan eller noget andet 
kunstigt.

Det kan bedst ledes af én bestemt person. Mange steder i erhvervslivet, hvor der er sket 
væsentlig forretningsmæssig tempoudvikling, har der været en ildsjæl eller en købmand 
i spidsen.
Så en af vore opgaver er at finde denne person i virksomheden, og at overlade 
konceptudviklingen og produktplanlægningen til ham.

For ikke at denne person drukner i arbejde, skal vi have organisationen trænet til at støtte 
op om ham. Derfor har vi en opgave i at finde og træne de mennesker, der kan og vil 
støtte op om ham. Vi skal lære dem de grundlæggende købmandsmæssige 
forudsætninger, der skal til.

Konceptudvikling, produktplanlægning og forretningsudvikling er også at holde den 
forretningsmæssige bevidsthed levende. Det er i sig selv en tværorganisatorisk proces i 
virksomheden.

Hold det simpelt og overskueligt
Hele dette kapitel virker overvældende. Det er en ledelsesopgave at gøre det tilpas 
enkelt, så dem, der skal bruge det, forstår det.
Den dygtige leder, den dygtige købmand, rummer alt dette og meget mere.
Det er mere vigtigt, at han holder disse forretningsmæssige bevidstheder levende, end at 
han indfører et stort bureaukratisk system.
Vi kan alligevel ikke udvikle et system, der rummer det hele, eller et der kan opfange og 
opdatere sig selv lige så hurtigt, som forretningsvilkårene ændrer sig.
Men vi er så heldige, at dygtige mennesker kan ‐ blot de har nogle få enkle 
hjælpesystemer. Brug de metoder og det lederskab, der er omtalt i denne bog, så kommer 
du meget langt.

Lav ikke projektkoncepter alt for detaljerede. Vi er i den del af projektet, hvor 
løsningsrummet et størst.
 Sørg for at de væsentlige hovedspecifikationer er med, men ikke for mange detaljer. Sørg 
for at bevidsthederne, målene og arbejdet er rettet mod de vigtigste 
hovedspecifikationer, og at de ikke drukner i smådetaljer.

Træningsmuligheder
Hvis vi vil hjælpe en virksomhed igennem nogle udviklingstrin, f.eks. som beskrevet i 
(Se “Modenhed ‐ organisationen” Side 195), Iværksætterfasen, Strukturfasen, 
Procesfasen og Netværksfasen”, er mine erfaringer, at vi skal lære hinanden nogle 
iboende færdigheder i nogle trin.
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Alle kan lære det, der er beskrevet i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”). Alle kan have 
stor udbytte af denne læring, uanset hvor de arbejder, med hvad og i hvilke 
virksomhedsudviklingsfaser. (Også i mange andre private og professionelle 
sammenhænge).
Det mest umiddelbare fartøj til at lære dette, er at træne det på møder ‐ især på 
projektmøder (ikke mødetræning ‐ men træning af metoderne på møderne).
Færdigheder i grundlæggende projektarbejde er en forudsætning for at komme videre.

Alle kan have glæde af at lære den strukturerede arbejdsform, som en faseopdelt 
projektmodel er, og at arbejde sig op igennem de fem trin af modenhed, som er beskrevet 
i (Se “Modenhed ‐ projektprocessen” Side 140).

Projektmodellen kan anvendes i alle fire trin i en organisationens udvikling. (Se 
“Modenhed ‐ organisationen” Side 195)
Men den er specielt nyttig som forberedelse til at komme ud af strukturfasen og ind i 
procesfasen. Iboende færdigheder i faseopdelt projektarbejde er en forudsætning for at 
udvikle procesfasen og for at opnå en iboende forståelse af virksomhedens hoved‐ og 
supportprocesser.
Det mest velegnede fartøj til at lære disse færdigheder på, er netop at deltage i 
tværorganisatoriske projekter, under vejledning af en erfaren leder ‐ en mestersvend.

Næste naturlige træningsområde er at opnå iboende færdigheder omkring 
virksomhedens eksistensgrundlag. Vi kan også kalde det iboende strategiske 
færdigheder.
Det mest velegnede fartøj til at opnå disse iboende færdigheder, er at deltage aktivt i 
udvikling af forretningsmæssigt effektive projektopstarter ‐ altså projektkoncepter.

Med resultaterne af træningen hertil, er virksomheden klar til at gå ind i samarbejdet i 
netværksfasen.

Videre med udviklingen
Nu er vi så langt, at vi kan se på, hvordan vi får det tidligere omtalte til at virke i praksis. 
Det behandles i de sidste to kapitler i bogen:

• (“7. Effektiv med de rigtige ting”)

• (“8. Virkninger og resultater i praksis”)
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Introduktion
Alle i virksomheden, ledere og medarbejdere, funktioner, afdelinger og 
forretningsenheder skal levere værdibidrag og resultater til de tværfaglige projekter, 
opgaver, ordrer og processer.

Evnen til at levere værdibidrag og resultater starter med hver enkelt af os. Vi skal lære at 
være personligt effektive med de rigtige ting ‐ don’t work harder, work smarter. 
Effektiviteten af en arbejdsgruppe, en afdeling eller en forretningsenhed er summen af 
alle medspilleres effektivitet.

Denne effektivitet med de rigtige ting er Lederskab ‐ evnen til at få de rigtige ting til at 
ske i praksis ‐ skabe den rigtige effekt. Enten personligt lederskab eller ledelse af andre.

Intet af det, der er nævnt i denne bog, bliver til noget af sig selv.

Det, jeg forstår som en positiv udvikling, kommer aldrig af sig selv. Udviklingen 
kommer først, når nogen bestemmer sig for det ‐ og når de gør det i praksis. En positiv 
udvikling er en funktion af lederskab.
En udvikling har altid været drevet af et lederskab, af en ildsjæl.

I (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) blev vi sikkert enige om, hvem der er leder. Det 
er vi alle i de situationer, hvor vores adfærd har væsentlig indflydelse på andres 
funktions‐ og trivselsbetingelser.

Dette kapitel er lige så generelt som (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Men det er helt afhængigt af en bevidsthed om eksistensgrundlaget som omtalt i (“6. 
Virksomhedens eksistensgrundlag”).

En intellektuel forståelse af bogen indtil nu gør ikke den store forskel ‐ det er først, når vi 
gør det i praksis, at forskellen kan ses.

Udføre i Praksis starter her ‐ og det tager yderligere fat i (“8. Virkninger og resultater i 
praksis”).

Personal Effectiveness. Dette kapitel kunne hedde Personal Effectiveness. Den engelske 
betegnelse er mere rigtig i forhold til, hvad vi mener.

Vi bruger betegnelsen Personlig Effektivitet på dansk (efficiency på Engelsk), men den er 
ikke god nok. Det betyder bare at være effektiv, i princippet med hvad som helst. (Det 
største og værste spild er at være effektiv med de forkerte ting) 

Den engelske betegnelse ‐ personal effectiveness ‐ betyder at være effektiv med de rigtige 
ting. Altså at skabe en virkning eller effekt, der har værdi i forhold til vore jobs. 

• Dette kapitel handler om at være personlig effektiv med de rigtige ting ‐ personal effectiveness 
‐ at få de rigtige ting gjort i praksis.

Effektivitet i denne sammenhæng er både personlig effektivitet og lederskab.

Lederskab i projektarbejdet. Lederskab er to ting ‐ personligt lederskab (ledelse af os 
selv) og lederskab i forhold til andre. Vi kan ikke lede andre, før vi kan lede os selv ‐ vi 
bliver i hvert tilfælde ikke respekteres som ledere, hvis ikke vi kan lede os selv først.
Lederskab og personlig effektivitet (personal effectiveness) er to sider af sammen sag.

Et af de største værdibidrag, vi kan levere, er netop lederskab i praksis.

Lederskab er meget enkelt; at få de rigtige ting til at ske gennem os selv og andre 
mennesker.
Udviklingsledelse er at skabe udvikling gennem mennesker.

Projektarbejde handler meget om at være personligt effektiv med de rigtige ting, og at få 
de rigtige ting til at ske gennem os selv og andre mennesker ‐ til tiden.
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Udviklingslederen skal have taget aktivt stilling til sin holdning til værdibaseret 
lederskab contra regelbaseret ledelse.

Medarbejderen og virksomheden. Der en gensidig interesse.

• Gode medarbejdere vil gerne gøre et godt job, bare de ved, hvad det er.

• Virksomheden har brug for gode, selvstændige medarbejdere i projektarbejdet.

Karakteristik af den gode medarbejder
(Inspiration en artikel af: Jens Ladefoged ‐ her i bred betydning, både ledere og 
medarbejdere, altså mennesker i virksomheden)

• Den gode medarbejder sørger for at være til størst mulig værdi for virksomheden og 
kunderne.

• Den gode medarbejder er god til at arbejde for virksomhedens helhed, og god til at 
arbejde på tværs i organisationen. 

• Den gode medarbejder er klar til forandring, når det er nødvendigt, stritter ikke 
imod udviklingen, men er med til at skabe den.

• Den gode projektmedarbejder har en sund forretningssans eller købmandskab.

• Den gode medarbejder har behov for frihed under ansvar.

• Den gode medarbejder kan vurdere sig selv, og vurdere om han er med til at skabe 
værdi eller om han tærer på værdierne.

Karakteristik af den gode leder

• Den gode leder sørger for, at medarbejderne ved, hvad et godt job er. 

• Den gode leder sørger for, at der er størst mulig sammenhæng mellem 
virksomhedens og medarbejderens værdinormer.

• Den gode leder tiltrækker og beholder de gode medarbejdere.

• Den gode leder yder støtte og træning til de gode medarbejdere.

Det er både ledernes og medarbejdernes opgave at tilføre større værdi, end de selv 
forbruger.
Viden om hvad et godt job er, kan enten komme fra ledelsen ‐ eller medarbejderne kan 
selv opsøge den. Bare de ved, hvordan.

Personligt kompas
Nogle mennesker er altid så heldige, de slipper altid let igennem livet. De har et meget 
sikkert indre kompas, de ved lige nøjagtigt, hvad der er rigtigt for dem.

Mange af os må navigere i kaos. Vi kan ikke ordne kaos, men vi kan lære at finde vor egen 
vej i kaos, uden at være urolige eller i tvivl.
Hvis du opsøger heldet, er der større sandsynlighed for at du er heldig. Dette kapitel 
handler egentlig om, hvordan vi kan opsøge heldet.
(Citat fra en reklame for et fransk lotteri: “100% af dem, der har vundet, har købt en 
lodseddel”).
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Navigere i kaos. Vi kan ikke navigere i kaos efter regler, for kaos retter sig ikke efter 
regler. Men hvad gør vi så?

Vi kan udvikle og styrke nogle helt grundlæggende værdier og principper for vore 
gøremål som mennesker, medarbejdere og ledere, og for vore virksomheder, afdelinger 
og projekter, så vi har nogle grundlæggende referencer, og så vi hele tiden kan gøre det 
vigtigste først, når vi står i valg‐ og beslutningssituationer.

• Den holistiske arbejdsform kan bruges både individuelt og især sammen med andre.

• Problembehandling, fokusering, faseopdelt projektledelsesmodel, med flere, kan 
anvendes.

• Der står nogle fine vejledninger i bogen Stephen R. Covey; 7 gode vaner.

Vi skal tro på vore medarbejdere, vise dem tillid, give dem hele opgaver, lade dem føle 
og tage det fulde ansvar for det, de har sagt ja til ‐ og støtte, opmuntre og udvikle dem.

• Bruge det lederskab der fremkommer, når vi har forstået den holistiske arbejdsform 
som model for, hvordan velfungerende mennesker arbejder bedst.

Forretningsvilkår. Vilkårene i et projektorienteret forretningsmiljø er meget skiftende, 
måske så meget at det ligner et kaos. Der er næsten intet, der er konstant over en hel 
projektperiode.
En projektleder skal nærmest være en kaospilot. En kaospilot kan ikke navigere efter 
regler, for de kan aldrig dække kaos, og de vil ofte være forældede og til besvær, inden 
de kommer i brug.
Projektlederen har mere brug for et sikkert kompas.
(Kaospiloterne i Aarhus må tilgive mig, hvis jeg bruger deres betegnelse forkert)

Dette sikre kompas er blandt andet en samstemt forståelse af, hvad vi skal gøre godt som 
virksomhed, afdeling, projektgruppe og personligt. 

Her gælder igen figuren fra indledningen af bogen. (Se “Sportsholdet” Side 9)
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• Medarbejdere med fælles opfattelse af værdibidrag. Fælles værdier, fælles kultur.

• Medarbejdere med individuelle opfattelser af værdibidrag. Forskellige værdier, 
diffus kultur.

Personlig effekt - Et overblik
Så lad os tage fat på emnet; Personal Effectiveness.
Metoderne og værktøjerne kan virke lidt stivbenede, så længe vi ændrer arbejdsvaner, men 
senere bliver de naturlige nye vaner og dermed næsten usynlige.

Dine personlige ønsker. Begynd dette kapitel med at skrive dine personlige 
forventninger ned:

• Hvad forventer jeg af temaet i dette kapitel?

• Hvad gør jeg i forvejen godt?

• Hvad ville jeg virkeligt gerne blive bedre til?

• Hvad forhindrer mig i at skabe større Personlig effekt i mit job?

Vi har gennemført denne øvelse med næsten alle vore træningsdeltagere i de seneste 10‐
15 år. Det er helt karakteristisk, at svarene ligger omkring:

• Vi har alt for mange opgaver.

• Ingen prioriterer for os.

• Vi kan ikke prioritere.

• Mit arbejde ligner et kaos.

• Jeg kan aldrig lave en personlig plan, og hvis jeg gør det, vælter den inden aften.

De problemer deltagerne føler, de har med personlig planlægning og effektivitet, er midt 
i et problemkompleks. Hvis de søger årsager og virkninger, befinder de sig midt i en årsag/
virknings sammenhæng.

Der er hovedsageligt to veje, der ville hjælpe dem.

• De mangler en vejledning i, hvordan de skal prioritere.

• De mangler en vejledning i, hvordan udviklingsmennesker kan lave personlig 
planlægning.

Dette eksempel er et perfekt eksempel på en typisk mekanisme i processen at Lære af 
Praksis ‐ Udføre i Praksis.
Diagnosen, analysen, følger ét spor og behandlingen et andet. Hvis det var et 
helbredsproblem, sidder smerten ét sted, men årsagen et andet sted. Og kuren følger 
måske et tredje spor.
Rækkefølgen, hvori vi opdager problemerne, og rækkefølgen vi træner løsningerne, er 
som regel forskellige.
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Dette er illustreret i den følgende oversigtsfigur.

Der er en vej gennem figuren fra vort ønske om at levere en personlig effekt, til at vi kan 
se virkningerne og resultaterne i praksis.
Der, hvor vi mærker vore problemer, er midt i figuren, Personlig prioritering.
Løsningen på vore ønsker om at have bedre styr på vores personlige planlægning følger 
sporet:

• Vi skal kende værdigrundlaget for vort arbejde.

• Her ud af skal vi vide, hvad vore primære værdibidrag til helheden er.

• Når vi ved det, kan vi prioritere vore opgaver.

• Hvis vi er ledere, skal vi kunne delegere nogle af opgaverne effektivt til andre.

• Det vi selv skal gøre, skal ind i en effektiv personlig plan.
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Oversigt - Personlig effekt
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De første afsnit af dette kapitel følger figurens forløb. Resten handler om lederskab.

Der er to referencer, der er særligt relevante i forbindelse med dette kapitel.

“Stephen R. Covey; 7 gode vaner, Personlig udvikling og livskvalitet”.
Hans idéer om personlig effektivitet er meget relevante i forbindelse med Personal 
effectiveness.

Videofilmen med “John Cleese; En leders møde med Sankt Peter”.
(Skaf den gamle indspilning, hvis du kan. Den nye har ingen nerve, den er alt for flad, 
hvis du har set den gamle).
Videofilmen er en meget fin illustration af personligt værdibidrag ‐ What am I here for og 
af lederskab i praksis.

Matrixen i midten af figuren her ‐ Personlig prioritering ‐ er en kombination af idéer fra 
“7 gode vaner” og “En leders møde med Sankt Peter”.

Værdigrundlag
Første trin i oversigtsfiguren (Se “Oversigt ‐ Personlig effekt” Side 275)

Når vi starter træningen af emnet Personlige værdibidrag og Lederskab, spørge vi som 
regel altid deltagerne:

• Hvad tænker I umiddelbart på, når vi skal tale om værdigrundlag?

Det bliver som regel en lidt usikker og uklar drøftelse. Medarbejdere og ledere er som 
regel ikke sikre på, hvad deres værdigrundlag er.
Hvordan skal vi så kunne prioritere i en tilsyneladende kaotisk arbejdssituation?

Når vi har talt lidt om værdigrundlaget, kommer der nogle typiske konklusioner:

• Der mangler en klar bevidsthed om værdigrundlaget i de fleste tilfælde.

• Mennesker vil gerne gøre et godt job, hvis bare de ved, hvad det er.

• Værdigrundlaget er oftest luftigt, uvirkeligt, ukendt.

• Værdisættet er ikke blevet udviklet i en involveringsproces.

• Vi kan ikke kende forskel på de to værdiområder, de menneskelige værdier og det 
forretningsmæssige eksistensgrundlag.

• Der mangler metoder til at realisere de to værdisæt i praksis.

Vi prøver at gennemgå nogle værdifoldere fra forskellige virksomheder. Karakteristisk 
for dem alle som gennemsnit:

• De findes mere på papir end i menneskers bevidsthed og iboende færdigheder.

• De er ikke opdateret. Passer ikke helt til nutiden og fremtiden

• De er ikke opstået ‐ i tilstrækkelig grad ‐ som en involveringsproces.

• Medarbejderne ved ikke, hvordan de kan omsætte dem til virkninger og resultater i 
praksis.

• Ingen af dem indeholder en vejledning i at omsætte værdier til virkninger og 
resultater i praksis.

Værdigrundlag i to områder
De fleste af vore deltagere har svært ved at udtrykke virksomhedens værdigrundlag. De 
er sjældent klart bevidste om, at det består af to områder.

• Det forretningsmæssige eksistensgrundlag. 
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• Det menneskelige, moralske og etiske værdigrundlag. 

Hvor eksistensgrundlaget forklarer, hvorfor vi får lov til at eksistere som virksomhed, og 
værdigrundlaget forklarer, hvordan vi behandler hinanden og vore omgivelser, når vi 
udfører vore opgaver.
Det vi skal gøre godt, og måden vi gør det på.

Vi skaber altså værdibidrag indenfor disse to områder samtidigt.

Analogi: Overfladefartøjer og Grundprincipper.

 

Det forretningsmæssige eksistensgrundlag kan trænes i praksis med den metode, vi kalder 
Personlige værdibidrag eller på engelsk What am I here for, som er beskrevet i dette kapitel, 
og med dem som er omtalt i (Se “Fire praktiske metoder” Side 237).

Det menneskelige værdigrundlag kan trænes i praksis ved at bruge den holistiske 
arbejdsform. (Se “3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Eksistensgrundlag. Det forretningsmæssige eksistensgrundlag (de grundlæggende 
forretningsværdier) tager udgangspunkt i hovedpunkterne:

• Værdileverancer til kunderne.

• Vores leveringsevne.

• Tilgang af planlagte forretningsresultater.

Det er vigtigere at bygge en fælles bevidsthed op om forretningsværdierne i 
virksomheden end at skrive værdifoldere.
Værdisættet skal være iboende færdigheder hos alle medarbejdere, så de kan foretage 
deres egne prioriteringer. Så de kan være deres egen leder.
Dette gøres bedst i en praksistræningsproces. Personlige værdibidrag ‐ What am I here for 
processen har været meget effektiv for flere hundrede deltagere i vores træning.

Eksistensgrundlag

Menneskelige værdier
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Ved starten af en træning siger vi altid ‐ forklar mig lige:

• Hvad er virksomhedens forretningsmæssige eksistensgrundlag?

• Hvad er så lederens, projektlederens og projektmedarbejdernes værdibidrag?

• Hvad er så dine personlige værdibidrag?

Hvad er det, der gør, at virksomheden har kunnet eksistere og vil eksistere mange år 
endnu? Hvad er det, vi skal gøre godt som virksomhed, som afdeling, som 
projektgruppe og som enkeltpersoner, for at virksomheden kan eksistere?

Det skal alle ansatte i virksomheden kende svaret (eller svarene) på. Det er ikke nok, at 
bestyrelsen eller direktionen ved det, for de kan ikke udføre alt arbejdet i virksomheden 
alene. Svarene skal være iboende bevidstheder og færdigheder hos alle ansatte i 
virksomheden ‐ hver i deres job ‐ for at de kan bidrage til de fælles værdier, visioner og 
mål.

Menneskelige værdier. Når vi gennemfører vort arbejde, lever op til vor 
eksistensgrundlag, gør vi det ud fra nogle menneskelige værdier:

• Hele opgaver til hele mennesker.

• Ansvarlighed, loyalitet, engagement.

• Overholdelse af aftaler.

• Respekt for andre.

• Osv.

Her er nogle eksempler på resultater af at arbejde med det menneskelige værdigrundlag:

• Vi forstår arbejdsvilkårene i projektarbejdet.

• Vi forstår forskellen på værdibaseret og regelbaseret lederskab.

• Vi forstår, hvilken betydning værdibaseret lederskab har for vor personlige 
effektivitet i projektarbejdet.

• Vi ved, hvor mange af vore træningsønsker der ville blive helt eller delvist opfyldte, 
hvis vi træner og praktiserer værdibaseret lederskab.

• Vi forstår, hvad der vil forøge projektkapaciteten mest; værdibaseret ledelse eller 
regelbaseret ledelse.

• Vi forstår, hvordan vi kan inddrage andre i et lederskab, der kendes på virkningerne 
i praksis.

• Vi forstår sammenkoblingen mellem Grundprincipper og Overfladefartøjer.

Fælles værdier - Personligt kompas
Det er en væsentlig ledelsesopgave at sørge for, at alle medarbejdere ved, hvad et godt 
job er, og at de har de bedst tænkelige betingelser for at gøre et godt job.

De bedst tænkelige betingelser er som regel noget helt andet, end lederne traditionelt 
forestiller sig. Prøv at delegere en hel opgave til en gruppe medarbejdere ‐ og spørg dem 
så; hvad er de vigtigste betingelser for Jeres succes? Svarene kan være noget 
overraskende.

Det er en lige så vigtig ledelsesopgave at sørge for, at vi har fælles, samstemte, metoder 
til at omsætte værdisættene til virkninger og resultater i praksis.

Det er en vigtig ledelsesopgave at sikre, at alle ved hvor sand nord er, og at alle har justeret 
deres kompas, så de kan finde vej, være effektive med de rigtige ting.
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Dette kan bl.a. gøres i praksis med en What am I here for proces, som forklares i dette 
kapitel.

Alle i virksomheden har et fælles kompas og ved hvor nord er henne. Alle ved:

• Hvad virksomsomheden som hele skal gøre godt?

• Hvad afdelingen som hele skal gøre godt?

• Hvad vi (sammen) ‐ du og jeg ‐ skal gøre godt?

• Hvad vi personligt skal gøre godt?

Dette er en forudsætning for personlig effekt ‐ Personal Effectiveness.

Et levende værdigrundlag
Et værdigrundlag på papir er ingenting i sig selv. Men at arbejde med det ‐ bruge det ‐ 
hver dag giver levende værdier og en levende kultur.

En strategiplan eller et værdigrundlag i en folder eller brochure, har meget begrænset 
værdi. Det har først praktisk værdi, når det er iboende færdigheder, når vi handler 
spontant i henhold til værdigrundlaget.

Derfor skal en strategiplan og et værdigrundlag altid indeholde en anvisning på, 
hvordan de kan trænes og forankres i praksis.

Et værdigrundlag og en strategi skal ikke stå på papir, men være en del af vores 
bevidsthed hele tiden ‐ et billede på lystavlen ‐ iboende bevidstheder og færdigheder.
Et dynamisk billede, der hele tiden passer til vore forretningsvilkår ‐ et billede, der hele 
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tiden opdateres. En ledestjerne, der altid står lidt højere, end der hvor vi er nu, for at give 
et træk i de nødvendige færdigheder og kompetencer.

Alle skal have en levende ledestjerne, der hvor vi er i organisationen. Derfor er 
værdigrundlaget og strategien en daglig proces, der skal holdes i live.

Værdigrundlaget er forudsætning for personal effectiveness, men værdigrundlaget 
sammenstykkes af elementer fra stort set alle kapitler i denne bog.

Processen giver langt større værdibidrag end strategiplaner og værdigrundlag på papir.

(“6. Virksomhedens eksistensgrundlag”) forklarer i virkeligheden en del om både 
strategi og forretningsmæssigt værdigrundlag, men det giver næsten ingen virkning i 
praksis at forklare eller informere om emnerne. Det eneste, der giver forståelse og 
virkning i praksis er involvering. Se træningsprocesserne i (“8: Virkninger og resultater 
i praksis”).

Værdibidrag - What am I here for
Andet trin i oversigtsfiguren (Se “Oversigt ‐ Personlig effekt” Side 275)

Vi skal kunne opstille mit Personlige værdibidrag ‐ eller som vi kalder den på engelsk What 
am I here for.
Men det mest rigtige er at starte med hele virksomhedens What am I here for ‐ som så 
selvfølgelig hedder What are we here for.

Virksomhedens værdibidrag - What are we here for
Vi har gennemført denne proces med nogle koncerndirektioner, og det forklarer 
udmærket processen.

Hvis den administrerende direktør skal opstille sin personlige What am I here for, bliver 
den lig med virksomhedens What are we here for. Den administrerende direktør skal netop 
påtage sig opgaven at få hele virksomheden til at være effektiv med de rigtige ting.

Næste naturlige trin er at direktionsmedlemmerne ‐ eller koncernledelsen, hvis der er 
tale om en koncern ‐ deler virksomhedens What are we here for op i deres respektive 
ledelsesområder.

Den proces har vi gennemført nogle gange. Det er en meget nyttig afklaring 
direktionsmedlemmerne imellem. Det bliver en effektiv undersøgelse af, om der er 
ledelsesmæssige huller, der ikke bliver dækket i det daglige, eller om der er 
uhensigtsmæssige overlap.

Processen har i nogle tilfælde ført til så store afklaringer, at der skete større 
omorganiseringer.

Når topledelsen har gennemgået denne proces, har de i virkeligheden opstillet en What 
am I here for, for de forskellige divisioner og afdelinger i virksomheden.

Med en What am I here for, for hver enkelt funktion, kan topledelsen nu gå videre ud i 
virksomheden, og opstille en What am I here for, for alle afdelinger, projekter ‐ og i 
princippen ned til hver enkelt medarbejder.

I praksis går What am I here for processen ud til hver enkelt medarbejder, dog i nogle få 
tilfælde til grupper af medarbejdere, f.eks. svejserne og montørerne i produktionen.

Derfor tager vi fat på nogle metoder, der har vist, at de kan virke i praksis.
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Personligt værdibidrag - What am I here for
What am I here for er en metode til at involvere og inddrage alle medarbejdere i firmaets 
grundlæggende strategier, eksistensgrundlag, værdier, visioner og mål.

En What am I here for proces i virksomheden sikrer, at alle medarbejdere kender, forstår 
og bidrager til virksomhedens eksistens, de grundlæggende værdier og til at nå 
visionerne og målene. 

Formålet med Personlige værdibidrag ‐ WAIHF. Formålet med at gennemføre en 
Personlig værdibidrag ‐ WAIHF proces ‐ i virksomheden er at synkronisere 
virksomhedens kompas og medarbejdernes kompas. Formålet kan splittes op i flere:

• Sikre, at virksomhedens grundlæggende værdier, visioner og mål er kendte af alle 
medarbejderne, hver i forhold til deres funktion.

• Sikre, at alle arbejder i den rigtige og samme retning.

• Sikre, at hver enkelt medarbejder er klar over sine værdibidrag, forudsætningerne 
for at kunne levere værdibidragene og har aftalt nogle helt klare personlige mål/
resultater/leverancer. Det er medarbejderens personlige kompas til at navigere ud fra 
og prioritere i en omskiftelig og travl ‐ til tider kaotisk ‐ hverdag.

• Sikre, at alle medarbejdere har koordinerede Personlige værdibidrag ‐ WAIHF ‐ så 
der ikke er huller eller dobbeltdækning i nogle områder i virksomheden.

• Personlige værdibidrag ‐ WAIHF ‐ er en vigtig forberedelse til, og udgangspunkt 
for, en Medarbejder Udviklings Samtale eller ved opgave‐ eller jobskifte.

• Sikrer, at vi fokuserer på at levere værdier ‐ de rigtige værdier til de rigtige kunder ‐ 
snarere en bare at løse opgaver.

• Sikre, at vi alle har et kompas, så vi hver især kan prioritere, beslutte og planlægge 
uden hele tiden at skulle spørge chefen. Sikrer stort span of control for lederne, og 
giver brede rammer for medarbejderne.

Grundlaget for at opnå din ønskede personlige effekt.
Personlige værdibidrag ‐ WAIHF ‐ er et vigtigt grundlag for at kunne være Personal 
Effective på jobbet. Med udgangspunkt i virksomhedens eksistensgrundlag, værdier og 
visioner, kan medarbejderen lave sin egen Personlige værdibidrag ‐ WAIHF. Den 
anvendes som kompas til at prioritere og planlægge opgaverne, så medarbejderen kan 
opstille de rigtige personlige planer. 

Derved fremkommer der klare og synlige personlige resultater/leverancer.

Processen er nok så anderledes i starten, at det kræver en vejleder ‐ en mesterlære proces. 
(Se “8. Virkninger og resultater i praksis”). Men prøv alligevel.

Detaljeret beskrivelse af en What am I here for følger i næste afsnit.

Princippet er vist i den følgende figur (arbejdsskema):
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Vanskeligheder. Den proces, som forklares her, har de fleste træningsdeltagere 
vanskeligt ved at forstå, første gang de bliver præsenteret for den, så derfor skal den 
forklares trin for trin.

På dansk er det mere rigtigt og betegnende at kalde den for Personlige værdibidrag eller 
Mine personlige værdibidrag.

Det, der giver vanskeligheder, er at lære træningsdeltagerne at skelne imellem tre ting:

• Værdiområder.

• Succesfaktorer.

• Resultater i praksis.

En vanskelighed der er analog med bevidstheden om forskellen på aktiviteter og 
resultater i en projektplan.

Eksempel. Et eksempel kan forklare meningen med en What am I here for. Dette eksempel 
gælder en projektleder.

Værdiområde. Det område, indenfor hvilket jeg skal levere mine værdibidrag. Det er 
muligvis mere forståeligt at kalde værdiområde for arbejdsområde.
Et værdiområde er dog lidt anderledes end et arbejdsområde. Forståelsen af denne 
forskel kommer af at arbejde med værdiområdet i en What am I here for proces.

Eksempel: Som projektleder skal jeg sikre en effektiv gennemførelse af projekterne, så alt 
er gjort til rette tid, og så der ikke er mangler, der skal rettes op efter projektets afslutning.

Dette fortæller en af de ting, en projektleder skal gøre godt.

Succesfaktorer. De ting, jeg personligt er afhængig af, for at mit værdibidrag lykkes.

Eksempel, fortsat: For at gøre det, er jeg afhængig af at lære og at beherske faseopdelt 
projektledelse i praksis. Jeg skal sikre mig, at der findes en faseopdelt projektmodel for 
projektet, og at den bliver brugt til projektstyring i praksis.

Dette fortæller noget af det, en projektleder skal kunne ‐ eller noget han skal have lært.

Resultater. Helt konkrete synlige, målbare resultater i praksis, som viser mit 
værdibidrag.

For hvert resultat i din What am I here for opstiller du en trindelt arbejdsplan med tydelige 
delresultater, som er lette at følge op på, og som er lette at efterprøve den fremtidige 
succes for. (Se “Trindelt arbejdsplan” Side 108)

Eksempel, fortsat: Det vil jeg vise i praksis, ved at jeg kan overdrage projektet til 
produktionen den 30. juni 2009 uden mangler og anmærkninger fra produktionen, og 
ved at produktionen erklærer sig enig i den mangelfrie overdragelse.
Dette er et konkret og målbart resultat, med en klar afleveringsdato og en klar kunde som 
godkender resultatet.

Skemaet herefter indeholder eksempler på tre værdiområder med tilhørende 
succesfaktorer og resultater.

(Resultaterne er lidt for overordnet formulerede, men de angiver hvad meningen er.
Resultaterne skal være endnu mere konkret formulerede som fysiske leverancer. Det er 
vanskeligt at forklare generelt, men til gengæld let at forklare i en konkret situation)
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En What am I here for må helst ikke fylde mere end én ‐ to A4 sider. Hvis den fylder ret 
meget mere, er der ikke tænkt skarpt nok. 

Når en medarbejder har gennemarbejdet en What am I here for proces kan han prioritere 
i en travl hverdag.

• Han er ikke i tvivl om, hvad der først og fremmest skal gøres godt i hans job.

• Han ved, hvad han skal kunne, eller hvad han skal have lært.

• Han ved nøjagtigt, hvad resultaterne skal være. Det bliver meget synligt, om han får 
gjort det, der skal gøres i hans job.

Typiske reaktioner under processen
De første gange vi træner mennesker, tror de, at det er tilstrækkeligt at kunne udtrykke 
værdiområdet eller arbejdsområdet. Men det er ikke konkret nok.

Når vi tager fat på succesfaktorerne, har træningsdeltagerne tendens til at definere 
problemer udenfor dem selv eller udenfor deres indflydelsesområde. Altså noget andre 
skal gøre. Eller sagt lidt mere direkte, at have undskyldningerne parate.

Når vi tager fat på resultaterne, har træningsdeltagerne meget vanskeligt ved at 
udtrykke sig i resultatform, konkret målbart, noget vi ikke kan tale os udenom. Udtrykt 
som fysiske leverancer vi skal levere. Samme problemstilling som (Se “Aktiviteter eller 
resultater?” Side 147)

Værdiområde

Effektiv gennemførelse af 
projekterne, så alt er gjort 
til rette tid, og så der ikke 
er mangler, der skal rettes 
op efter projektets 
afslutning

Arbejde ud fra bevidst-
heden om kunderne, og 
hvad der har værdi for dem

Internt samarbejde om 
produktudviklingen.

Succesfaktorer

Beherske faseopdelt 
projektledelse. Sikre at der 
findes en faseopdelt 
projektmodel for projektet, 
og at den bliver brugt til 
projektstyring i praksis

Kender vore produkters 
brugssituation. 
Kender værdien af at 
overholde leveringstiden. 
Kender konsekvenserne 
af driftsstop hos kunderne

Har de rigtige medarbej-
dere fra salg, produktion 
og service med på projek-
tet, på de rigtige tider
Har aftalt hver enkelt 
persons bidrag ved 
navngivne milestones og 
gates.

Resultater

Overdrage projektet til 
produktionen den 30. juni 
2009 uden mangler og 
anmærkninger. 
Produktionen erklærer sig 
enig i den mangelfrie 
overdragelse.

Har besøgt 5 navngivne 
kunder. Har arbejdet med 
vores produkter i 2 uger 
ude hos kunderne inden 
den 1. april 2009.

Alle gatepassager 
gennemført til aftalt tid og 
uden mangler og 
anmærkninger.
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Dette gælder alle træningsdeltagere fra bestyrelsesmedlemmer, direktioner, ledere. 
mellemledere, projektledere og medarbejdere uden undtagelser.

Typiske reaktioner efter processen
I nogle af de virksomheder, hvor vi har trænet Personal Effectiveness, har What am I here 
for processen afløst de traditionelle Personale Udviklings Samtaler, fordi den er mere 
konkret og effektiv. I de tilfælde, hvor den ikke har afløst personale udviklings 
samtalerne, er den blevet et væsentligt supplement.

I næsten alle tilfælde efterlyser medarbejderne en What am I here for proces med deres 
nærmeste leder, og rigtig mange deltagere går direkte i gang selv og bruger den som 
oplæg til samtaler med lederen.
Når først medarbejderen har prøvet, ved de, at det er en af de vigtigste løsninger på deres 
uoverskuelige arbejdssituation.

Allerede anden gang deltagerne bruger What am I here for processen, går det meget 
lettere. Processen tager måske kun en femtedel af den tid, det tog første gang. Processen 
er meget let at bruge, men den er uvant første gang. Det er åbenbart en 
bevidsthedsændring, der sker.

Medarbejderen og omgivelserne
Det er nødvendigt at have en klar og tydelig What am I here for med sig selv, og at den er 
aftalt med nærmeste chef.

En samtale mellem leder og medarbejder giver en meget god afklaring af mange ting. 
Hvad har medarbejderen brug for af efteruddannelse? Hvad er medarbejderens 
potentiale og ambitioner? Hvad kan lederen støtte med? Hvad er virksomhedens 
eksistensgrundlag, strategi, værdigrundlag og mål?

Det er vigtigt, at alle i omgivelserne respekterer en persons What am I here for.

En What am I here for er ikke en statisk stillingsbeskrivelse.

Én og samme person kan godt have to eller flere What am I here for. Personen kan have en 
for sit job i linieorganisationen, som er ret stabil over lang tid, og samtidigt have en What 
am I here for, for et forholdsvis kortvarrigt projekt. En What am I here for, for et projekt 
varer jo ikke længere, end til projektet er afsluttet.

En What am I here for kan ændre sig ret pludseligt, hvis forretningsvilkårene for opgaven 
ændrer sig.

Således er What am I here for processen meget dynamisk, og kan og skal altid være i trit 
med virkeligheden.

En What am I here for er et væsentlig element i en medarbejders personlige planlægning.

Personligt lederskab
Vi har haft nogle deltagere, der er gået meget længere end til at træne personal 
effectiveness i forhold til deres job. De tog mere generelt fat i deres nuværende privat‐ og 
arbejdsliv.
Vi ved ikke, hvor mange deltagere, der har gjort det, men det er mellem 10 og 20% af de 
godt 4000 deltagere, vi har trænet.

Nogle gik så grundigt til værks, at de fandt ud af, at deres job ikke var det rigtige. Nogle 
skiftede jobfunktion indenfor firmaet, og nogle få fandt et job udenfor. Der er nogle få, 
der gik så grundigt til værks, at de ændrede deres privatliv radikalt og blev skilt.
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Disse deltagere har fundet stor inspiration i (“Stephen R. Covey; 7 gode vaner, Vane 3, Gør 
det vigtigste først”).
I (“7 gode vaner”, “Vane 2”) er der en grundig vejledning i at finde ud af, hvad meningen 
med dit liv er, din personlige hensigtserklæring.
Når du har gjort det, er der en vejledning i at definere dine personlige roller.

Nogle roller har med privatlivet at gøre. Det kan være rollen som hustru, familiefar, 
formand for vandværksbestyrelsen, osv.
Nogle har med arbejdslivet at gøre. Det kan være rollen som leder, projektleder, formand 
for kunstforeningen, osv.

Hvis vi vil ændre noget i livet, ændre en vane, kan vi, for hver rolle udfærdige en What 
am I here for, som f.eks eksemplet med projektlederen fra før.

Indgangen til en What am I here for proces kan enten være en personlig hensigtserklæring 
‐ hvad vil jeg med mit liv, eller det kan være virksomhedens eksistensgrundlag og 
værdisæt.

Personlig prioritering
Tredje trin i oversigtsfiguren (Se “Oversigt ‐ Personlig effekt” Side 275)

Noget af det første træningsdeltagerne siger, er, at de har alt for meget at lave, alt for 
mange opgaver. Det er her, vi hører de fleste vanskeligheder fra deltagernes side.
Denne situation er helt analog til (Se “Prøv selv ‐ Den gravide hval” Side 155). 
Problemerne bliver synlige her, men de skulle have været imødegået tidligere.
De ved ikke, hvordan de skal få orden og systematik i dem. De ved ikke, hvordan de skal 
få opgaverne prioriteret. Ofte siger de, at deres leder ikke prioriterer for dem.

Sagen er, at dygtige medarbejdere bliver spurgt om meget mere, end de kan nå. Sagen er 
også, at der er ingen, der kan prioritere for dem. De skal selv lære at prioritere og 
planlægge deres egne opgaver.

Ledelsen skal ikke prioritere for medarbejderne, men ledelsen skal sørge for, at 
medarbejderne har det grundlag og den vejledning, de skal bruge for selv at kunne 
prioritere.

Hvis ikke medarbejderne har en klar og tydelig What am I here for, hvis ikke de ved klart 
og tydeligt, hvad de vigtigste ting, de under alle omstændigheder skal have gjort godt, 
er, hvordan skal de så kunne prioritere?

What am I here for (personlige værdibidrag)

Arbejdsområde (Værdiområde  
What am I here for)

Succesfaktorer (Hvad er jeg  
person igt  afhængig af)

Resultater (Hvordan, hvor og 
hvornår kan det ses i praksis)

Personlig
hensigt

Personlige
roller

Personligt lederskab
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Hvis medarbejderne har en forvirret ledelse, der prioriterer om flere gange om dagen, 
hvordan skal de så kunne arbejde effektivt?

Den første vejledning i prioritering er godt forklaret i videofilmen (“John Cleese: En leders 
møde med Sankt Peter”).

Når vi siger, at vi ikke har tid, hvad mon så vi bruger tiden på? Lav en værdianalyse.
Mange har ikke tid til at gøre ting ordentligt første gang, men de finder tid til at rette fejl 
flere gange.

Her er en vejledning i, hvordan du kan komme i gang.

Opgaveliste. Lav en liste over alt det, du skal gøre, både det du selv ved, du skal gøre og 
det andre forventer, du skal gøre. Hvis det falder dig vanskeligt, så prøv at gå nogle dage 
tilbage, og genkald det du har lavet, og det du ikke nåede.

Gruppér listen. Del opgavelisten op i to grupper. Aktive positive opgaver, der fører 
fremad mod dine mål. Reaktive opgaver, der bare skal gøres.

• Vigtige (proaktive) opgaver

• Ikke vigtige (reaktive) opgaver

Denne gruppering kan du ikke lave uden at vide hvad dine primære og sekundære 
opgaver er, ‐ uden at have opstillet din What am I here for.

De vigtige (proaktive) opgaver er dem der fører dig fremad med dine primære opgaver, 
med det du under alle omstændigheder skal have gjort for at levere de værdibidrag, der 
hører til dit job ‐ og som står i din WAIHF.

De ikke vigtige (reaktive) opgaver er nogle, du bliver nødt til at gøre, for at holde det hele 
kørende.

Eksempel: Vigtige proaktive opgaver for en servicetekniker er at komme ud til kunderne 
og få ordnet den service, han er bestilt til.
Ikke vigtige reaktive opgaver for serviceteknikeren er at føre, og aflevere, 
rejseafregningerne. Rejseafregningerne er han nødt til at lave, selv om de er reaktive i 
forhold til hans job.
Rejse afregningerne kan være væsentlige for bogholderiet, for at de kan udføre deres 
proaktive opgaver.

Sorteringen i proaktive og reaktive opgaver stammer fra videofilmen, (“John Cleese: En 
leders møde med Sankt Peter”). Den samme sortering står i bogen (“Stephen R. Covey: 7 
gode vaner”), blot benævnt vigtige og ikke vigtige opgaver. Begge referencer vil være en 
stor hjælp for dig.
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Personlig prioritering. Nu skal vi have prioritere den sorterede liste i to kategorier.
Nogle af de vigtige (proaktive) opgaver haster og andre haster ikke.

• Vigtige, haster ‐ Vigtige, haster ikke.

Nogle af de ikke vigtige (reaktive) opgaver haster og andre haster ikke.

• Ikke vigtige, haster ‐ Ikke vigtige, haster ikke.

Denne prioritering kan du heller ikke lave uden at kende din What am I here for.

Der er et interessant forhold omkring haster og haster ikke opgaver.
Dem der er vigtige og haster, kender vi godt alle sammen. Dem vi er bag efter med, dem 
andre rykker for, dem andre kommer med i sidste øjeblik, selv om de har kendt dem i to 
uger forinden.

Dem, der er vigtige, men som ikke haster, kender vi også, men vi får dem ofte ikke gjort, før 
de er blevet til hasteopgaver.

Eksempel: Tager vi eksemplet med projektlederen fra før. Han er afhængig af at lære 
faseopdelt projektstyring for at undgå forsinkelser og fejlarbejde i projekterne. Det er 
meget vigtigt, at han får lært faseopdelt projektstyring, men der er ingen, der rykker ham 
for det. Han lader sig presse af vigtige ‐ haster opgaver, får ikke taget sig tid til det, han 
burde lære, og genererer fejl, forsinkelser og fejlomkostninger i projektet. Han laver fejl, 
som han skal finde tid til at rette, når de er blevet til hastesager.
Det er virkeligt vigtigt, at han får tid til at lære, for ellers kommer han ikke ud af sin 
situation.

De ting der er vigtige, og som ikke haster, er som regel de aller vigtigste, hvis vi vil skabe 
forbedringer. Dem skal vi tage os tid til. Her er det helt afgørende, hvordan ledelsens 
adfærd og støtte er i praksis. Det er helt sikkert, at her får ledelsen den arbejdskultur, den 
selv stimulerer og genererer.

Ikke vigtige og haster ikke opgaver bør aldrig optage vores tid. De bringer ingen 
værdibidrag med sig, så dette felt burde ikke blive aktivt for os.

Eksempel: Det kunne for eksempel være, hvis vi kommer til at surfe en hel formiddag på 
Internettet omkring helt andre ting, end dem der har med vores What am I here for at gøre. 
Så er vi en halv dag bagud med vores primære arbejde.
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Der kan skrives et helt kapitel om prioritering, men det er lettest at lære i praksis med en   
mestersvend som vejleder.

Ellers læs (“Stephen R. Covey; 7 gode vaner”) ‐ og se videofilmen (“John Cleese; En leders 
møde med Sankt Peter”).

Et eksempel fra praksis. Vi havde en afdelingssekretær med på et træningshold en 
gang.

Hun arbejdede i en afdeling med mange ingeniører, der laver tilbud og systemarbejde. 
De kom altid i sidste øjeblik og skulle have store sager oversat til engelsk, og det hastede 
ikke så meget, blot det kom med i posten inden aften, for eller mistede virksomheden 
ordren. Sekretæren er en meget samvittighedsfuld person, så hun ringede hjem til 
familien hver aften og sagde; undskyld jeg kan heller ikke komme hjem i aften, der er et 
par ingeniører, der skal have et tilbud af sted.

Sekretæren og os trænere fandt ud af, at ingeniørerne havde kendt sagen i flere dage 
inden, og ofte flere uger inden. De havde den arbejdskultur, at de altid arbejdede i vigtige, 
haster uhyggeligt meget feltet. De tog sig ikke tid til at fortælle sekretæren, at de var i gang 
med en sag, der skulle af sted om to uger. Havde de gjort det, kunne sekretæren have 
aflastet dem længe forinden, og hun skulle ikke arbejde så stresset hele tiden.

Men da sekretæren havde været på vores træning, gik hun hjem og satte et bord op ved 
siden af sin plads. Hun tapede prioriterings matrixen op med tape i en størrelse, hvor 
felterne passede til en A4 side.

Når ingeniørerne kom med opgaver til hende, spurgte hun, hvilket felt opgaven skulle 
placeres i. I starten var stakken i vigtigt ‐ haster meget høj. Når en ingeniør kom og skulle 
placere sin opgave, og han kom for sent, skulle den ind i den høje stak.

Nu bad sekretæren den nyankomne om at gå hen til de andre i køen og blive enige om, i 
hvilken rækkefølge den nye opgave skulle indgå.

På denne måde opdragede hun en hel ingeniørafdeling til at prioritere deres arbejde, 
hvorved alle andre og sekretæren selv fik væsentlig bedre arbejdsforhold ‐ de nåede 
mere arbejde end før, og de havde færre ting, der skulle laves om.

Et andet eksempel fra praksis. Teknikerne og de tekniske tegnere i en 
udviklingsafdeling var hele tiden overbebyrdede med opgaver fra 
udviklingsingeniørerne, produktionen, salgsafdelingen, serviceafdelingen og fra 
direktionen, der havde nogle små special opgaver, der lige skulle fikses.

De spurgte os trænere, om de bare kunne sige nej til opgaverne, og vi svarede; ikke 
direkte, men I kan sige konstruktivt fra. Hvordan dog det, spurgte teknikerne.

Vi fik lavet en opgavetavle hos hver tekniker og tegner. Hver gang de fik en opgave ind, 
skulle den sættes synligt op på tavlen, så alle kunne se opgaverne.

Opgaverne skulle formuleres i et bestemt format; Hvem er opgavestilleren, hvad er 
opgaven, hvornår skal den være færdig, hvilke konsekvenser har det, hvis opgaven 
bliver forsinket, hvad er den forretningsmæssige værdi af opgaven?

Opgavestillerne behøvede ikke selv bøvle med dette format, teknikerne ville meget gerne 
hjælpe dem med det. (Det havde vi trænet dem i)

Når så der kom en med en opgave til teknikerne, skulle teknikeren altid sige; ja jeg vil 
gerne løse din opgave med føn og klem, og jeg vil også gerne arbejde over. Men vi skal 
lige have den placeret med den rigtige prioritering på tavlen. Hvis der opstod 
prioriteringsproblemer, kunne opgavestilleren gå hen til de andre opgavestillere og blive 
enige om prioriteringen, så ville teknikeren gennemføre opgaven meget hurtigt og 
effektivt.
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Denne øvelse havde en enorm opdragende virkning på alle opgavestillere. De kunne 
meget hurtigt finde ud af at komme i god tid i stedet for at sylte opgaverne til sidste 
øjeblik. Det gav en kolossal højnelse af alles What am I here for, selv om vi slet ikke brugte 
dette begreb på det tidspunkt.

Et tredje eksempel. Hver gang vi skal gennemføre en træning i Personal Effectiveness, 
beder vi deltagerne om nogle forberedelser. En af dem er, at vi beder dem registrere deres 
tidsanvendelse så ærligt som muligt i 2 uger.

Når de kommer på træningen, ved de ikke hvorfor. Men når vi er kommet til det 
bevidsthedsniveau, som svarer til, hvor bogens gennemgang er lige nu, beder vi 
deltagerne fordele deres registrerede tidsforbrug i de fire kvadranter i prioriterings 
matrixen. Det bliver som regel noget af en oplevelse for de fleste.

Du kan jo selv prøve.

Når vi har trænet topledelser, gør vi nøjagtigt det samme.
Det har de også fået meget ud af. I disse tilfælde har vi kørt en iterativ træning ‐ skiftevis 
mellem en What am I here for træning og en prioriteringstræning.
Dette ping pong har givet en ret tydelig effektivisering af, hvad der skal stå i 
direktionsmedlemmernes What am I here for, og hvad der skal stå i deres prioriterings 
matrix.
Videre har det givet temmelig store afklaringer af, hvad de skal beskæftige sig med, og 
hvad de skal have delegeret.

Om kaos. Kaos er, når vi ikke selv bestemmer i vores liv. Orden er, når vi har et sikkert 
kompas, når vi kan sortere kravene til os i aktive opgaver og reaktive opgaver. Når vi selv 
beslutter, hvad vi vil med vores liv. Livet omkring os er det samme ‐ det er bare os, der 
har en bestemt opfattelse af, eller en bestemt tilgang til, livet.

Samtale med en leder:. Hvordan kommer jeg ud af kaos ‐ i forhold til medarbejderne og 
i forhold til ledelsen?

Midt i figuren er listen over opgaver. Den uprioriterede liste er kaos. Den prioriterede 
liste er orden.

I forhold til medarbejderne kan du bruge blanketten til problembehandling (Se 
“Problembehandling” Side 115), princippet i et warning flag (Se “Warning flags” 
Side 162) eller delegering (Se “Aftaleformat ‐ Delegering” Side 117).

Overfor ledelsen er What am I here for metoden meget effektiv.

Men der findes ikke stærkere argumenter end: Usædvanligt gode resultater.
Du kan ikke skabe usædvanlige resultater alene, men kun gennem medarbejderne, 
derfor skal du lære at lave troværdige aftaler med dem.

Aftaler og delegering
Fjerde trin i oversigtsfiguren (Se “Oversigt ‐ Personlig effekt” Side 275)

De opgaver, som vi bliver nødt til at delegere til andre, kan bedst delegeres ved at bruge 
de metoder, der er beskrevet i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) og de formater, der 
beskriver aftaler og delegering (Se “Aftaleformat ‐ Delegering” Side 117).
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Personlig plan
Femte trin i oversigtsfiguren (Se “Oversigt ‐ Personlig effekt” Side 275)

Planlægningssystemer. Der er mange forskellige måder at lave en personlig plan på.

For 30 ‐ 40 år siden var der et stort boom i planlægningskalendere, en af dem var 
TimeManager®. De var muligvis praktiske til planlægning af rutinearbejde, men de 
egnede sig ikke til planlægning af udviklingsarbejde. De personlige planer, vi lavede i 
disse systemer, blev altid slået i stykker, inden de var færdige.

Nu om dage hedder planlægningssystemet Microsoft Outlook®. Det er lidt bedre, men 
ikke godt nok.

Problemet er, at planlægningssystemerne opfordrer til at lave mekaniske planer, 
mekaniske dage ‐ og det er ikke rytmen i en udviklers dagligdag.

Den traditionelle personlige planlægning kan muligvis anvendes der i processen, hvor 
løsningsrummet er smalt (driftsfaserne) ‐ og hvor der er struktur og orden, der hvor 
projektet er overdraget til produktionen. Den kan ikke anvendes der, hvor 
løsningsrummet er stort (udviklingsfaserne) ‐ eller hvor der er kaos og uorden. 
Løsningsrum (Se “Planlægning af det ukendte ‐ Planlægning af det kendte” Side 177), (Se 
“Løsningsrum” Side 190) og (Se “Løsningsrum” Side 222)

Derfor udviklede jeg min egen planlægningskalender i slutningen af 70erne. Her er vist 
et eksempel fra den gang. Eksemplet er gammeldags, men principperne bag virker 
stadig. Så jeg bruger eksemplet for at forklare principperne i personlig 

Opgave Overblik

Idé

PlanUdføre

Se igen

Se

Tænke

Plan

Effektiviteten i projektarbejdet er helt afhængig af den grundlæggende evne til at 
indgå aftaler og til at holde dem.
Ingen projektplan er bedre end denne grundlæggende evne, og dermed helt 
afhængig af vore færdigheder i Personal Effectiveness. (PE)
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udviklingsplanlægning. Jeg bruger stadigt de samme grundprincipper, uanset hvilket 
planlægningssystem jeg forsøger at bruge.

Meningen med personlig planlægning er at være Personal effective. Derfor er det aller 
vigtigste ord i kalenderen værdibidrag.

Der er en rubrik til at skrive ugens værdibidrag i, en ting jeg skal nå inden ugens udgang, 
men som ikke behøver at blive gjort på en bestemt dag. Der er en rubrik til dagens 
værdibidrag, en ting der skal være færdig den pågældende dag, men som ikke behøver 
at være færdig på et bestemt klokkeslæt.

Der er en kolonne ligesom de traditionelle planlægningskalendere, hvor jeg kan skrive 
tidsfaste aftaler ind, som f.eks. møder.

Der ud over er der nogle notat kolonner.

Jeg benytter tænkningen bag denne kalender, når jeg giver vejledning i personlig 
planlægning. Ikke fordi denne kalender er den eneste rigtige, men for at bruge den som 
eksempel på de principper, jeg vil forklare.

Vi mangler stadigt et moderne planlægningsværktøj, der er velegnet til 
udviklingsarbejde.
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Personlig planlægning. Nu ved vi What am I here for, vi har overblik over vore opgaver, 
vi har sorteret og prioriteret dem. Nu skal vi have planlagt at gennemføre dem.

Inden du fortsætter så husk:

Vigtige (proaktive) opgaver i forhold til din WAIHF ‐ skal have god tid i den personlige 
plan.
Ikke vigtige (reaktive) opgaver skal gøres på et minimum af tid og helst med det samme.

• Gør dig klart, hvilke opgaver du skal sørge for, bliver gennemført.
Ofte må vi stå inde for flere opgaver, end vi selv kan gennemføre ‐ så er vi ledere. 
Nogle af dem skal vi selv gennemføre, nogle gennemføres i samarbejde med andre 
og nogle skal delegeres til andre.

• Gør dig klart, hvilke opgaver du vil gennemføre alene, og hvornår resultatet skal 
afleveres, til hvem. Aftal positivt med modtageren, at han får resultatet på en 
bestemt tid. Planlæg altid aflevering af resultater, skriv resultater i din personlige 
kalender, ikke aktiviteter.
Sæt en blok af til det i din kalender under ugens værdibidrag eller dagens værdibidrag. 
Det er en proaktiv indsats, som skal gøres, og som skal afleveres. Den skal gøres 
ordentligt, for ellers skal du bruge tid på at lave den om. Den er vigtig ‐ og nu da den 
er planlagt, er den en haster ikke opgave. Der er ingen, der står på nakken af dig. 
Vigtige ting skal have tilstrækkelig tid, til at det bliver gjort ordentligt.

• Gør dig klart, hvilke opgaver du skal gennemføre i samarbejde med andre. Gør dig 
klart, hvilke bindinger du bliver afhængig af. Sæt en blok ind under ugens 
værdibidrag eller dagens værdibidrag til at forberede dig.
Informér dem du skal arbejde sammen med i god tid. Lav en aftale med dem. Hvis I 
skal mødes så aftal med det samme et møde, og sæt det ind under tidsfaste aftaler. 
Brug eventuelt mødedokumenterne (Se “Møder” Side 124).

• Gør dig klart, hvilke opgaver du vil delegere og til hvem. Sæt en blok ind under 
ugens værdibidrag eller dagens værdibidrag til at forberede dig.
Informér den du vil delegere til i god tid. Lav en aftale med vedkommende. Aftal et 
møde, og sæt tidspunktet ind under tidsfaste aftaler. Brug eventuelt møde 
dokumenterne ‐ men brug under alle omstændigheder aftale dokumenterne (Se 
“Aftaleformat ‐ Delegering” Side 117).
Når du har delegeret en opgave til en anden, husk så:
At underrette andre om, hvem der har opgaven.Tilbyd medarbejderen den 
nødvendige træning og støtte. Vær klar med råd og vejledning, men pas på ikke at 
tage opgaven tilbage.

• Afsæt tidsrammer i din plan til ikke vigtige (reaktive) opgaver, ting du er nødt til at 
tage dig af, og til uforudsete opgaver, som altid vil komme.

• Sæt tidsblokke af til hastesager. Få dem ekspederet hurtigst muligt, brug mindst 
mulig tid på dem.

• Afsæt frihuller i kalenderen til at tænke fremad og til at udvikle dig selv, til vigtige ‐ 
haster ikke opgaver.

Ovenstående er nogle grundprincipper. De er vanskelige at efterleve 100%, men hvis du 
træner dem og når op på 80 ‐ 90%, er du sikkert kommet langt.

Planlægnings vilkår. Som udvikler kan du ikke have hele dagen belagt med tidsfaste 
aftaler. Du er nødt til at have nogle tidsblokke, hvor du kan gennemføre dit arbejde. 
Udviklingsarbejde kræver ro, fordybelse og koncentration, så du kan have brug for lange 
sammenhængende tidsblokke, ofte en hel dag. (Dem der virkelig vil, og som ikke kan får 
ro i arbejdstiden, tager de vigtige opgaver med hjem. Men den holder ikke i længden).
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Du skal altså finde en balance mellem dine blokke til koncentreret arbejde, dine tidsfaste 
aftaler og ad hoc tid. Det kan være meget vanskeligt at ændre dagsrytme eller 
arbejdskultur i en virksomhed, men det kan lade sig gøre. Ændringen kommer ikke af sig 
selv, der skal en meget aktiv og en meget vedholdende indsats til over lang tid ‐ og det 
kræver vedholdende støtte af ledelsen.

Hvis I har en meget ustruktureret arbejdskultur, er du nødt til at ændre den gradvis. Du 
kan ikke ændre dagligdagen lige pludselig. Start med at få struktur på en halv eller en 
hel dag om ugen. Forøg gradvis den strukturerede tid til to eller tre dage om ugen. 
Fortsæt så langt, som det er realistisk. Det kan, i næsten alle tilfælde, blive betydeligt 
bedre.

Ændringen kommer ikke pludselig fra én dag til den næste, men den kan komme i løbet 
af nogle uger, hvis vi virkelig vil. Virksomheden skal fungere i ændringsperioden, vi 
laver ikke paladsrevolutioner, men gradvise forbedringer.

Der er altid nogle, der siger, at det ikke kan lade sig gøre. Hvis de virkelig mener det, kan 
det netop ikke lade sig gøre ‐ men det er i virkeligheden, fordi de ikke vil ændre 
arbejdsform.

Hvis vi er i en gruppe eller en afdeling, og virksomhedskulturen er sådan, at alle og 
enhver kan komme brasende ind og afbryde hvad som helst, skal der nogle klare 
beslutninger til. Hvis én af medarbejderne har behov for to halve dage med fred og ro, er 
der intet i vejen for, at han aftaler med en kollega at have vagten, medens han trækker sig 
tilbage til et kontor eller mødelokale og får noget fra hånden. Det kan ikke passe, at 
verden går under, fordi en medarbejder vil arbejde effektivt to halve dage om ugen. 
Hvad gør virksomheden så, når medarbejderen har ferie, eller er sygemeldt? 

Det er kun et spørgsmål om disciplin og vilje. Især blandt lederne, som jo er rollemodeller 
og forbilleder, uanset om de vil det eller ej.

Du, læseren, fornemmer sikkert melodien. Der kan skrives en hel bog om 
planlægningsvilkår, men det er ikke nødvendigt. Alle ved det, alle ved, hvad vi burde 
gøre. Så hvad er beslutningen?

Når I har arbejdet med personlig planlægning på denne måde et stykke tid, bliver 
arbejdsformen til nye vaner i dagligdagen, og dermed ikke så stive og formelle mere. Når 
alle respekterer denne arbejdsform, bliver der en uforklarlig ro i området.

Resumé

Inspirationer (“Stephen R. Covey:7 gode vaner”) og (“John Cleese: En leders møde med Sct. 
Peter”).

Personligt lederskab:

Lav en liste

• Proaktive opgaver.

• Reaktive opgaver.

Prioriter

• Vigtige opgaver.

Bevidsthed - Tanke - Ord - Handlinger - Vaner - Karakter/Kultur - Skæbne

Udvidet Arne Schumann
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• Ikke vigtige opgaver.

Planlæg

• Afsæt tid til proaktive opgaver.

• Afsæt frirum til reaktive opgaver.

Lederskab
Ledelse skal udøves to steder. Dig selv ‐ og andre.
Du kan ikke lede andre, før du kan lede dig selv. Dette afsnit forudsætter, at du kan lede 
dig selv, og nu interesserer dig for at lede andre.

To slags ledelsesformer. Når vi skal lede andre, er der to principielt forskellige 
ledelsesformer set fra medarbejder siden. Ikke de klassisk teoretiske.

• Management.

• Lederskab (Leadership).

Management. En manager sidder meget på sit kontor. Er mere sammen med 
computerskærmen end med mennesker.
Én mand forsøger at tænke for 100. Han forsøger at få ting til at ske gennem regler, 
systemer, magt og repressalier.

Management er en teoretisk og menneskefjern tilgang.

Lederskab. En leder får ting til at ske gennem mennesker. Lederskab er et iboende 
håndværk, som bedst kan læres i praksis, ved rent faktisk at lede mennesker. (Se 
“Fiskeskipperen, piloten og spillemanden” Side 7)

Lederskab kan udøves på to væsentligt forskellige måder:

• Lederskab viser i praksis hvad og hvordan vi gør. Dygtig kørelærer. Leder gennem 
eksemplets magt. Som mester så hans svende.

• Udviklingsledelse inddrager menneskers evner, engagement, ansvarlighed og mod 
til at handle. Træffer beslutninger, der lykkes i praksis. Leder gennem principper og 
værdier. Lærer mennesker at tænke selv.

Management og lederskab. Der er behov for både management og lederskab i praksis. 
Det er balancen mellem dem, der er afgørende.

Begge typer ledelse kan udføres som autoritær, demokratisk. Holistisk (menneskelig) 
ledelse vil altid være Lederskab ‐ og sandsynligvis værdibaseret Lederskab.

Medarbejdere respekterer en autoritær ledelsesstil, der hvor det er passende, blot de også 
oplever en menneskelig ledelsesstil, der hvor det er passende.

Kunstnerisk ledelse ‐ Administrativ ledelse. Der er stor forskel på kunstnerisk og 
administrativ ledelse.

En chefdirigent for et symfoniorkester skal kunne begge dele. Når dirigenten træder op 
på podiet, er han kunstnerisk leder, og når han træder ned er han administrativ leder.

God ledelse kendes alene på resultaterne i praksis.
Det er egentlig ikke interessant, hvad vi kan sige og skrive om ledelse.
Men mere interessant at vise i praksis, hvordan vi skaber resultater - altså at gøre 
god ledelse synlig i praksis.
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På podiet er han nærmest en autoritær leder. Han er nødt til at vide, hvad han vil have, 
orkestret skal spille, og hvordan det skal lyde. Det vil ikke lyde godt, hvis alle musikerne 
er individualister, der spiller hver på deres måde.

Når han træder ned af podiet, er han med til at beslutte repertoire, planlægge koncerter 
og turneer, ansætte og afskedige solister og musikere, osv. Denne del af lederskabet 
ligner nok mere det lederskab, vi kender fra erhvervslivet. Her kan han anvende flere 
typer lederskab, men hvis han udviser en menneskelig lederstil, vil han få lettere ved at 
blive accepteret som kunstnerisk leder, når han står på podiet.

Det samme med en luftkaptejn. Han er autoritær under vanskelige flyveforhold og under 
en vanskelig landing.
Men når de er landet, kan han godt bruge den holistiske (menneskelige) ledelsesform.

Karakteristik af Lederskab. På et seminar drøftede vi en gang med deltagerne, hvad de 
synes karakteriserer en god leder. Her er svarene:

• Vise ‐ synliggøre ‐ hvad vi skal blive bedre til

• Turde tro på ideen, sig selv og andre

• Deltage i praksis, være rollemodel og forbillede

• Holde mennesker fast på en menneskelig ordentlig måde

• Tage konflikter i tide og på en menneskelig ordentlig måde

• Få mennesker til at gøre de rigtige ting

• Forandringsledelse er at ændre menneskers arbejdsvaner (kultur), inklusive egne vaner

• Sætte mål og gøre det synligt om vi når dem

• Arbejde med få sikre skridt ad gangen ‐ indenfor samme helhedstænkning

• No cheating. Vi opdager det øjeblikkeligt, og så mister du troværdigheden

Værdibaseret Lederskab
Evnen til at lede ved hjælp af regler, love, systemer og repressalier er velkendt og godt 
beskrevet.

Hele denne bog handler mest om værdibaseret ledelse. Men her følger nogle yderligere 
emner i tilknytning til værdibaseret ledelse ‐ Lederskab.

Bevidstheder. Der tales meget om værdibaseret ledelse i disse tider, men der er ikke alle, 
der oplever det i praksis.

Der er mange fortolkninger af værdibaseret ledelse.

Vi trænede engang en større virksomhed, hvor økonomidirektøren sagde højt og 
tydeligt; vi udøver bestemt værdibaseret ledelse, og det har vi gjort i mange år. Vi følger 
benhårdt op på de økonomiske resultater ‐ ned til mindste detalje.

Det er selvfølgelig én forståelse af værdibaseret ledelse, men slet ikke den jeg tænker på.

Værdibaseret eller regelbaseret lederskab. Mange arbejdsopgaver har været så 
rutineprægede, at de kunne ledes ved regelbaseret lederskab. Men det er ikke 
tilstrækkeligt i et moderne samfund, og ikke i et projektorienteret forretningsmiljø.

Flere og flere opgaver skal løses som projekter. Opgaverne bliver mere og mere 
komplekse, flerteknologiske, tværorganisatoriske, og de skal have tilført værdibidrag fra 
kunderne og underleverandørerne ‐ alt sammen forhold, vi ikke kan kontrollere med 
vore regler.

Der er stabile, rutineprægede opgaver i ethvert projekt, og der er usikre, 
udviklingsprægede opgaver, hvor vi ikke kender alle detaljer på forhånd.
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Det er de usikre, udviklingsprægede opgaver, der indeholder den største 
konkurrenceværdi, men også den største usikkerhed og risiko.

De stabile, rutineprægede opgaver kan muligvis ledes med regelbaseret lederskab, men 
de usikre, dem med udviklingsnatur, kan ikke. De usikre kan kun ledes med 
værdibaseret lederskab.

Regelbaseret lederskab kan ikke stå alene. Værdibaseret lederskab kan let stå alene.

Virkelighedens verden er sikkert altid et miks af de to typer.

Regelbaseret lederskab er umiddelbart det letteste at arbejde med. Det er så dejligt 
teoretisk konkret på skrivebordet, en typisk økonomi‐ eller ingeniøraktivitet, og meget 
anvendt. Men det passer sjældent til mennesker og til en foranderlig virkelighed. Det 
kræver ikke så meget livserfaring, det kan bedre klares lige efter skoletiden.

Værdibaseret lederskab er nok det vanskeligste af alt, det kræver stor 
menneskeforståelse, købmandskab og forretningsmæssig indsigt, og det kræver meget 
direkte kommunikation om værdier, principper, holdninger og normer.
Det er ikke så ofte anvendt som en bevidst, planlagt ledelsesaktivitet, det er en vigtig ‐ 
haster ikke aktivitet, som vi sjældent tager os tid til. Men det vil altid virke, uanset hvad 
der opstår af uforudsete ting.

Her er to forskellige typer medarbejderholdninger, som kan være meget tydelige, når vi 
vurderer en virksomhedskultur.

Eksemplet i denne ramme er meget relevant i forhold til teksten (Se “Ensartet lederskab 
i virksomheden” Side 229)
Det giver store gnidninger i det tværorganisatoriske samarbejde, hvis de to typer 
medarbejdere skal indgå i et projektsamarbejde.

Medarbejder ønsker. Mange af vore træningsdeltagere har arbejdet med bevidstheden 
om forskellen på værdibaseret og regelbaseret ledelse i et projektmiljø. Her er et 
træningsholds ønsker til deres ledelse ‐ som de ikke helt fik opfyldt.

Værdistyrede medarbejdere kan arbejde indenfor et koncept, en hel opgave
·    De har brug for at kende værdigrundlaget og eksistensberettigelsen
·    De vil gerne kendes og vurderes på resultaterne i praksis
·    De har stor ansvarsfølelse for helheden
Det giver stort ledelsesmæssigt span of controll.

Regelstyrede medarbejdere spørger efter
·    Hvad er reglerne?
·    Hvem er chefen her?
·    Hvem har ansvaret her?
·    Hvad skal jeg gøre?
·    Hvordan?
·    De har lav ansvarsfølelse
Det giver lille ledelsesmæssigt span of controll

Ledelsesparadoks
Problematisk hvis ledelsen spørger efter værdistyrede medarbejdere, men 
planlægger, følger op, måler og vurderer mere på input og detaljer end på resultater.
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Men deres selvrespekt fik dem til at yde en indsats, der var langt ud over det, lederskabet 
lagde op til:

Vi anvender værdibaseret ledelse i vores virksomhed.

Herved forstås en ledelsesform, hvor ledernes handlinger og beslutninger tydeligt og til en hver 
tid er i harmoni med virksomhedens værdigrundlag. En ledelsesform hvor der lægges vægt på, at 
værdigrundlaget er tydeligt og forstået, så det kan fungere som beslutningsstøtte / rettesnor i alle 
grene af virksomheden.

Det udmynter sig i, at lederne trygt uddelegerer hele opgaver, som medarbejderne udfører 
ansvarsbevidst og med fornøden handlefrihed i overensstemmelse med værdigrundlaget og de 
givne rammer. Denne uddelegering frigør de nødvendige ledelsesressourcer til de egentlige 
ledelsesopgaver.

Vi forventer, at denne ledelsesform resulterer i, at vi er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker 
motiverede og engagerede medarbejdere. Medarbejdere, som i kraft af deres bevidsthed om eget 
værdibidrag til virksomheden, selvstændigt kan tage de nødvendige initiativer og træffe de 
nødvendige beslutninger vedrørende de delegerede opgaver. Her igennem bliver virksomheden i 
stand til hurtigt at reagere på muligheder og trusler, som opstår i omverdenen.

Menneskesyn. Ledere skal have et positivt humanistisk menneskesyn. Kun de ledere, 
der har dette menneskesyn kan realisere det, der står i denne bog.

For det første skal lederne ærligt tro på, og vise i praksis, at andre mennesker er mindst 
lige så gode ‐ lige så meget værd ‐ som dem selv. Tro på, at andre mennesker ønsker at 
gøre et virkeligt godt job, bare de ved, hvad det er.

Ledere skal være trygge ved, at deres medarbejdere ofte er fagligt meget dygtigere end 
dem selv indenfor samme fag, og at medarbejdere med et andet fag er virkeligt dygtige 
til deres fag.

Når ledere viser medarbejdere tillid, vokser medarbejdernes ansvarlighedsfølelse og 
loyalitet. Lederne skal give medarbejderne hele opgaver og give dem størst mulig frihed 
til at løse opgaverne.

Men når ledelsen gør det, vil nogle medarbejdere fejle og nogle vil misbruge tilliden, 
fordi de ikke er vant til denne arbejdsform. Det må ikke få lederne til at opgive og vende 
tilbage til gammeldags ledelse. 

Det, der står i denne bog, kan ikke nødvendigvis bevises eller forklares videnskabeligt. 
Lederne bliver nødt til at gøre op med sig selv, om de tror på det og vise denne tro som 
forbilleder og rollemodeller for andre.

Lederne bliver nødt til at have overskud til at fortsætte vedholdende på det, de tror på.

Det er naturligt for mennesker at være loyale og ansvarlige. Hvis ikke de er det, er det en 
virkning af det lederskab, de har oplevet til dato. Loyalitet og ansvarlighed skabes ikke 
af medarbejderne, men af ledelsen.
Lederne skal først og fremmest være loyale overfor medarbejderne. Den, der starter 
denne proces, er den virkelige udviklingsleder.
Virksomhedskulturen er en virkning af det lederskab, der har været praktiseret de 
seneste to til fem år.

Dette menneskesyn er tæt forbundet med (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Ikke enten eller. God ledelse er ikke enten regelbaseret eller værdibaseret. Det er mere 
et spørgsmål, om det er overvejende regelbaseret eller overvejende værdibaseret.

Vi kunne sagtens have en værdibaseret færdselslov ‐ men alligevel vil det være en 
praktisk regel, at vi er enige om at køre i højre side af vejen.
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Men ‐ vi har ofte set i træningen, at en virksomhed har to helt forskellige ledelsestyper i 
praksis, og det giver forvirrede og frustrerede medarbejdere. (Se “Ensartet lederskab i 
virksomheden” Side 229)

Hvis flere afdelinger er ledet som Den menneskelige arbejdsform, (Se “Den menneskelige 
arbejdsform” Side 69)” og en anden afdeling bliver ledet efter Den mekaniske arbejdsform, 
(Se “Den mekaniske arbejdsform” Side 71)”, opstår der store konflikter, når sådanne 
afdelinger skal indgå i et tværorganisatorisk samarbejde. Nogle medarbejdere er 
selvkørende og proaktive, andre tør ikke gøre noget uden at spørge chefen hver gang.
Derfor er det meget afgørende, at topledelsen aktivt vælger, og i praksis gennemfører, en 
konsistent ledelsesstil.

Lederskab i praksis

Udviklingsledelse. Lederskab ‐ at få de rigtige ting til at ske gennem mennesker ‐ det er 
blandt andet at sørge for, at alle medarbejdere har et justeret personligt kompas eller at de 
selv har mulighed for at gøre det.

Hvad gør en god udviklingsleder. Her følger nogle resuméer over, hvad en god 
udviklingsleder gør.

• Opstil et enkelt og klart eksistensgrundlag ‐ værdileverance ‐ og sørg for at alle, der 
har indflydelse, forstår det.
Dimensioner hele virksomheden til denne værdileverance.

Lav et sæt spilleregler for projektarbejdet, og få dem til at virke i praksis.

• Opstil en WAIHF for hele firmaet.

• Del den op i WAIHF for afdelingerne og projekterne.

• Aftal en WAIHF for den enkelte.

Organisering

• Organisér og træn dig selv. Derefter kan du organisere og træne andre.

• Organisér andre når du har organiseret dig selv.

• Delegér dele af dit eget job som hele opgaver.

• Opgiv jobs, du holder af selv at gøre, selv om du føler ængstelse ved det.

• Delegér opgaver og beføjelser. (Du kan ikke delegere ansvar, accountability, det 
forbliver dit, men den der fik en hel opgave føler ansvar for den).

• Effektiv delegering betyder mere tid til det vigtige i dit job.

Delegering

• Find (definér) opgaven.

• Vælg personen.

• Giv beføjelser.

• Informér og træn den der overtager opgaven.

• Underret andre om at opgaven er delegeret.

• Følg op på nøglepunkter.

• Vær klar med råd og vejledning.

• Vær forud.

• Imødegå.

• Giv slip.
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• Hold dine øjne åbne, men hold fingrene væk. Vær opmærksom ‐ men lad 
medarbejderen beholde opgaven (som en hel opgave).

Så er der ingen grund til at være bekymret for, at du har delegeret opgaven.

Overgang til praksis
Nu er vi nået der til i bogen, at vi ved, hvad der skal gøres godt i projektarbejdet og en 
hel del om hvordan.

Men nu kommer det aller vanskeligste ‐ at få tingene til at ske i praksis ‐ at få omsat vores 
viden til virkninger og resultater i praksis ‐ at forankre vor viden i praksis.

Dette sker ikke uden lederskab og ikke uden træning i praksis.

Træning og forankring i praksis er emnet for bogens sidste kapitel.
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Introduktion
Intet af det, der er beskrevet i denne bog, bliver til færdigheder, værdier og resultater i 
praksis ved at skrive eller tale om det, eller ved at ønske eller drømme om det. Det bliver 
først til værdier og resultater, når vi gør det i praksis.

For at mestre vores fag i praksis er vi nødt til at omsætte vores viden til færdigheder, som 
vi kan anvende spontant i en hver praktisk situation. Dette opnås lettest og mest effektivt 
gennem træning i praksis ‐ Lære af Praksis ved at Udføre i Praksis.

Den mest effektive læreproces i praksis er en bevidst og organiseret mesterlæreproces. 
Både når vi er lærlinge og når vi er mestersvende. Arbejde sammen med ‐ og lære af ‐ en, 
der mestrer sit fag i praksis, en kompetent praktiker.

De arbejdsmetoder, der er beskrevet i denne bog, er afprøvet mange gange i praksis, så 
vi ved, at de virker. Men for at realisere dem i praksis, skal der bygges lidt flere erfaringer 
på ‐ nemlig erfaringer med at få ting gennemført i praksis.
Derfor handler dette kapitel om, hvordan vi kommer fra information og viden til 
færdigheder, virkninger og resultater i praksis.

• Hele kapitlet er også Lederskab ‐ i den forstand, at lederskab er at få de rigtige ting til at ske 
gennem mennesker, os selv og andre.

Fra viden til resultater. Når vi er nået hertil, hvor vi har viden nok til at skabe en 
markant udvikling, kommer udviklingslederskabet virkeligt på prøve.

Den, der beslutter sig for at gøre en forskel, vil konstant være i modvind, for vi kan ikke 
blive bedre uden at ændre vore vaner, vore firmavaner og vor firmakultur.

Viden er først noget værd for andre, når den er omsat til iboende færdigheder, virkninger 
og resultater i praksis. Viden kan ikke skrives på regningen til kunden, før den er omsat 
til værdi for kunden.

Forandringsarbejde. Forandringsarbejde er meget svært, ellers gør vi ikke vores arbejde 
ordentligt. Den, der har energi og vilje til at klare modstanden, gør sit arbejde bedre. Den, 
der altid slipper let over ting, sejler sandsynligvis i medvind.

Nyttevirkning af … Vi ved fra ProjektTræningen, at alle virksomheder har meget mere 
viden, end de bruger i praksis. (Se “2. De skjulte projektkapaciteter”).

Derfor kan vi stille de spørgsmål, der står i rammen nedenfor.

Hvor stor er nyttevirkningen af at:
·    Bruge noget mere af den viden, vi allerede har.
·    Eller af at skaffe ny viden.

Hvor stor er nyttevirkningen af at:
·    Være enige om af følge fælles spilleregler i samarbejdet.
·    Eller diskutere fejl ved de nuværende, og ændre regler og metoder hver gang 
     noget går os imod.

Hvor stor er nyttevirkningen af at:
·    Skabe forbedring gennem udvikling og træning af mennesker.
·    Eller skabe forbedring gennem ordrer, kontrol og repressalier



8. Virkninger og resultater i praksis
Introduktion

305

Blive bedre til... Den træning, vi har gennemført i mange virksomheder, drejer sig om, 
at der er noget, nogle mennesker ønsker at gøre bedre. Alle mennesker, vi har trænet, har 
været gode, men der var noget, de ønskede at blive bedre til.

Praksistræning er at træne nye arbejdsformer, metoder og processer på opgaver fra 
dagligdagen. Vi skal træne arbejdsformer, metoder og processer og løse praktiske 
dagligdags opgaver samtidigt ‐ og løser vore opgaver mindst lige så godt som ellers, 
typisk meget bedre.

Dette har en typisk vanskelighed, som står i rammen her:

Langt de største bidrag til at blive bedre til..., kommer fra noget, der har med mennesker 
at gøre. Fra vore iboende holdninger, værdier og færdigheder på flere områder.

Blive bedre til... er ikke indviklede systemer og teorier, men at gennemføre rigtige 
opgaver bedre end vi plejer og tage udgangspunkt i en helhedstænkning, der hvor de 
udgør et værdibidrag, og der hvor der er hul igennem.

Vi lærer ofte iboende færdigheder i praksis, når vi er i alvorlige vanskeligheder, som vi 
klarer.
Jeg har lært mange gange mere ved at få mine teorier til at virke i praksis, end ved at 
udvikle dem.

Firmakultur, firmavaner. At tænke anderledes og at arbejde anderledes betyder at 
ændre arbejdsvaner. Vi bliver nødt til at ændre vore personlige arbejdsvaner og vore 
firmavaner. (Firmakultur) Vi bliver nødt til at træne andre arbejdsformer, metoder og 
processer.

Projektkapaciteten er summen af firmavanerne (firmakulturen). Firmavanerne er 
summen af vore vaner. Vore vaner er en stor del af vores personlighed.

Gradvis udvikling. Når vi gennemfører en træning, kommer vi ikke og laver om på 
alting. Vi starter udviklingen fra den platform af viden, virksomheden har lige nu, ikke i 
spring, ikke paladsrevolution, men en gradvis forbedring, der hvor det er naturligt for 
mennesker og for virksomheden.

Udvikling af projektkapaciteten kan sammenlignes med udvikling og forbedring af et 
produkt. Udvikling af medarbejdernes iboende færdigheder er en gradvis proces.

Blive bedre til …
Hvis vi gør som vi plejer, er vi lige så gode som vi plejer. Ikke bedre
Hvis vi vil udvikle os, gøre ting bedre, må vi tænke anderledes, arbejde anderledes, 
lære af praksis.
Hvis vi ikke udvikler os, gør vore konkurrenter.

Firma kulturen, firmavanerne er:
·    Et sæt skrevne og uskrevne værdier, regler, metoder og arbejdsformer
·    Der virker hele tiden af sig selv
·    Uden overordnet overvågning og kontrol.
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Træningsmetoder
Der findes forskellige uddannelses‐ og træningsmetoder i erhvervslivet. De har alle deres 
fordele og ulemper.

Kurser
Der er et meget stort udbud af kurser ‐ og en lige så stor efterspørgsel. Men det er min 
erfaring, at nyttevirkningen er meget lille.
Kom på vores et eller to dags kursus, og lær hvordan du kan opnå dit og dat. Det er en 
illusion om et quickfix. 

Der efterspørges og udbydes mange forskellige ydre værktøjer uden samtidig forklaring 
eller læring af grundprincipperne bag dem.

Når flere forskellige værktøjer indføres uden et centrum af grundprincipper, kommer de 
aldrig til at spille effektivt sammen.

Som regel er det nogle hurtige foredrag, der forsøger at dække et meget stort område, for 
deltagerne skal jo have noget med hjem. Men de kan ikke få iboende færdigheder med 
hjem på to dage, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

Mange deltagere kommer hjem med nogle ringbind, som står ubenyttede i reolen, indtil 
de bliver endeligt arkiveret.

Men værdien af kurserne er, at deltagerne møder andre deltagere fra andre 
virksomheder. De udbygger deres netværk, og det kan have stor værdi.

Lederuddannelser
Nøglemedarbejdere i virksomheden kan få længerevarende og højere uddannelser, som 
giver højt akademisk niveau og status. Det er godt. Men jeg har for ofte set mere 
frustrerede deltagere end lykkelige. De får ofte forhåbninger om en bedre karriere, end 
virksomheden kan tilbyde, og så holder de Jyllandsposten eller de sidder desillusionerede 
tilbage.

Deltagerne får også her et værdifuldt netværk, som absolut ikke må undervurderes.

Blive bedre til...

·    Gradvis forbedring af arbejdsformen
·    Indenfor en helhedsforståelse
·    Ikke paladsrevolution
·    Noget ligger i faste rutiner, og nogle 
     rutiner ændres
·    Gradvis tilpasning af medarbejdernes 
     færdigheder, arbejdsopgaver og 
     arbejdsdeling
·    Beholde og udvikle medarbejdernes 
     indsigt, erfaringer og de færdigheder 
     der giver størst værdibidrag

Forbedring af et produkt

·    Gradvis forbedring af produktet
·    Indenfor produktprogrammet
·    Ikke total fornyelse hver gang
·    Noget ligger fast, og noget fornyes

·    Gradvis overgang til ny teknologi, 
     underleverandørydelser, distribution

·    Beholde de teknologier der indeholder 
     de største værdibidrag
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Praksistræning
Praksistræning er den vanskeligste træningsform, men også den, der er lettest at koble 
direkte på en faktura til kunden.

Her kan vi tage direkte fat i nogle opgaver, som virksomheden skal have løst for at 
eksistere som virksomhed ‐ og vi kan lære nye færdigheder, der direkte passer til dét.
Men praksistræning er forfærdelig forpligtende og direkte synlig i dagslys.

Iboende færdigheder, holdninger, normer og værdier kan kun ændres gennem 
vedvarende lederskab og træning.

ProjektTræningen arbejder hovedsageligt med mennesker.
Træningen foregår altid på nogle fartøjer, hvor der er en faktura i den anden ende.

Mennesker arbejder mindst på tre planer.

• Det øverste er fartøjerne.

• Det mellemste er ritualer og vaner, firmavaner og firmakultur.

• Det dybeste er de grundlæggende menneskelige evner, følelser, talenter, 
færdigheder og grundprincipper.

Det øverste niveau er mest branchebestemt.

Det mellemste er mere kulturbestemt. Der er bestemte ritualer og vaner i kirken, i små og 
store virksomheder, i offentlige institutioner og i en retssal. 

Det dybeste ‐ de grundlæggende menneskelige mekanismer ‐ er stort set ens for alle de 
brancher og nationaliteter, vi har arbejdet med.

Inspiration: Morten Bøgebjerg

Kurser

Kendetegn:
Information, inspiration, 
der høres om...

Fordele:
Kort varighed, lave 
omkostninger

Ulemper:
For overfladiske, for 
generelle, lav effekt, 
vanskelig at omsætte i 
praksis.

Lederuddannelser

Kendetegn:
Højt akademisk niveau

Fordele:
Høj status for den enkelte

Ulemper:
For teoretiske tilgange, 
andre forstår det ikke, 
vanskeligt at omsætte i 
praksis

Praksistræning

Kendetegn:
Praktisk og jordnær i 
forhold til det, der skal 
gøres, for at drive 
virksomheden

Fordele:
Stor effekt for den enkelte 
og for virksomheden.
Viden omsættes til iboende 
færdigheder, kompetencer 
og virksomhedskultur.

Ulemper:
Optimal effekt kræver fuld 
lederengagement over 
lang tid.
Svagheder bliver synlige 
for enhver.
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Læreprocessen
Læreprocessen i praksistræningen er meget anderledes end teoretisk læring. Det er 
virkeligt hårdt arbejde at komme fra information og viden til kunnen og færdigheder.

To slags mennesker - to tidspunkter
Efterhånden som det går op for os, hvad vi skal blive bedre til, og på hvilke områder, 
kommer træningsbehovet tæt på. Hvem skal nu træne nye færdigheder, hvem skal 
forandre vaner.

Der er lige nøjagtigt to målgrupper ‐ mig selv og de andre.
De andre forstår næsten aldrig noget, når vi vil forklare dem nye idéer og metoder. Det 
er meget svært at få dem til at arbejde på en ny måde, bare fordi vi har fået en ny idé.
Den er vi stødt på mange gange i træningen ‐ møder en der synes, der er behov for 
træning, men det er nogle andre, der skal i træning.

Men hvis træningsbehovet rykker for tæt på os selv, så bliver vi reddet igen.

Der er nemlig to tidspunkter, det kan gøres på ‐ nu eller senere.
Vi har lige så travlt med nogle helt specielle ting, der er sket om ørerne på os. Men vi vil 
skam gerne deltage i træningen senere, når vi får god tid.
Derfor bliver de nye ting, vi gerne vil iværksætte, ofte udsat til senere. Området senere 
er sjældent interessant, fordi senere ofte er aldrig.

Sagen er, at det eneste der bliver til noget, er det jeg bestemmer mig for at gøre her og nu. 
Hvis ikke vi er klar til dét, kommer der ikke noget ud af træningen.
Det er meget bedre at tage fat i nogle små ting, der bliver gjort nu med det samme, end 
at vente til vi har tid til at tage os af de store ting.
Det er klogere at tage fat på nogle små ting, for de har større sandsynlighed for at blive 
til noget. Hvis vi tager fat på for store ting, er der stor risiko for, at de kuldsejler. Sker det, 
kan vi aldrig få vore omgivelser til at tro på den metode igen.

Træningslederen skal være meget vedholdende for at holde deltagerne fast i træningen, 
for de har alle mulige undskyldninger for at vente, til de får bedre tid.

To tids-
punkter

To slags
mennesker

Mig selv

De andre

Nu Senere

Inspiration: Jens Arleth
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Hvis noget skal ændres, må vi selv begynde at gøre det nu.
Når andre ser resultaterne af vore nye idéer, begynder de måske langsomt at lytte til os, 
og måske tager de vore idéer alvorligt.
Vore idéer kan være nok så rigtige; troværdigheden stiger, hvis vi selv gør det, vi siger.
Hvis vi ikke har tid nu, hvornår får vi så tid?

I området Mig‐Nu kan vi selv gøre noget.

I området De andre‐Nu er det hensigtsmæssigt at aftale nogle spilleregler og anvende 
nogle af de arbejdsmetoder, der er beskrevet i denne bog.

Hvis du arbejder i et reaktivt miljø, en reaktiv virksomhedskultur, er det ikke kun 
mennesker og tider, der er to slags af.
Så er der også to måder ting kan gøres på ‐ mine eller dem der er forkerte. To slags 
meninger ‐ mine og alle de tåbelige. To slags idéer ‐ mine og dem, der ikke duer. To slags 
organisationer ‐ den der passer mig og alle de forkerte. To slags metoder ‐ dem jeg synes 
om og alle de overflødige.

Læreproces
Kobler vi Helge Torpes, Erika Landaus og mine erfaringer sammen, får vi følgende oversigt.
Læreprocessen har de samme trin som den kreative proces. Både kreative processer og 
læreprocesser handler jo om mennesker.

• Interesse: Ønske hos den der skal lære.

• Information: Teoretisk viden hos den, der skal lære. (Teoretisk viden er andres viden)

• Viden: Egen indsigt og overblik. (Egen viden)

• Øvelse: Begyndende færdigheder i de nye arbejdsformer.

• Rutine: Spontane, iboende færdigheder. (Kunnen)

Denne trinvise beskrivelse er lidt teknisk, lidt revisoragtig. Her er det, at Erika Landau 
sætter menneskelige følelser på, så kan vi mærke, hvor i læreprocessen vi er.

Interesse

Information

Viden

Øvelse

Rutine

Forventning

Frustration

Glæde

Koncentration

Sikkerhed

Beviser - 
Overbevisning
udefra

Oplevelser - 
Overbevisning
indefra
(Forandringens 
dør)

Teori, kurser

Mesterlære,
praksis

Trin i
lærepro-
cessen

Følelser Metode

T.A.B.

T.B.A.

Paradigme

Idé og Inspiration: Helge Torpe, Erika Landau
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Sammen med at vi får interesse for en træning, opstår der nysgerrighed og forventninger 
til den.

Når vi har fået tilstrækkelig information, når vi ved, hvor omfattende og vanskeligt det 
er, føler vi os usikre, urolige og frustrerede.

Arbejder vi lidt videre ‐ som vi har gjort på vore seminarer og workshops med 
metodetræning ‐ forstår vi bedre, hvad træningen indeholder, og hvad den betyder, og 
så opstår følelsen ro og glæde.

Beslutter vi os for at fortsætte træningen, at øve os, føles metoderne lidt stive og 
firkantede, vi er meget koncentrerede.

Men når vi opnår rutine ‐ når træningen er blevet til iboende færdigheder, opstår der en 
indre ro, tillid til metoderne, vi tror på os selv, uanset hvad andre siger, vi er meget sikre. 

De to første trin i læreprocessen er typisk det, vi opnår på kurser og traditionelle 
uddannelser, ved at læse bøger og artikler og ved at tale med andre.
Her spørges der altid efter beviser. Kan det bevises? Har du prøvet før, hvad er dine 
referencer, hvilke forskningsresultater findes der?

De tre næste trin i læreprocessen et typisk det, der foregår i en mesterlæreproces.
Her er der ingen bevismaterialer. Her bliver deltageren overbevist gennem egne oplevelser.
Det er i disse træningsprocesser, der opstår iboende færdigheder. Det er her, vi kan 
ændre vaner. Det er her vi finder nøglen til forandringens dør ‐ som jo er lukket indefra.

Dette paradigme kan udtrykkes, som Helge Torpe gjorde.
De første to trin er T.A.B. På engelsk; Training med det formål at ændre vores Attitudes 
i løbet af én eller to kursusdage, og så forvente, at vi vender hjem og ændrer vores 
Behaviour dagen efter. Denne træningstankegang er ikke realistisk ‐ det er en illusion.

De følgende tre trin er T.B.A. På engelsk; Training i tilstrækkelig grad og omfang til at vi 
tør/kan/vil aftale en anden Behaviour i en periode (praksistræning). Hvis denne nye 
Behaviour giver os nogle gode erfaringer og oplevelser, ændrer vore Attitudes sig af sig 
selv uden store sværdslag. (Forandringens dør er lukket indefra). Denne 
træningsmetode er nødvendig for at indlære iboende færdigheder, holdninger og 
værdier. Det klares ikke på et ét eller to dages kursus.

En pointe er her, at hvis vi fjerner punktummerne i T.A.B tankegangen, kan vi læse på 
dansk, hvad kursusværdien var.

Tegner vi følelserne ind som en kurve, kommer den til at se nogenlunde sådan ud.

Den viser, at når vi er kommet igennem de to første trin i læreprocessen, og 
frustrationerne opstår, vil vi egentlig helst give slip og konstatere, at det var endnu en 

Forventning

Frustration

Glæde

Koncentration

Sikkerhed

Mislykket

Tid
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urealistisk teori eller endnu et af ledelsens fiffige kursustiltag, som ikke virker ‐ ligesom 
alt det andet vi har prøvet tidligere. Lad os hellere opgive, og gøre ligesom vi har gjort 
de sidste 20 år. Hvorfor også lave noget om, der jo trods alt har virket længe. Vi lader som 
om..., indtil ledelsens interesse går over ‐ ligesom den plejer.

Det er netop her, træningsledelsen skal stå meget fast. Træningslederen kommer til at 
hjælpe processen gennem mange frustrationer. For det er lettest at give op. Det er her, at 
virksomhedens ledelse virkelig skal støtte træningslederen og træningsprocessen, ellers 
er træningen dødsdømt på forhånd.

Det er netop når frustrationerne sætter ind, at vi er i gang med at lære noget. Det er netop 
her, vi skal hjælpe hinanden med at holde fast. Underholdning giver ikke frustrationer. 
Vi har som regel lært mest, når vi har gennemført en vanskelig periode i projektet, i 
jobbet eller i livet.

Mange mennesker lærer meget, hvis de kommer i ‐ og gennemlever ‐ kriseperioder i 
livet.
Det ønsker vi ikke for nogen i træningen. Med det rigtige menneskesyn, kan vi hjælpe 
hinanden igennem læreperioderne uden at få skrammer, men i stedet for få værdifuld 
læring.

Implementering af et administrativt system. Du har sikkert oplevet, at din eller en 
anden virksomhed har implementeret et nyt administrativt system.

Du ved fra (“2. De skjulte projektkapaciteter”) at 80‐90% af forbedringen kommer fra 
menneskelige processer og 10‐20% fra systemerne.
Spørg så dig selv; hvor stor en del af budgettet for implementeringen af systemet ‐ hvor 
stor en procentandel af mandetimerne ‐ gik til menneskedelen og hvor stor en del gik til 
teknik og systemdelen?

Her kan du finde nogle af forklaringerne i læreprocessen fra før.

Hvis størstedelen budgettet blev brugt på de to første trin til teknisk udvikling, teknisk 
implementering og til information, ender arbejdskulturen omkring systemet i fasen 
frustration.

Der skal investeres i de sidste tre trin hos brugerne, så de forstår systemets tankegang, 
funktion og nyttevirkning for at komme over frustrationsfasen og for at de kan blive glade 
for systemet og nå op på niveauet rutine.

Alt for mange af de implementeringer, vi har set i ProjektTræningen, er blevet forladt i 
frustrationsperioden.
En meget stor del af vores træningsindsats ude i virksomhederne har været at få nogle 
forladte systemer til at virke i praksis.

Gammelt kinesisk ordsprog. Erfaringerne med at få ting til at lykkes i praksis er ikke ny. 
Det er udmærket beskrevet i et gammelt kinesisk ordsprog:

Det forklaret egentlig alt.

• Det, jeg hører, glemmer jeg det meste af. (Med mindre det er sladder) Andres viden.

Jeg hører – jeg glemmer
Jeg ser – jeg husker
Jeg gør – jeg forstår

Gammelt kinesisk ordsprog fra omkring 4000 år før Kristus
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• Det, jeg ser, husker jeg længere. De fleste mennesker husker billeder og mønstre 
bedre end ord. (Ansigter bedre end navne).

• Men det, jeg gør i praksis, forstår jeg. Når jeg mestrer mit fag i praksis, er det blevet 
en iboende færdighed, som jeg altid vil have med mig. Min egen iboende viden.

Rigtigt mange mennesker er kommet tilbage til mig, måneder og år efter at de har været 
i træning, og sagt; nu begynder vi at forstå, det du viste os under træningen.

Vi kommer ikke til at mestre et fag uden at udøve det.

Orkester. Uanset hvad træningen end drejer sig om, skal vi vide, at der er nogle 
mennesker, der ikke kan lære det, vi har gang i.

Hvis det er det, vi kalder ProjektTræning, og som er beskrevet i denne bog, har vi mødt 
meget få, der ikke kunne lære nogle elementer af indholdet. Men vi skal medgive, at det 
er en mulighed.

Dette forhold er beskrevet i rammen her under. Rammen gælder hvis emnet er musik. 
Hvis en person er tonedøv, ikke kan høre forskel på to halvtonetrin, kommer 
vedkommende aldrig til at lære at spille ordentligt. Det er en ærlig sag at være tonedøv 
‐ hvis vi altså virkelig er det.

Vanskeligheder og barrierer
Vi har svært ved at tage ved lære af praksis. Vi har svært ved at dykke ned under 
hverdagens hændelser og se de grundlæggende principper bag. (Se “Om Grundprincipper, 
Overflade og Fartøjer” Side 8))

Når vi ser dem eller får dem forklaret, søger vi hele tiden at koble dem på vores hverdags 
erfaringer for at bevise, at de ikke passer.
Vi vil helst ikke se principperne, for så skal vi lave os om, tænke og arbejde anderledes.

Vi bliver nødt til at lære at se hverdagsmønstrene, lære at finde de grundlæggende 
principper bag, bruge principperne og holde fast længe nok til at vi ser, at principperne 
virker i praksis.

Principperne bliver ikke mindre rigtige af, at vi mislykkes nogle gange. De bliver ikke 
mindre rigtige af, at træneren også har svært ved at holde fast.

Det er meget svært at tage effektiv personlig læring af praksis. Læringen skal komme 
indefra hos personen selv. Den skal komme fra et virkeligt ønske om at lære. Ofte er det 
nyttigt at have en hjælper, en god ven eller god kollega at træne sammen med.

Læringen er en sart mekanisme, hjælperen skal lade læringen ske af sig selv, hos den der er 
ved at lære. En forkert indgriben kan standse læringen på nogle få minutter.

Det er svært at tage imod læring, når det drejer sig om udvikling. Vi vil helst blive i den 
kendte rutine ‐ leve på vore erfaringer.

De fleste af os vil have beviser. Der findes ingen beviser for fremtiden. Det er en 
mistillidserklæring mod os selv, mod andre og mod principperne, at bede om beviser. 

Blive bedre til....
Hvis vi vil starte et orkester, kommer nogle af os til at spille:
·    lead instrument (bære melodien)
·    back up (klangbunden, fylden)
·    og nogle lærer aldrig at spille
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Udvikling kræver et grundlæggende positivt menneskesyn. Vi er nødt til at tro på det 
bedste i mennesker, tro på at vi kan og vil.

Teoretisk læring er tænkt læring, det er upersonligt, det kan diskuteres, kritiseres, vendes 
og drejes, det er ufarligt og meget behageligt, det vedkommer egentlig ikke os selv, det er 
udenfor os selv, men det ændrer ikke noget i praksis.

Praksislæring kan gøre ondt.

• Vi kan ikke lære af praksis uden at udvikle os som mennesker.

• Vi kan ikke lære sammen uden at udvikle vort samspil med andre ‐ vort samarbejde.

• Vi kan ikke lære af praksis sammen uden at tage udgangspunkt i en fælles 
virkelighed, og uden at være enige om nogle få grundlæggende samarbejdsmetoder 
og spilleregler.

Barrierer mod at implementere nye forretningsprocesser og ny kultur:

• Tænke anderledes. Tænke outside the box.

• Gøre ting anderledes, agere anderledes.

• At lederen skal gå i front.

• Være vedholdende længe nok.

• At vi må prioritere vores tidsanvendelse.

De barrierer, vi støder på i ProjektTræningen, kan stort set deles op i fire grupper:

• Den første er modvilje mod forandring, motivation, angst, tillid, vi kan ikke ændre 
vaner.
Når vi har indset, at den eneste vej til udvikling er forandring, kommer den næste 
gruppe.

• Vi forstår det ikke.
Når vi har trænet så længe, at den ikke holder mere, kommer den næste gruppe.

• Vi mangler værktøjer.
Når vi har udviklet og trænet værktøjerne og konstateret, at de i princippet virker, 
kommer den sidste og vanskeligste gruppe.

• Ja, men lederne gør det ikke.
Så er det nok ikke så vigtigt, og så kan vi også godt undlade at gøre det.

Reduktion af barrierer. Træningen skal reducere, personlige‐, samarbejds‐ og 
organisatoriske barrierer. (Se “Samarbejdet i virksomheden ‐ Barrierer” Side 41)

Det er den samme mekanisme som forklaret i (Se “Reduktion af barriererne.” Side 67)
Der opstår altid nogle følelser, når vi reducerer barriererne. Nogle af dem er 
frustrationerne, som forklaret før.
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Her er det vigtigt at placere træningens indsatsområde det rigtige sted. Find ud af, hvor 
det er lettest at få hul igennem, og kør så træningen gradvist derfra. Hul igennem betyder 
der hvor det er naturligt for mennesker og for virksomhedens processer. Her er møder 
og projekter udmærkede fartøjer til at få hul igennem.

Mekanismen er, at når vi reducerer nogle barrierer, følger der automatisk en reduktion 
af andre barrierer med. Så begynd altid der, hvor det er muligt. (Se “Reduktion af 
barriererne.” Side 67)

Hvis du har analyseret problemerne med at blive bedre til..., kan du sandsynligvis 
klassificere dem i store og små problemer og tegne et spektrum som vist her.

En typisk analytiker vil spørge; hvad er det største problem, og så forsøge at løse dét. 
Men det vil næsten med sikkerhed mislykkes.

En procestræner har en anden forståelse. Han tager fat langt nede i rækken, der hvor han 
er helt sikker på at få succes. For når vi har overvunden én vanskelighed, er det meget 
lettere at overvinde den næste, osv. Vi skal vise hinanden, at det vi sætter os for, lykkes. 
Derved opbygger vi gensidig tillid, tillid til os selv og tillid til, at vi kan, det vi vil.

Læreprocessens gyldighed. Den her beskrevne læreproces gælder for enhver 
praksislæreproces uanset størrelse. Den gælder for en lille enkeltstående instruktion og 
træning på 20 minutter og op til store organiserede træningsforløb over halve eller hele 
år.

Viden

Iboende færdigheder

Fø
lel

ser

Barrierer
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Praksistræning
Det, der skal til for at udvikle projektkapaciteten væsentligt, kan bedst læres i en 
praksislæreproces. Der er ingen bedre vej, end at få de rigtige ting til at ske gennem os 
selv og andre mennesker ‐ i praksis.
Vi bliver nødt til at omsætte vor viden til iboende færdigheder hos os selv og andre. Vi 
bliver nødt til at lære at mestre vort fag i praksis.

Vi bliver nødt til selv at kunne, for at vise andre at de også kan.

Det er ikke nok at kunne bestå en teoretisk eksamen i det, der står i denne bog. Det skaber 
ikke virkninger og resultater i praksis.

ProjektTræningen er en håndværkeruddannelse, hvor vi lærer nogle arbejdsmåder, som 
kan skabe overblik over vor viden ‐ både usynlige og den synlige viden ‐ og omsætte 
denne til værdier, virkninger og resultater i praksis.
Vi Lærer af Praksis ved at Udføre i Praksis.

Planlægning af en praksistræning
Det er absolut nummer et, at lederen træner sit personale. Når en leder fungerer som 
træner ‐ eller når han får hjælp til træningen ‐ skal vi virkelig vide, hvad vi vil, og 
hvordan det kan gøres i praksis.

Når vi tager en træningsopgave, er det altid for at supplere en leder, der ikke har tid til at 
være træner. Vi udøver i virkeligheden lederskab i praksis ‐ på lederens vegne.
Derfor går vi aldrig ind som trænere, før vi føler os sikre på, at vi er samstemte med 
lederen af det pågældende område.

Men først og sidst skal vi have viljen til at være vedholdende hver dag over lang tid. Et 
trænerjob er ikke et 8 til 16 job, det er en livsstil.
Vi er meget vedholdende i meget lang tid, for træningen handler om at ændre 
arbejdsvaner.
Hvis en træningsindsats først kuldsejler, er den næsten umulig at genoptage.
Derfor er vi meget omhyggelige med planlægningen og med beslutningen om at starte.

Træningen er altid en dobbelt proces
 Vi går sammen ind, deltagerne og træneren, og gennemfører en aktuel opgave i praksis, 
‐ og vi sørger for, at vi lærer nogle færdigheder, samtidigt med at vi løser opgaven som 
en hel opgave. (Se “Arbejdsformer” Side 69)

• Vi træner grundprincipper, udvikler færdigheder og løser opgaven samtidigt.

Produktet eller opgaven må gerne være en tilsyneladende umulig opgave for 
virksomheden, vi skal nok løse den og lære en masse om arbejdsprocesserne samtidigt 

Træning i praksis
·    Når vi har orden i vore bevidstheder, tanker, begreber og modeller
·    Når vi har en klar bevidsthed om vores værdigrundlag og eksistensberettigelse
·    Når vi har overblik over, hvad vi skal gøre godt og viden om hvordan 
kan vi se på hvilke færdigheder der skal trænes.

Viden ændrer ikke noget, før den er omsat til færdigheder.
Viden omsættes til færdigheder gennem træning i praksis.
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med.
Opgaven skal under alle omstændigheder være en, der skal løses som en del af 
virksomhedens centrale forretning ‐ der skal være en stor faktura i enden.

Udvikling af projektkapaciteten
 Når vi vil udvikle projektkapaciteten, skal vi arbejde med nogle ting samtidigt:

• Arbejde i praksis med en rigtig opgave, hvor der er en faktura i enden.

• Det skal være en klar opgave, formuleret og delegeret som en hel opgave.

• Der skal være et klart mål, resultat, tid, kvalitet, økonomi. Ofte er vejen til målet 
usikkert, somme tider synes det umuligt.

• Det skal være klart, hvem kunden er, hvem der skal bruge resultatet.

• Opgaven skal løses i et velfungerende samarbejde.

• Det skal være klart, hvem der leverer værdier til opgaven.

• Vi skal anvende hensigtsmæssige metoder og værktøjer.

• Vi skal forstå, respektere og anvende praksislæreprocessen.

• Der skal være et tydeligt lederskab. Klart hvem der er leder.

• Træningen, opgaven og resultatet skal være forankret hos en topleder, der virkelig 
ønsker resultatet.

Praksistræningsforløb er aldrig ens
Der er næsten ingen af alle de praksistræningsforløb, vi har gennemført, der har været 
ens, men de hviler altid på de grundprincipper, der er omtalt i denne bog.

Praksisproblemer og praksissituationer er ofte usikre, forekommer umulige, har mange 
sider og mange løsningsveje, og de ændrer sig over forholdsvis kort tid indenfor samme 
virksomhed eller branche.
De fleste praktiske løsninger findes ikke i teorier og lærebøger eller som 
standardløsninger, men i et sæt praktiske færdigheder, et håndværk ‐ at kunne få 
tilsyneladende umulige ting til at lykkes i praksis.

Der er ingen praksistræningsproces der er ens, men der er mindst to hovedområder der 
går igen i træningen.

• Det menneskelige. (Grundprincipperne)

• Det systemmæssige. (Overfladefartøjerne)

Der er mange lighedspunkter indenfor det menneskelige område ‐ fællesnævneren er jo 
mennesker. Det der er beskrevet i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Men indenfor det systemmæssige er alle virksomheder og brancher forskellige. Den 
vigtigste systematik er fasemodel for projektgennemførelsen. Disse fasemodeller er 
aldrig helt ens fra virksomhed til virksomhed, men grundprincipperne er altid ens.

• Mennesker og systemer sammen ‐ skaber effektiv udvikling

Det vil blive meget omfattende at beskrive alle mulighederne, og de vil alligevel ikke 
passe helt til din situation.
Vil du vide mere detaljeret, hvordan vi gør, er du velkommen til at kontakte mig ‐ 
forfatteren.

Praksistræning på to måder
Praksistræningen kan principielt foregå på to forskellige måder:
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• Som en mesterlæreproces.

• Som et organiseret træningsforløb.

Mesterlære er når én person påtager sig hele træningen alene. Det bedste er, at lederen 
selv er træner. Alternativt at lederen vælger en mestersvend til at gennemføre træningen 
på lederens vegne.

Et organiseret træningsprogram er, når kritisk masse er så stor, at træningen skal 
organiseres med et træningsprogram og med nogle ankermænd som mestersvende.

Uanset om vi gennemfører en mesterlæreproces eller en større organiseret træning, 
planlægger vi den altid omhyggeligt.
Planlægning og gennemførelse af et træningsforløb skal følge de grundprincipper, der er 
forklaret i denne bog, for at være effektive.
Især de grundprincipper der er forklaret i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) og 
afsnittet om læreprocesser i dette kapitel. (Se “Læreproces” Side 309)

Træningsprocesserne
Vi bliver nødt til at anvende nogle arbejds‐ og træningsmetoder, der reducerer de 
menneskelige og de organisatoriske barrierer og vanskeligheder. (Se “Samarbejdet i 
virksomheden ‐ Barrierer” Side 41) og (Se “Barrierer og vanskeligheder” Side 63)

• Den holistiske arbejdsform reducerer de menneskelige barrierer.

• Fasemodel for projektgennemførelse reducerer de organisatoriske barrierer.

Men de reducerer ikke barrierer, før vi anvender dem i praksis på rigtige opgaver.

Vi er altid fokuseret på at opnå et bestemt resultat eller en bestemt virkning i praksis. Vi 
finder ud af, hvilke mellemtrin og arbejdsprocesser der skal til for at nå resultatet. Finder 
kreative måder at komme til resultatet på. Men altid med resultatet i fokus.

Vi benytter nogle arbejdsformer, der sætter os i forbindelse med grundprincipperne, som 
er beskrevet i denne bog.

Usynlig viden i praksis
Det, at gennemføre en produktudvikling på meget kort tid, er mest et håndværk. Det, at 
gennemføre et stort projekt eller en ordre under skiftende teknologiske og 
forretningsmæssige vilkår, er mest et håndværk. Det at lede en virksomhed gennem 
vanskelige forretningsvilkår, er et håndværk eller en kunstart, som lederen skal 
beherske. Alt sammen selv om der findes mange teorier på områderne. (Se “Musik og 
analyse” Side 10)

Den succesfulde produktudvikler, projektleder eller virksomhedsleder bruger et stort 
repertoire af færdigheder, af delvis ubevidst eller usynlig viden, som de ikke altid er 
formelt uddannede til. (Se “The Seldom Scene” Side 13)

Langt over halvdelen af dem, vi har trænet indtil nu, laver noget helt andet, end det de 
oprindeligt er uddannet til. De bruger en anden form for viden, en usynlig viden.

ProjektTræningen udvikler denne anden form for viden som en viden‐i‐praksis. Det er 
sjældent, at ProjektTræningen tilfører ny viden i traditionel forstand.

Det er overvældende, så megen usynlig viden der findes i mennesker, projektgrupper og 
organisationer. Det er overvældende så store skjulte kapaciteter og så store skjulte bankkonti 
der findes i organisationerne. Og det er overvældende, hvor store forandringer og 
forbedringer vi kan opnå ved at aktivere denne usynlige viden.
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Lære af Praksis - Udføre i Praksis
Det er centralt i ProjektTræningen at Lære af Praksis ved at Udføre i Praksis. Lære af Praksis 
‐ Udføre i Praksis er ikke en teoretisk eller akademisk tilgang.

Lære af Praksis ved at Udføre i Praksis ‐ viden og gøren ‐ er uadskillelige, når vi vil træne 
iboende færdigheder. Vores produktive viden ligger i vore handlinger.

Det vi gør, husker vi længe. Vi lærer vore deltagere at analysere egne problemer, og søge 
løsninger, skabe samstemmighed og løse uenighed gennem samarbejde i praksis.
De skal selv kunne dette, det skal ikke være udefra kommende eksperter, men 
medarbejderne selv. Den udefrakommende kan være procesleder, ikke problemløser. 
(Husk forandringens dør er lukket indefra).

Lære af Praksis ‐ Udføre i Praksis kan fremtage den viden, vi har i praksis, gennem de 
handlemønstre eller arbejdsformer vi bruger, når vi løser vore opgaver.

Udvikling gennem mennesker
Vi udvikler mennesker til at fungere godt som selvstændige mennesker og som 
samarbejdende mennesker. Som hele mennesker. (Holisme).

Derved udvikler vi projektgrupper og afdelinger til at fungere som hele grupper og 
afdelinger, og igen derved kommer virksomheder til at fungere som hele virksomheder.

Altså udvikling i små skridt, men først og fremmest indefra, startende med hver enkelt 
menneske. (Modsat af teoretikere og bureaukrater, der vil udvikle samfund og 
virksomheder udefra med regler, magt og repressalier ‐‐ ofte uden selv at deltage.)

Vi uddanner kompetente praktikere. Lærer at kunne udøve og være fortrolig med vores 
fag i praksis. Kunsten at få ting til at virke i praksis. Lære at træde ind i situationen, at 
gøre os selv til en del af situationen.
En produktudvikler kan ikke udvikle værdifulde produkter uden at træde ind i 
brugssituationen. Vi kan ikke lære praktiske færdigheder uden at være til stede i praksis. 
(Se “Musikeren” Side 8)

Viden‐i‐praksis, fornemmelse af mange ting samtidigt, metoder, sprog, de repertoirer, 
som praktikeren besidder, kan ikke gives videre til en nybegynder, blot ved at beskrive 
procedurer, metoder, regler og teorier. (Se “The Seldom Scene” Side 13)
Nybegynderen skal lære i praksis, skal i mesterlære for at lære det.

Når vi udfører vores arbejde spontant, er vi vidende på en speciel måde. Vores viden 
ligger indbygget i vore handlemønstre og vores føling med det, vi har med at gøre, i 
vores håndelag, i vores fag. (Se “Fiskeskipperen, piloten og spillemanden” Side 7)

Et paradoks
Når træningen er vellykket, bliver resultatet af processen usynligt. 
Den iboende viden er blevet en del af vore nye arbejdsvaner, vor nye virksomhedskultur. 
Disse usynlige resultater er langt vigtigere end noget værktøj.

Men de usynlige resultater kan ikke tælles op i bogholderiet eller flyttes med en 
palleløfter. Så bureaukraterne kan ikke rigtigt forholde sig til dem.

De indeholder alligevel potentielt mindst en fordobling af projektkapaciteten alle de 
steder, vi har været. Hvis vi turde slippe kræfterne løs.
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Erfaringer med praksistræning
Her er nogle vigtige erfaringer med at få en træning til at lykkes i praksis. Det er forhold, 
der skal gennemtænkes meget nøje, når et træningsforløb planlægges. Det er næsten helt 
sikkert, at hvis blot nogle få af disse forhold er overset, så lykkes træningen ikke helt, eller 
effekten bliver alt for vag.

To centrale forudsætninger. Der er to forudsætninger som ubetinget skal være opfyldte, 
for at en træning, der skal ændre virksomhedens arbejdsvaner, kan lykkes i praksis.

• Topledelsens fulde og helhjertede opbakning uanset hvilket stormvejr 
virksomheden end kommer ind i.

• Træning på en rigtig opgave i praksis, hvor der er en stor faktura i enden.

Disse to forudsætninger er så vigtige, at vi ikke tager en træningsopgave, hvis ikke de er 
opfyldt. Vi siger ikke endeligt ja til en træning, før vi er sikre.

Det er sket for mig, at forudsætningerne blev reduceret eller forsvandt undervejs i et 
træningsforløb ‐ og i disse tilfælde beder jeg om en pause i træningen, indtil de er opfyldt 
igen.

Uanset om du er intern træner eller ekstern træner, vil jeg meget anbefale dig at tænke 
disse to forudsætninger grundigt igennem.

Der opstår mange kriser igennem et træningsforløb, kriser hvor deltagerne gerne vil 
undgå ændringerne. Oftest opstår kriserne i mellemledelsen eller i forbindelse med 
mellemledelsen. De er hårdt presset i det daglige og vil gerne finde korte veje og hurtige 
løsninger.

Her skal topledelsen virkelig stå fast på, at vi ønsker ændringerne. Hvis topledelsen 
svigter én gang, mister hele virksomheden respekten for træningen. Så ved alle, at det 
kan lade sig gøre at undgå træningen.

Når der opstår kriser i virksomheden, især økonomiske kriser, kommer sparekniven 
frem. Derfor skal træningen foregå på nogle rigtige opgaver med en stor faktura i enden. 
De ordrer, der giver penge, er normalt de sidste ting, der bliver sparet væk. 

Brug aldrig andre opgaver som træningsopgaver, for så bliver træningen nedprioriteret, 
inden den er færdig. Det har vi set mange gange, inden vi begyndte at tage dette 
grundprincip alvorligt.

En tiger i halen. “En aften kom tigeren og ræven op at diskutere om, hvem der er 
skovens mægtigste dyr. Det kunne de ikke blive enige om.

Så foreslog den snu ræv, at det kunne komme an på en prøve i praksis. Han foreslog 
tigeren, at de næste morgen skulle gå en tur gennem skoven, og så drøfte deres 
iagttagelser om aftenen ved bålet.

Næste morgen sagde ræven; nu følger du lige i halen på mig, så kan du bedre se, hvordan 
de andre dyr reagerer.

Da det blev aften og bålet knitrede, spurgte ræven: “Lagde du mærke til, hvordan 
skovens dyr bøjede sig i ærbødighed for mig, da vi gik gennem skoven.”

Det er vanskeligt at opnå erfaring
Det er ti gange vanskeligere at give den videre i teoretisk form.
Det er let at give den videre i en mesterlære proces.
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Det havde tigeren lagt mærke til, og så var den sag afgjort.”

På nøjagtig samme måde er der behov for, at træningslederen har en tiger i halen. Det er 
topledernes opgave at være storetiger.

Træningsbølger. En træningsindsats tager meget opmærksomhed i virksomheden og 
kan tage fokus væk fra andre ting.

Derfor bør en træning foregå over tid ‐ 1 til 4 år ‐ men foregå i bølger. Hver bølge kan have 
forskellig fokusområder, men hvile på de samme grundprincipper. Træningsbølgerne 
kan også være forskellige træningshold der arbejder videre med et tidligere emne.

Når en træningsbølge ruller igennem virksomheden, løfter den emnet for træningen 
meget, og der følger mange andre sidegevinster med.

Næste træningsbølge, med en nyt hovedemne, men hvilende på de samme grundprincipper, 
løfter det nye emne, og fører igen nogle sidegevinster med sig.

På denne måde kan hele virksomhedens arbejdskultur ændres dramatisk på forholdsvis 
kort tid, samtidigt med at projekteffektiviteten stiger.

Alle træningsbølger skal foregå på nogle rigtige opgaver, med en faktura i enden, så vi 
både træner og skaber resultater samtidigt.

Frustrationsperioder. Der opstår en frustrationsperiode i enhver kreativ proces, der 
bringer reel fornyelse og hvor vi virkelig lærer noget. På samme måde opstår der 
frustrationsperioder i en træningsbølge, som ruller igennem virksomheden. På dette 
tidspunkt omtaler nogle mennesker træningen som dårlig, et af ledelsens fiffige tiltag, 
noget teoretisk sludder der ikke duer, ligesom alt det andet vi har prøvet før, osv.

Startniveau

Træningsbølger
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Kør derfor aldrig to eller flere træningsbølger i fase, for så forstærker 
frustrationsperioderne hinanden, og dermed er der stor risiko for, at træningen 
mislykkes. Det er i frustrationsperioderne, organisationen tager ved lære.

Kritisk masse. Når træningsopgaven er at ændre virksomhedens arbejdsvaner eller 
projektkultur, er det vigtigt at få trænet en kritisk masse så hurtigt som muligt. Hvis vi 
træner for få, kommer udviklingen i virksomhedskulturen ikke i gang. Det er en 
bedømmelsessag, når planen for træningen opstilles, hvordan træningsindsatsen skal 
være for at skabe en forandringsbølge, der ruller gennem virksomheden.

I en mindre virksomhed med under 200 medarbejdere er mesterlære princippet 
tilstrækkeligt. I en større virksomhed er det nødvendigt at organisere nogle træningshold 
for at nå den kritiske masse hurtigt nok.

Træning af ledere. Dette emne er vanskeligt. Det er langt lettere at træne medarbejdere 
end at træne ledere. Det er meget let at gøre medarbejderne faktorer dygtigere, på nogle 
af træningens emner, end deres ledere.

Det er som regel let at få toplederen med i træningen. Mellemlederne føler sig næsten 
altid i klemme mellem toplederens ønske om forbedringer og medarbejdernes hurtige 
udviklingspotentiale.

Involvering af ledere. Vi har haft vanskeligheder med at få mellemlederne involveret i 
træningsprocesserne. Det er meget vigtigt, at træningsdeltagernes direkte chefer er 
involveret i processen, at de forstår og støtter den, og at de opmuntrer og støtter 
træningsdeltagerne.

Men desværre er de direkte chefer som regel så pressede i dagligdagen, at de har 
vanskeligt ved at involvere sig tilstrækkeligt.

Træneren ‐ ikke part i sagen. Træneren og træningslederen må aldrig være part i 
sagerne, i de praktiske projekter, der anvendes som fartøjer. De må aldrig være 
ressourcepersoner eller træffe beslutninger i sagerne, men kun i træningsprocessen. 

Hvis de bliver part i sagen, kan de ikke få lov til at være trænere, der hvor det er 
nødvendigt.

Valg af træningsdeltagere. Oftest er en væsentlig målsætning med et træningsforløb at 
forbedre det tværorganisatoriske samarbejde eller at forbedre den totale 
forretningsforståelse. Mange specialister vil gerne træne sammen for at blive endnu 
bedre specialister, men det forstærker blot barriererne i virksomheden, og det forhindrer 
de naturlige forretningsprocesser i at forløbe gnidningsfrit.

Forventning
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Den største opgave er som regel at skabe forståelse og samarbejde på tværs. At få 
specialisterne til at forstå, at deres eksistensgrundlag er at levere værdibidrag til 
helheden.

Derfor er tværorganisatoriske træningshold bedst. 

Men det gør det vanskeligere at finde en træningsopgave, som et tværorganisatorisk 
hold kan engagere sig tilstrækkeligt i, og hvor der er en faktura i enden.

Derfor er større projekter velegnede fartøjer.

Dette er et dilemma, hvor den mest praktiske løsning skal findes. Det er en af de helt 
væsentlige planlægningsopgaver inden starten af et træningsforløb.

Valg af træningsopgaver. Det er vigtigt at træne på rigtige opgaver fra praksis med en 
faktura i enden. Men i starten må de ikke tage for lang tid. Vi skal hurtigt igennem det 
første gennemløb, så vi kan se resultaterne og tage ved lære.

En lille opgave er hurtigt færdig, men det kan være vanskelig at skabe en balanceret 
engagement på et tværorganisatorisk hold.

Jo vigtigere træningsopgaven er for virksomheden, jo bedre ‐ for at fastholde træningen.
Hvis opgaven er stor, er det vigtigt, at den er delt op i tydelige faser med tydelige 
delresultater. Derfor er et faseopdelt projektforløb velegnet.
Når vi træner på alvorlige opgaver, kræves der en meget erfaren person som mestersvend. 
Hvis ikke vi har en tilstrækkelig erfaren mestersvend, må vi træne på mindre alvorlige 
opgaver.

Dette er et dilemma, hvor den mest praktiske løsning skal findes. Det er en af de helt 
væsentlige planlægningsopgaver inden starten af et træningsforløb.

Proces ‐ Produkt. I starten er der mest fokus på processerne i træningen og mindre på 
produktet. Senere bliver der omvendt. Derfor skal de første træningsopgaver foregå på 
et produkt, der ikke er alt for alvorlig for virksomheden. Det må ikke være en alt for 
kritisk træningsopgave, vi anvender som fartøj i starten.

Grundprincipper ‐ Overflade. Jeg har mødt nogle få mennesker, der kan se, at 
træningen hviler på nogle få grundprincipper. (Se “Om Grundprincipper, Overflade og 
Fartøjer” Side 8)

Næsten alle mennesker ser overfladen, som er den praktiske virkelighed, vi alle står i. 
Når vi kører en træning, benytter vi altid en praktisk opgave, som skal lykkes. Og vi 
benytter næsten altid nogle værktøjer. Men både opgave og værktøjer er overflade. 

Når opgaver lykkes usædvanligt godt, og når værktøjer virker i praksis, er det fordi, at 
vi aktiverer nogle meget dybere liggende grundprincipper.

Dilemmaet er, at vi ikke kan træne grundprincipperne uden at træne dem på noget i 
praksis.
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Et andet dilemma er, at praktikken kan mislykkes, medens grundprincipperne fik et 
gevaldigt løft.
Hvis ledere er blinde for grundprincipperne, er der risiko for at de kasserer en træning, der 
er virkelig god, og som skulle have haft et par gennemløb mere.

Ledere er som regel mere fikserede på bundlinien end på de processer, der skaber den, 
og som kan forbedre den virkeligt meget.

Flere træningsgennemløb nødvendige. Ledelsen skal have forståelse for, og 
tålmodighed til, at lade læreprocessen ske.
Der skal mindst 2 ‐ 3 gennemløb til, før en ny arbejdsmåde begynder at forankre sig, at 
bliver spontan rutine ‐ en ny arbejdsvane ‐ en ny virksomhedskultur.
Lær at se forbedringerne. Styrk dem. Sæt nye mål. Lad være med kun at kritisere, for så 
opgiver dem, der er i lære.
Det kan sagtens tænkes, at et projekt mislykkes teknologisk eller forretningsmæssigt, 
men at medarbejdere, ledere og virksomhed lærte meget.

Lær af Praksis ‐ og prøv igen.

Om at bruge metoder. Det er vanskeligt at arbejde anderledes end vi plejer. Derfor er det 
praktisk af bruge nogle arbejdsmetoder. F.eks den holistiske arbejdsform, faktaanalyse, 
omvendt brainstorm, fasemodel, osv.
Når vi kommer under pres, falder vi tilbage på vore gamle vaner, og det er jo netop dem, 
der skal ændres for at gøre vort arbejde anderledes og bedre.

I starten går meget opmærksomhed på arbejdsmetoderne og værktøjerne i stedet for på 
opgaverne. Derfor er det hensigtsmæssigt med en rollefordeling:

• Metode‐ eller procesleder.

• Den der har opgaven eller problemet, sagsbehandleren, projektlederen.

• Dem der er ressourcepersoner.

Vælg en konkret opgave fra praksis at træne på. Det ændrer ikke noget at tale om det, det 
ændrer noget, når vi gør det.

• I starten virker arbejdsmetoderne stivbenede, men de bliver hurtigt til ny rutine, nye 
vaner.

• Kør arbejdsmetoden hyppigt, så den kan blive til rutine.

Forskel på arbejdsmetoder og værktøjer

• Arbejdsmetoder ændrer vaner, skaber kvalitet, samspilsformer, udvikler og 
anvender menneskers evner.

• Værktøjer effektiviserer arbejdet.

To læringer samtidigt. Vi skal gennemføre to læringer samtidigt i en læreproces i 
praksis, begge med hver deres målepunkter og resultater og metoder, nemlig det der har 
med arbejdsformen at gøre og det konkrete faglige. 

• Målsætning for arbejdsformer, processer, metoder, samarbejde, menneskelige 
kvaliteter, holdninger, kultur, værdier. (Procesresultater)

• Målsætning for fysiske resultater fra den daglige drift (produktet), som skal 
frembringes i forbindelse med virksomhedens forretningsmæssige resultater. 
(Fysiske praktiske resultater)

Det menneskelige er det vigtigste. Det kan ikke læres uden træning i praksis, på rigtige 
ting. (80 ‐ 90% af forbedringen af projektkapaciteten kommer fra de menneskelige 
processer)
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Vi lærer, bliver bedre og udvikler os, samtidigt med at vi løser opgaven mindst lige så 
godt som, eller typisk bedre, end vi plejer.

Praksis er der, hvor værdien af vor indsats kan ses. Der hvor færdigheder kan læres, der 
hvor idéer og teorier realiseres og bliver til værdier og resultater.

Indhold i et træningsforløb. Blive bedre til..., betyder at vi må ændre arbejdsvaner. Det 
betyder, at vi skal indlære viden, træne færdigheder og udvikle den indre vilje samtidigt.
Dette kan illustreres med følgende figur:

Viden. Teoretisk uddannelse, faglig viden. 10 ‐ 20% af forbedringen. TAB

Færdigheder. Håndværksmæssig (praktisk) uddannelse. 80 ‐ 90% af forbedringen. TBA

Vilje. Menneskelige kvaliteter, vilje, mod, værdier, lav fejlangst, proaktivitet.

Vaner. Resultatet bliver det skraverede felt i midten. (Personlighed, Karakter, Kultur. 
Individ, Gruppe, Afdeling, Firma.)

Gensidig læring i et træningsforløb. For at lære effektivt af praksis, er der nogle 
omstændigheder, der skal være til stede. Dette kan illustreres med følgende figur:

Sympati. Vi skal kunne li’ at være sammen. Respekt, accept, tillid ‐ dette kan vi gøre os 
fortjent til. Det kan ikke købes, trues eller kommanderes frem.

Spilleregler. Vi skal være enige om nogle fælles spilleregler, arbejdsformer, arbejdsdeling, 
organisation, lederskab.

Virkelighed. Vi skal have et fælles projekt, som har værdi for os i praksis, et fartøj.

Læring. Resultatet bliver det skraverede felt i midten. Gensidig forståelse, iboende 
bevidstheder, færdigheder og udvikling.

Det er meget vigtigt, at træningsdeltagerne har sympati for hinanden. Vi har nogle gange 
oplevet træningshold, der havde vanskeligt ved at komme til at virke ordentligt på 
grund af for anstrengt personlig kemi. Men det er sjældent, at det ikke ordner sig. (Vist 
kun 2 gange ved træning af over 4000 mennesker).
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Deltagerne skal lære at arbejde professionelt sammen, også selv om kemien ikke er 
optimal, men den kan blive så dårlig, at det er bedre at skilles.
Vi skal lære at kunne være professionelt uenige uden at blive uvenner.

Når jeg har oplevet at måtte opløse en træningsgruppe, har det været på et lederhold. Det 
er aldrig sket på et medarbejderhold.

Ikke alt går godt
Det er ikke alt, vi sætter i gang, der går godt i første runde. Som regel sætter vi ikke mere 
end 50 til 70% af det, der står i denne bog, ind i en træning i en virksomhed. Det er meget 
forskelligt, hvem der er modtagelige for hvad. Men selv efter en lang mesterlæreproces i 
praksis skal vi ikke regne med, at mere end 70 til 80% af det bliver forankret.

Hvor meget tror du så, der bliver til noget i praksis efter et to‐dages kursus?

Det, vi træner, er 80 ‐ 90% mennesker og 10 ‐ 20% systemer. Det bliver forankret som 
motivation og kunnen i medarbejderne ‐ ikke i virksomhedens strukturer, kasser og 
systemer.
Hvis ikke virksomheden kan holde på gode medarbejdere, flytter træningsvirkningen 
med dem.

En del af træningens virkninger bliver til virksomhedens kultur i løbet af 1 til 4 år. Men 
igen er denne forankring af kulturen helt afhængig af, i hvor høj grad 
virksomhedsledelsen tager træningen til sig og optræder som forbilleder og 
rollemodeller.

Vi har oplevet nogle få gange, at en virksomhed får ny topledelse, der totalt afviser 
træningen, dens metoder og resultater, og i sådanne tilfælde forsvinder den synlige 
virkning af træningen ret hurtigt. Men også ofte de medarbejdere, der kan og vil noget.

I et konkret tilfælde (i starten af 90’erne) ved vi, at et sådan lederskifte kostede 
virksomheden 34 Mio. kr. i dagbøder i løbet af et halvt år.

Dog kan ingen ny ledelse fjerne det, der er blevet til iboende bevidstheder og 
færdigheder i medarbejderne.
Det ved vi, for de bliver ved med at vende tilbage til ProjektTræningen og os trænere, 
efter at de har skiftet job.

Er ProjektTræning det eneste rigtige?
Nej ‐ der findes mange andre gode mennesker, der gør ting på andre måder end vi.
De kan opnå tilsvarende resultater på deres måde. Se for eksempel (“Pascal Dennis; 
Getting The Right Things Done”).

Men vi ved, at ProjektTræningens metoder og principper hænger sammen i praksis, 
uanset hvilken vinkel du anlægger ‐ og at de virker i praksis. Fordi centrum i dem er 
menneskets funktionsbetingelser. (Se “3. Grundlæggende arbejdsformer”)
Det har vi prøvet flere hundrede gange.

De praktiske overflader vil altid være forskellige, men de menneskelige grundprincipper 
er altid ens. (Se “Om Grundprincipper, Overflade og Fartøjer” Side 8) og (Se 
“Praksistræning” Side 307)

Under alle omstændigheder er lederens eller trænerens personlighed og praktiske 
kunnen helt afgørende ‐ det er afgørende, hvem der er mestersvend.

Det betyder meget mere for dig, hvad du er i stand til at identificere dig med, og hvad du 
kan gøre til dine iboende færdigheder.
Her er indholdet i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”) helt afgørende, og det finder du 
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ikke i sin helhed, og i en forretningsmæssig helhed, i ret mange bøger.
Se også; forskellige dirigenter i (Se “Musik og analyse” Side 10) og mennesker og 
blanketter i (Se “Nogle metoder i overdragelsesfaserne” Side 216)

Lederskab
Hvis det meste af det, der står i denne bog, er det rigtige for en projektvirksomhed, skal 
der en vedholdende kraft til, for at få det til at ske. Denne kraft er Lederskab.

Der er ingenting, der kommer af sig selv. Det vi ønsker, kræver lederskab. Det er 
lederskabet, der afgør, om der sker en udvikling af projektkapaciteten i virksomheden.

Er jeg en god leder? Som træner er jeg ofte blevet spurgt: “Ole er jeg en god leder”? Hver 
gang svarer jeg: “Det ved jeg ikke, men se dig omkring. Virker alting som du gerne vil”? 
Hvis ja, så er du en god leder. Hvis nej, så er det ikke helt lykkedes for dig at få de rigtige 
ting til at ske gennem andre mennesker.

Lederskab kendes alene på resultaterne i praksis. Der er ingen vej udenom.

Denne bog handler mest om udvikling gennem mennesker, lederskab og 
forretningsprocesser ‐ og om at få det til at ske i praksis.
Denne bogs metoder og værktøjer fører hovedsageligt til Lederskabsresultater (det er 
ikke management‐resultater). 

Lederen som træner. Den gode træner sørger for, at hans elev kommer frem i lyset, og 
træneren holder sig i baggrunden.
Træn og forbered eleven til selv at stå frem og præsenter hans budskab, hans resultat, 
hans plan, osv.
Hvis lederen eller træneren / konsulenten hele tiden træder ind på scenen foran eleven, 
tager han lyset fra eleven og over på sig selv, og det er ikke at udvikle andre mennesker.

Den virkelig gode leder, træner og konsulent er usynlig ‐ i baggrunden.

Mange medarbejdere har nogle dårlige erfaringer med ledere og konsulenter. Derfor er 
det vanskeligt at komme ind i en virksomhed som træner. Medarbejderne er skeptiske i 
starten, hvad mon han nu er ude på, hvem mon han holder med?

Syn på udvikling. I udviklingsopgaver er der altid noget, der går godt, og noget der ikke 
går godt.

Hvis en leder altid husker at fokuserer på det, der går godt, får han en utrolig stor 
udvikling.

Hvis en leder altid, og kun, fokuserer på det, der går skidt, og forstørrer det op, så det 
fylder meget mere end rimeligt i forhold til det gode, får han ingen udvikling, men 
demotiverede, ængstelige medarbejdere.

Overgang til selvtræning
Den formelle del af en træning sluttes altid med, at træningen overdrages til deltagerne 
selv. De fortsætter selv den træning, de ønsker, nu da de ved, hvordan de kan arbejde 
med træningen.
Træningen får aldrig ende, fordi den i bund og grund er den reflekterende praktiker, og det 
har vi behov for gennem hele livet.

Når du er blevet inspireret, vejledt, trænet og du har vist dig selv og din omverden, at du 
behersker de emner, du ønskede at lære, får du et svendebrev.
Herfra fortsætter du din egen udvikling for en dag at være mestersvend for en ny lærling.
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Jeg håber, jeg har inspireret dig til noget, du kan bruge i praksis ‐ og jeg ønsker dig 
oprigtigt held og lykke med dit virke ‐ på din egen måde frem over.

Med venlig hilsen

Ole Olesen
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Eksempler fra praksis

Eksempel 4, 5 og 6 - Analyser
Når vi ønsker at blive bedre til at gennemføre projekter eller projektlignende opgaver, 
kan vi anvende forskellige arbejdsmetoder. Metoderne er i virkeligheden ganske enkle 
og kan andvendes af en hver medarbejder, på et hvert niveau.

Metoderne er nærmere beskrevet i (“3. Grundlæggende arbejdsformer”).

Men ganske kort er de følgende eksempler fundet frem med følgende metoder:

Spektrumanalyse. Vi kan samle viden op om, hvad der typisk går godt, hvad der går 
galt eller slår fejl i vore projektforløb og ideer til at forstærke det der er godt, og rette det 
der går galt. Spektrumanalysen indeholder, at vi opsamler vor nuværende viden om:

• Hvad gør vi godt, ting vi vil bevare?

• Hvad går skævt, ting vi vil forbedre?

• Ideer og forslag til begge punkter?

• Hvilke vanskeligheder forudser vi, og hvordan vil vi imødegå dem?

(Se “Spektrumanalyse” Side 112)

Fakta analyse. En måde, at få overblik over spørgsmålets indhold på, er at lave en fakta 
analyse af forhold, der hindrer os i at nå det ønskede mål? (Se “Fakta analyse ‐ Årsag/
virkningsanalyse” Side 105)

Find flaskehalsene. En enkel arbejdsmetode er at spørge; hvad hæmmer eller hindrer os 
mest i at nå målet, og derefter finde kreative løsninger på at reducere eller fjerne 
hindringerne. Når de største hindringer er løst, dukker der nye op, og så spørger vi igen 
osv., indtil målet er nået. Undervejs må målet ikke blive uklart, eller tabes af syne.

Disse hindringer eller flaskehalse er naturlige udviklingsområder for opgavens løsning.

Oversigt, 3 detaljerede eksempler fra praksis. Det er typisk den slags opsamlede 
erfaringer og viden, der kan ligge bag en årsag/virkningsanalyse som f.eks. (Se 
“Eksempel 3: Komponentfabrikken” Side 36)

Her følger tre andre eksempler:

• Typiske fejl i produktudvikling ‐ Eksempel 4.

• Typiske fejl i ordreproduktion ‐ Eksempel 5.

• Typiske fejl i anlægsleverancer ‐ Eksempel 6.

Eksemplerne er fra 3 rigtig gode virksomheder i Danmark. De ser lidt drabelige ud, når 
de kommer på tryk, men de er helt typiske for, hvad vi har erfaret i nogle af vore bedste 
virksomheder.

Eksemplerne er ikke fakta formulerede ‐ som forklaret i (Se “Faktakommunikation” 
Side 103) ‐ men de er udmærkede at lære af alligevel.

Eksempel 4 - Typiske fejl i produktudvikling
Her er et eksempel fra en virksomhed, der gennemfører produktudvikling.

På et tidspunkt i træningsforløbet har vi spurgt hovedparten af medarbejderne:

• Hvis et produktudviklingsforløb ikke går helt, som I gerne vil, hvad er det så typisk, 
der går galt?

Prøv at læse besvarelserne igennem og stil dig selv spørgsmålene:
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• Hvor meget kan denne virksomhed forbedre udviklingskapaciteten?

• Hvor meget vil udviklingskapaciteten, kvaliteten og økonomien forbedres, hvis vi 
bruger den viden, vi allerede har til at rette nogle af projektfejlene?

• Hvor mange af fejlene har at gøre med måden, mennesker fungerer på?

• Hvor mange af fejlene har at gøre med virksomhedens systemer?

Eksemplet er omfattende. Derfor anbefaler jeg, at du læser det fra oven og ned. Læs først 
overskrifterne og dyk så ned i de detaljer, der interesserer dig.

Overskrifterne er de vigtigste, for de er mulige forbedrings‐ og træningsområder.

Besvarelserne er gengivet ordret efter deltagernes besvarelser. Blot er konkrete 
produktnavne og firmanavne fjernet. Besvarelserne er afgivet i spontan rækkefølge, men 
her er de grupperet under nogle overskrifter. Grupperingen kan naturligvis diskuteres, 
men besvarelserne er ægte:

Strategi

• Manglende langsigtet strategi for produktudvikling.
• Svært at lave langsigtet produkt design, da produktportefølje virker uklar.
• Produktstrategi uden bruger/kunde behov er taget i betragtning.
• Behov for markedsbaseret udvikling frem for teknologisk udvikling 
Beslutsomhed

• I et udviklingsprojektet blev der besluttet et design, men trods en enig beslutning, blev 
der stadigt stillet spørgsmålstegn ved beslutningen - selv 3 år efter produktlancering.

• Projektledere og ledere er konfliktsky og for dårlige til at vise vejen og tage beslutninger.
• Alle vil have indflydelse på udviklingsprojekter, men få er aktive, når det gælder.
• For mange beslutningsmøder med for mange folk.
• Manglende eller langsommelige beslutninger omkring, hvilken funktioner vore 

produkter skal, eller ikke skal, indeholde.
• Der har ofte manglet stærke ledertyper som projektledere, der kan skære igennem, 

træffe beslutninger og træde i karakter, når det bliver nødvendigt.
• For lav risikovillighed i produktudviklingen.
• Hurtig udvikling kræver enighed om projektet fra alle interessenter, samt risikovillighed.
• Vi mangler generelt beslutningsvilje og selvtillid i både ledelse og udviklingsafdeling 
• Har vi nogensinde stoppet et dårligt udviklingsprojekt?
Specificering af produkter

• Udviklingsprojektet bliver ikke specificeret tilstrækkeligt fra starten.
• Specifikationsfasen stopper aldrig, i stedet specificeres ad hoc gennem hele 

projektperioden.
• Gamle venner kan altid få den administrerende direktør til at ændre projekterne.
• Produkternes performance specificeres ikke, og der er altid strid om slutresultatet er 

godt nok.
• Der skrives lange og for detaljerede tekniske specifikationer ved projektets start af 

udviklingsingeniører, som andre i huset ikke forstår.
• Manglende tydelig definition af målet for projekt.
• Manglende afgrænsning af projekter. (først udvikler vi de basale behov, derefter 

udvikler vi resten af ønskerne)
• Produktet skal kunne dække alle kunde ønsker.
• Uden en skarp definering, får vi ikke hurtig produktudvikling.
• I et udviklingsprojekt var der for dårlig afdækning af de reelle kundebehov. Vi startede 

med 1 variant og sluttede med 9.
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• I specifikationen er der ikke taget hensyn til anvendelsemiljø, f.eks. fejl som opstår som 
følge at fugt eller støv som danner kortslutninger.

• Bruger megen tid på forundersøgelser, men toget er alligevel kørt, ført vi når ud på 
“perronen” sagt på anden måde, engang imellem skulle vi måske mere tro på det, vi 
mener er rigtigt og sætte udviklingsprojektet i gang.

• Specifikationen låses for tidligt.
• Betjeningsfladen for avanceret for kunderne. Vi måtte ændre betjeningsfladen drastisk 

meget sent i projektet.
• Produktets hovedfunktioner ikke fastlagt før langt inde i konstruktionsfasen
• Vi rammer ikke brugernes forventninger.
• Vi overvurderer markedspotentialet. (Stort set alle projekter)
• I nogle tilfælde nøjes vi med at lave et facelift, fordi vi ikke har “råd/tid” til at udvikle 

nyt.
Projektstart

• Fokusere sjældent på det vigtigste før til sidst. Gør det vigtigste / mest kritiske til sidst.
• Projektstarten forsinkes på grund af det forrige projekt.
Tidsoverskridelser

• De først planlagte tidsfrister overskrides/udskydes.
• Produktudviklings tidsplan uden estimater fra ressourcepersonerne.
• Manglende eller ikke synlige projekttidsplaner, især langsigtede planer.
• For få ressourcer til at gennemføre planen for projektet.
• For mange afbrydelser og forstyrrelser i projekt forløbet.
• Projektet ikke færdig til forventet slutdato
• Introduktions deadlines skrider 
• Om-allokering af ressourcepersoner fra projekt til projekt
• Der mangler ressourcer i projektet til at gennemføre inden for den planlagte tid
• Tidsplan ikke fastlagt før konstruktionsfase næsten er afsluttet
• Tidsplanen overholdes ikke (det gælder samtlige projekter til dato)
Ny teknologi

• Ny teknologi / forøget usikkerhed lirkes / presses altid ind i projekterne.
• Projektet blev forsinket på grund af for stort teknologispring i et projekt.
• Teknologiudvikling sker i produktudviklings projekterne, hvilket har den konsekvens at 

tidsplaner overskrides.
• Ny eller ukendt teknologi indføres midt i projekter.
• Projektet kunne reelt ikke gennemføres uden “nedjustering” i ambitionsniveauet. Giver 

negativ oplevelse i organisation.
• Der blev indført for meget ny teknologi, og dyre “ingeniør features”, for hurtigt.
• Til tider for meget fokus på teknologi og for lidt på funktionskvalitet. 
• For tung software, skyder gråspurve med kanoner.
For store projekter

• Projektet så stort, at slutdato kommer for langt ud i fremtiden.
“Pasning” til virksomhedens processer

• Manglende opfølgning- og vedligeholdelsesfunktioner til den ny teknologi.
• Når et projekt er færdig, er organisationen ikke klar til overdragelse og lovet tilbehør er 

ikke færdigt.
• Vores nye teknologi løser nogle problemer, men mangler vurdering af håndtering i den 

øvrige organisation (produktion, service osv.).
Fasemodel

• Fasemodellen respekteres ikke.
• Langt hen i processen, for meget udvikling i “kasser” i stedet for integreret udvikling.
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• Konstruktion påbegyndt længe før konceptet er godkendt
• Vi skal lære at bruge vores udviklingsmodel, (herunder specielt forretningsvurderingen)
• Det burde være muligt at sammenfatte flere faser i små og mindre projekter, fx tilkøbte 

maskiner, for hurtigere implementering af nye maskiner
• Udviklingsafdelingen kommer ofte med nye begrænsninger/forbehold ved 

statusmøder.
Ukomplet program

• Forkert sammensætning af produktgruppe
• Der var ikke tilstrækkeligt med tilbehør, som var klar til introduktionen.
• Tilbehør er ofte ikke færdigudviklet, eller betragtes ikke som en del af projektet, når 

produktet introduceres.
• Når projektet meldes færdigt mangler stort set alt tilbehør.
Færdiggørelsesgrad

• For mange produktfejl efter at produktet er godkendt.
• Mange tekniske fejl i første maskiner på markedet
• Mange opdateringer.
• Produktet er stadig under udvikling 2 til 3 år efter introduktion.
• Vi gentager tidligere fejl.
• Produktkvaliteten er generelt for dårlig på vores produkter.
• Manglende erkendelse af færdiggørelses grad udvikling.
• Intern uenighed om produktets kvaliteter i færdiggørelsesfasen.
• Projektet stopper først, når der ikke er flere kundeklager.
• Dårlige projekter kan ikke slås ihjel.
Test

• Test af produkterne er rodet.
• Test gennemføres ikke under forhold som afspejler virkeligheden.
Overdragelse til produktion

• Produktion involveres for sent i projektet og skal rykke for at få information.
• Disponering besværliggøres på grund af sen godkendelse af komponenter.
• Disponenter orienteres ikke rettidigt ved skift af komponenter
• Disponering af varer forsinkes, når prognoser ikke ligger klar
• Testspecifikationer var ikke færdiggjort, da produkt gik i løbende produktion
• Testudstyr får ikke nok fokus fra starten.
• Mangelfuld opfølgning på maskiner i fieldtest
• Styklister er mangelfulde, tages ikke alvorligt nok.
• Der er ikke arbejdsbeskrivelser færdige ved produktionsopstart.
• Vi får ikke produktionsudstyret klar til tiden.
• Anvender komponenter som ikke er standard
Introduktion

• Salget starter før projektet er færdigt.
• Produktet blev lanceret for tidligt - for meget opfølgning ude ved kunderne.
• For dårlig kvalitet ved lancering
• Holdbarheden er for ringe ved introduktion.
• Kunder orienteres om/trænes i nye produkter før det interne salgspersonale.
• Salg “fremskynder” salg til kunder uden for det “nære marked”, selv om produkt ikke 

er “færdiggjort/frigivet”
• Der igangsættes “for store” serier på nye moduler, som bliver rettet flere gange 

undervejs
• Tvivl om produktet opfylder kravspecifikationerne.
• Nyudviklede maskiner sælges til kunder langt væk.
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• Vi informerer alt for tidligt i distributionskanalerne.
• Vi lancerer produktet til de vanskeligste kunder først.
• Bruger tit fieldtest for at “please” kunder.
• Nøjere og mere præcise opfølgningsværktøjer til brug for evaluering på ny lancerede 

produkter. 
Overføring til service

• Der er ikke afholdt design review med serviceafdelingen, og der er derfor ikke gjort 
forberedelser til servicering af maskinen eller uddannelse af serviceteknikere 

• Serviceafdelingen kobles først på med input, efter det grundlæggende design og budget 
er fastlagt og delvist fastlåst.

• Samtidigt med introduktionen af maskinen på markedet, afholdtes der internt 
servicekursus. På kurset blev der fundet ca. 2 A4 sider med mulige problemer. Nogle af 
problemerne er begyndt at dukke op

• Service var ikke uddannet tilstrækkeligt, da salget startede, så udviklingsafdelingen 
kunne ikke overdrage produktet.

• Programmering af maskinen har fra dag ét været et problem på grund af krav til udstyr 
og specialviden hos interne og eksterne serviceteknikker.

• Mangelfuld og kompliceret overlevering fra garantiperiode til vedligeholdelses- og 
serviceafdelingen af komplekse produkter/maskiner.

• Servicetræning/setup for sent.
Projektøkonomi

• Man afveg forretningen kort inden produktlancering, afregningspriser mellem 
datterselskab og moderselskab, så produktet ikke længere var økonomisk attraktiv, med 
dækningsbidraget flyttet til datterselskab.

• Fik ikke lavet investeringsansøgning rettidigt, da vi skulle lave det nye produktions 
koncept.

• Projektet var så kompliceret, at ingen kunne overskue, hvor vidtrækkende det var og 
dermed heller ikke overskue omkostningerne ved projektet.

• Den endelige kostpris overskredet i forhold til den budgetterede kostpris.
• Investeringsansøgningsproceduren for tung.
• Løbende ændring af projektforudsætninger (mål, økonomi, ressourcer) uden 

konsekvensberegning.
• Mange ressourcer blev brugt på kostprisoptimering, da produktet var færdigt.
• Kostprisen på produktet blev for høj i forhold til den salgspris, der kan opnås på 

markedet
• Udviklingsomkostningen oversteg den efterfølgende direkte indtjeningsmulighed 

betydeligt
• Kostpriser skrider på grund af lang udviklings tid
• Vi følger ikke op på forretningen i projekterne.
• Manglende forretningsvurdering af projekt ved igangsættelsen.
• Kostpriserne holder ikke
• Det nye projekt var igennem flere besparelsesomgange, inden det blev godkendt. 

Konsekvensen blev, at jeg overskred budgettet kraftigt.
Organisering

• Uklare rollefordelinger især fra projektleder og op.
• Manglende aftale om, hvem der gør hvad, hvornår.
• Uenighed om ansvarsfordelingen angående test af produktet.
• Uklare kommunikationslinier ved introduktionen og test.
• Manglende produktionsteknisk afdelingsfunktion.
Ledelsen
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• Ledelsens interesse for et projekt er størst ved afslutningen.
• Ledelsen hænger sig for meget i tidligere projektforløb
• Ledelsen melder ikke klart nok ud ved statusmøder
• Ledelsen blander sig for meget i detaljer vedrørende projektet.
• Ledelsen overdrager ikke ansvaret for projekt succes/fiasko 100% til 

udviklingsafdelingen
• Ledelsen påtager sig ikke direkte ansvar for projektets succes/fiasko
• Manglende opfølgning på problemer.
• Manglende evaluering i projektteamet efter endt projektforløb, hvad gik godt og hvad 

gør vi bedre næste gang.
• Dårlige Gate-møder. (Forsinket materiale / Forkert fokus)
Projektkultur

• Der er ikke forståelse i huset om, at udviklingsfolkene arbejder 100 % på et projekt.
• Ingen fælles forståelse for projektmål, hverken tværorganisatorisk og imellem 

konstruktørerne.
• Tværorganisatorisk interesse og engagement findes først op til produkt frigivelsen og 

derefter.
• Manglende fokus fra projektdeltagerne, når de efter projektmødet vender tilbage til 

linieorganisationen. Ved start af næste møde er projektet ikke kommet videre.
• For megen indblanding fra ikke projektrelaterede personer fra huset.
• Ide genereringen er mangelfuld.
• Fælles fodslag fra alle mangler.
• Påstand om at vi gentager de samme fejl i produkterne?
• Påstand om manglende engagement i udviklingsafdelingen?
• Manglende tillid til kompetencen i udviklingsafdelingen i Danmark.
• Fingeren stikkes ikke løbende i jorden gennem hele forløbet - osteklokkesyndromet 
• Manglende udnyttelse af intern viden/ressourcer
• Der er for lidt tværorganisatorisk brainstorming i forbindelse med projektspecifikation.
• Udviklingsafdelingen bliver altid sendt tilbage med nye opgaver.
• Manglede samarbejde omkring test og programudvikling.
• Mangler dynamik/hastighed i opfølgningsfasen.
• Utilfredsheden er startet før produktet er lanceret
• For stor personaleudskiftning i udviklingsafdelingen (manglende kontinuitet).
• Projektledere rejser midt i udviklingsperioden.
• Manglende dokumentation og statistik på problemer i tidligere projekter.
• Manglende dokumentation af tidligere projekter.
• Man tror, at en opgave er afleveret, blot man har sendt en E-mail til en anden person.
• Der er ingen, der tager ejerskabet for at indføre nye nødvendige processer og 

produktionsmetoder.

Eksempel 5 - Typiske fejl i ordreproduktion
Her er et eksempel fra en ordreproducerende virksomhed. På et tidspunkt i 
træningsforløbet har vi spurgt hovedparten af medarbejderne:

• Hvis et ordreforløb ikke går helt, som I gerne vil, hvad er det så typisk, der går galt?

Prøv at læse besvarelserne igennem og stil dig selv spørgsmålene:

• Hvor meget kan denne virksomhed forbedre ordrekapaciteten?

• Hvor meget vil ordrekapaciteten, kvaliteten og økonomien forbedres, hvis vi bruger 
den viden, vi allerede har til at rette nogle af fejlene?
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• Hvor mange af fejlene har at gøre med måden, mennesker fungerer på?

• Hvor mange af fejlene har at gøre med virksomhedens systemer?

Eksemplet er omfattende. Derfor anbefaler jeg, at du læser det fra oven og ned. Læs først 
overskrifterne og dyk så ned i de detaljer, der interesserer dig.

Overskrifterne er de vigtigste, for de er mulige forbedrings‐ og træningsområder.

Besvarelserne er gengivet ordret efter deltagernes besvarelser. Blot er konkrete 
produktnavne og firmanavne fjernet. Besvarelserne er afgivet i spontan rækkefølge, men 
her er de grupperet under nogle overskrifter. Grupperingen kan naturligvis diskuteres, 
men besvarelserne er ægte:

Mangler i ordren

• Opgaven er dårligt eller fejlagtig defineret fra salgsafdelingen.
• Mange fejl kommer af dårlig og mangelfuld afklaring af ordre
• Mangelfulde oplysninger i ordren mht. til forsendelse, div. tilbehør og kontaktpersoner
• Oplysningsseddelen er uoverskuelig, og ofte med fejl.
Sene kundeønsker

• Vi modtager ordren i små bidder.
• Ordrebekræftelsen er ikke altid afklaret, før ordren sættes i gang. Dvs., at der relativt 

langt henne i forløbet, kan komme ændringer.
• Misforståelser af ønskede ændringer aftalt ved kundemøder 
• Kan ikke få oplysninger fra kunden til tiden. 
• Kunden kommer med mange rettelser. En rettelse når ikke igennem organisationen, før 

det er for sent
• Fejlkommunikation giver fejllevering til kunden.
• Manglende tilbagemelding fra kunder (godkendelse af arrangement tegning og div. 

dele), eller de kommer sent i forløbet.
• Tegninger bliver ikke færdige til tiden, ofte pga. manglende afklaring fra salg og kunde.
Tabt information

• Ændringer (pr. telefon eller fax) til en ordre, bliver ikke straks informeret videre, til de 
personer, der arbejdet med ordren.

• En konstruktør har lagt en lille gul seddel på indkøberens bord med bestilling på emner, 
der skal anvendes hos en underleverandør. Sådanne emner er ikke i vores stykliste. 
Sedlen bliver væk, indkøberen glemmer alt om det, og varerne bliver ikke bestilt.

• Der mangler oplysninger i det input konstruktøren får fra salg (ordrebekræftelse og 
oplysningsskema) - eller oplysningerne er forkerte.

• Sælger og konstruktør glemmer at tale sammen.
• Ved ændringer i ordren (når ordren er igangværende) går ændringer ofte tabt, når ikke 

ud til produktionen.
• For mange mundtlige aftale under et ordreforløbet.
Ordrer “hænger”

• Nye ordrer ligger for længe hos sælger, inden de bliver udskrevet og behandlet (ender 
som hastesag)

• Ordren “hænger” i systemet for længe (ingen tager sig af ordren) og leverancen (både 
egenproduktion og indkøbte komponenter, kan som konsekvens ikke leveres til tiden, 
med dyre overarbejdstimer og ekstra fragtomkostninger til følge).

• Konstruktør modtager ordre for sent i forhold til leveringstidspunktet.
• Ordren syltes eller er mere kompleks end først antaget, det bevirker at produktionen 

har for kort tid til at færdigproducere anlægget.
• En ordre kan gå i stå, fordi videre ekspedition er afhængig af enkelt personer.
• En ordre står stille, på grund af manglende oplysninger fra kunde.



9. Eksempler fra praksis
Eksempel 5 - Typiske fejl i ordreproduktion

337

Overdragelse af ordren/kontrakten

• Information/instruktion fra sælger på ordrebekræftelsen bliver overset eller fejlfortolket/
misforstået.

• Konstruktøren læser ikke ordrebekræftelsen grundigt nok, og overser nogle vigtige 
informationer.

• Konstruktionsgruppens “kundeafklaring” gør produktet dyrere
• Ingen struktur på viden der skal overgives til “næste led i kæden”, gør at forståelsesfejl 

og “jeg troede han gjorde det” opstår.
Dokumentation

• Der er mest fokus på at få tegninger og styklister ud til produktionen, hvorfor 
konstruktøren ikke optimerer og forbedrer produktet, ligesom der ofte er små eller store 
tegne- og styklistefejl.

• Tegninger bliver ikke ændret, så den samme fejl gentager sig.
• Ingen beskrivelse af speciel overfladebehandling på tegninger.
• Vores tegninger er ofte fyldt med fejl, styklister og tegninger passer ikke sammen
• Genbrug af gamle tegninger og styklister, hvor der allerede er fejl.
• Tegninger kommer enkeltvis og sent i værkstedet.
• Tegninger og styklister følges ikke i værkstedet (vi plejer at gøre).
• Materialedimensioner på tegninger og styklister stemmer ikke overens.
• Tegninger og styklister kommer alt for sent i værkstedet, hvilket betyder overarbejde og 

flere produktionsfejl.
Mangler i fremstillingen

• Det materiale der er specielt hjemkøbt til én ordre er blevet brugt til en anden.
• Hjemkøbte dele - typisk armatur - er ikke leveret, når vi skal levere, hvorfor vi må 

eftersende dele.
• Indkøbte varer bestilles for sent, glemmes eller leveres for sent til produktion
• Indkøbte dele kommer alt for sent hjem (måske bestilt for sent)
• Tilbud fra underleverandører bliver ikke defineret omhyggeligt fra starten.
• Bestillinger til underleverandører indeholder ikke de relevante krav til 

betalingsbetingelser, garanti, leveringstid og dokumentation.
• Alt for mange “ambulance” bestillinger
• Ved levering af armatur, er der nogle gange leveret andet fabrikat end nævnt på 

styklisten 
• Vi har for mange flaskehalse (forsinker ordreafviklingen)
Godkendelser

• Omfanget af ultralydskontrol af svejsninger er ikke angivet korrekt på tegningen eller 
misforstås af produktionen, hvilket medfører at testen ikke foretages, eller at testens 
omfang bliver for stort (ressourcespild).

• Får ikke sendt tegninger til godkendelse rettidigt. (da Arbejdstilsynet som regel skal 
have 4 uger til godkendelsen).

• Tegninger ikke konstruktiongodkendte når inspektøren kommer og udføre slutkontrol.
• NDT (non destruktiv test) kontrol glemmes, og skal så udføres, når anlægget er færdigt.
• Når anlæg står klar til test af myndighed, er den godkendte tegning ikke altid i huset.
Levering/forsendelse

• Ikke udarbejdet “AS BUILT” tegninger til vores sagsmapper
• Fremsendelse af dokumentation sker for tilfældigt.
• Dokumentation - (når der er medleveret armatur m.m.) typisk for sent udsendt til 

kunde, da sælger selv skal samle dokumentationen. 
• Man glemmer at udfylde kvalitetskontrollisterne. 
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• Utilstrækkelig kommunikation internt gør, at bl.a. forsendelsen ikke altid har den 
dokumentation, der er nødvendig for at kontrollere ordren.

• Anlæg er ikke altid lavet i overensstemmelse med det armatur, der er solgt med det.
• Transporten til leveringsadressen bliver ikke bestilt.
• Dele bliver glemt ved forsendelse.
• Transport sker på tilfældigt grundlag (f.eks. fejlagtig vægt og manglende skitse)
• Når leverancen indeholder mere end blot selve anlægget, hænder det ofte, at vi 

glemmer det, der skal medleveres. 
• Der mangler forsendelsesliste
Kalkulationer/økonomi

• Ikke opdateret salgsmateriale - koncepttekster (og priser) til f.eks. armatur. 
• Ingen ved præcist, hvad et anlæg koster. 
• Vi får mange gange ikke betaling for ydelser, der ligger udenfor ordren
• Et lavt dækningsbidrag.
• Risiko for fejlindkøb ved ordre. 
• Garanti forpligtelser flyder.
Interne systemer

• Vores papirsystem et utilstrækkeligt, og der er for mange fejl i leverancerne til kunderne
• Vi har ingen følgeseddel. Det gør, at dels glemmes komponenter at blive medsendt, 

dels medsendes der forkerte komponenter.
• Mangler struktur for opfølgning af projekt (tilbagemelding)
Tidspres

• Nogle gange er der ikke sat nok tid af til konstruktion. Dette går ud over produktionen, 
som må arbejde over for at nå leveringstiden.

• Leveringstiden er nogle gange så kort, at der ikke er tid til at kontrollere tegninger/
styklister.

• Leveringsterminer overholdes ikke.
• Optimistisk planlægning af et ordreforløb.
• Mange fejl rettes i sidste øjeblik 
• Udsættelse af leveringstid - efter at ordren er presset igennem
• Der sker ofte ændringer og tilføjelser i produktionsforløbet.
• Leveringstidsændringer kommer tit så sent, at vi arbejder over på de forkerte anlæg. 
• Produktionen bliver ikke færdig til den aftalte leveringstid.
Samarbejde/kultur

• Mange er tit i tvivl om, hvem der egentligt har ansvaret for en opgave
• Der ikke altid er klarhed over, hvem der bringer ordren videre i systemet
• Samarbejdet er ikke altid lige godt, hvilket giver mange gnidninger, specielt når der er 

travlt. Vi har ikke ret stor forståelse for andres arbejde
• Mange fejl kommer af mangelfuld overdragelse af opgaver 
• Der mangler generel ansvarsfølelse for ordrerne. 
• Dårlig kommunikation mellem de forskellige afdelinger
• Uklare informationer mellem vores afdelinger
• Manglende feedback fra produktion til konstruktør.
• Ikke alle har en god forståelse for at ændringer/forandringer kræver hårdt arbejde
• Der mangler mellemtjek af anlæg i produktionsforløbet, af både sælger og konstruktør. 
• Den rigtige information bliver ikke altid givet videre til de personer, hvor det er 

nødvendigt.
• Vi opsamler ikke vores erfaringer fra tidligere ordre, ikke nogen “tværfaglig” database.
• Vi bør være bedre til at lytte til vores erfarne kollegaer 
• Vi er ikke gode til at holde ved de beslutninger, der én gang er taget.
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• Der opstår interne dårlige rygter om en ordre.
• Nogle mennesker kan ikke erstattes/afløses hvilket kan blive et problem hvis disse 

personer ikke er til stede, da der derved kan der opstå “ventetid” eller fejl.

Eksempel 6 - Typiske fejl i anlægsleverancer
Her er et eksempel fra en virksomhed der udvikler, producerer, installerer og idriftsætter 
procesanlæg over hele verden. På et tidspunkt i træningsforløbet har vi spurgt 
hovedparten af medarbejderne:

• Hvis et projektforløb ikke går helt, som I gerne vil, hvad er det så typisk, der går 
galt?

Prøv at læse besvarelserne igennem og stil dig selv spørgsmålene:

• Hvor meget kan denne virksomhed forbedre projektkapaciteten?

• Hvor meget vil projektkapaciteten, kvaliteten og økonomien forbedres, hvis vi 
bruger den viden, vi allerede har til at rette nogle af fejlene?

• Hvor mange af fejlene har at gøre med måden, mennesker fungerer på?

• Hvor mange af fejlene har at gøre med virksomhedens systemer?

Eksemplet er omfattende. Derfor anbefaler jeg, at du læser det fra oven og ned. Læs først 
overskrifterne og dyk så ned i de detaljer, der interesserer dig.

Overskrifterne er de vigtigste, for de er mulige forbedrings‐ og træningsområder.

Besvarelserne er gengivet ordret efter deltagernes besvarelser. Blot er konkrete 
produktnavne og firmanavne fjernet. Besvarelserne er afgivet i spontan rækkefølge, men 
her er de grupperet under nogle overskrifter. Grupperingen kan naturligvis diskuteres, 
men besvarelserne er ægte:

Salg/Tilbud/Kontrakt

Ubevidst strategi

• Der er et begrænset antal kunder på verdensplan, derfor skal vi tilfredsstille kunden, 
uanset hvad det koster - ellers går kunden til konkurrenterne.

• I salgsfasen er vi/sælgerne bange for at sætte grænser overfor kunderne.
• Vi skal være mere opmærksomme på hvilke typer udstyr/anlæg der er solgt. Standard. 

Kundetilpasset. Nyudvikling.
Tilbud

• Manglende afklaring af kundens behov og vores formåen. 
• I tilbuds fasen glemmes komponenter
• Manglende afklaring af tekniske forhold kontra leveringstid i tilbudsudarbejdelsen
• Produktspecifikationerne for tilbud og ordre er ikke entydige nok.   
• Omfang af nyudvikling større end forventet ved tilbud
• Lover løsninger, som ikke kan realiseres.
• Sælger prototyper uden at kunder er informeret herom.
• Der sker kun en overfladisk kontraktgennemgang før bindende tilbud sendes til 

kunden.
Kontrakt/Ordre

• Mangelfuld teknisk afklaring i fasen op til ordre (produkter, layout)
• Når der er afgivet ordre, er der ofte usikkerhed om, hvad der er solgt.
• For dårlig afklaring med kunden af hvad der er solgt.
• Mange gange mangler sammenhæng mellem produkt - recept - pakkemateriale - 

produktionskapacitet - performance garanti
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• Til trods for, at vi selv skriver kontrakterne, er det ikke altid entydigt, hvad der er aftalt.
• Der mangler kommerciel forståelse ved kontrakt udformning, tekniske løsninger frem 

for økonomiske, mersalg gives væk.
• Grænseflader i kontrakt ikke afklaret. Kontrakten er ikke entydig, - den kan fortolkes.
• Installations/overdragelses tilbud gives ofte først efter at anlægget er solgt.
• Sælgeren beder om en kalkulation samme dag som han skal møde kunden
• Forespørgsler fra salg behandles overfladisk.
• Salgsfremmende foranstaltninger og afslutning af projekter sammenblandes.
• Salgsafdelingen sagde at de troede da, og at kunden ikke kunne forvente mere for 

pengene. Nu må vi til at betale os fra, at systemet ikke virker.
• Terminer for afklaring af specifikationerne overholdes ikke.
Overdragelse/Projektstart

Overdragelse fra salg til projekt

• Først efter ordre, afklares hvilke oplysninger der mangler, ikke mindst økonomiske 
forhold i projekt.

• Teknisk afdeling kommer for sendt i gang med ordren, nogle gange pga. af manglende 
oplysninger. 

• Intern ordrespecifikation og første projektmøde afholdes senere end lovet.
• Interne misforståelser ved opstart af projekter, uoverensstemmelser mellem kontrakt og 

intern ordrespecifikation
• Mangelfuld overdragelse salgsleder - leveranceprojektleder. Hvem har bolden, hvem 

gør hvad etc. 
Samspil mellem projektleder og kunde

• Mangelfuld kommunikation mellem kunde og leveranceprojektleder i start af 
projektfasen indebærer risiko for uoverensstemmelse med det, vi mener at skulle 
levere, og det kunden forventer at få leveret.

• Klar definering af projektet med kunden mangler inden tidsplan starter.
• Kunder holder sig til ordrebekræftelser og efterfølgende aftaler - og ikke til vores interne 

ordrespecifikation.
Internt samspil om projektopstart

• Specialaftaler ikke overleveret fra sælger (manglende kunde forhold).
• Når vi går i gang med en opgave er specifikationerne ikke altid klar.
• Afklaring af ordreomfang ikke altid afklaret ved projektstart
• Projektstart ofte før kundeordren er i hus.
• Der bliver ikke indgået aftaler vedr. tids terminer - der bliver dikteret tids terminer. 
• Sælgeren bør i højere grad være involveret igennem projekterne.
Produktudvikling/Konstruktion

Udviklingsstrategi

• For hyppige ny konstruktioner (modelskift) i stedet for at optimere bestående 
konstruktioner.

• I forbindelse med vores produktprogram, bør vi arbejde mere i generationer for at 
undgå for mange fejlkonstruktioner i forbindelse med prototyper.

• Tænker for smalt. Udvikler til ét formål, hvor det er lige så let at udvikle bredere.
• Ny udviklede produkter sælges i stort antal, før de er færdigudviklede.
• Høj produktkompleksitet og stort produktprogram medfører for mange ikke 

færdigtestede produkter
• Vi er en dynamisk organisation, og gennemfører store udviklingsprojekter på meget kort 

tid, men er ikke dygtige nok til at spørge hinanden i tide - “Har jeg valgt de rigtige 
løsninger?”, -”Vil du ikke lige se, om jeg har overset noget?” etc.

Konstruktion



9. Eksempler fra praksis
Eksempel 6 - Typiske fejl i anlægsleverancer

341

• Behov for flere modulopbyggede software løsninger.
• Der vælges tekniske løsninger, der ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet/udviklet.
• Erfaringer/guldkorn fra vores servicemestre bliver ikke ført ind i kommende anlæg - vi 

gentager de samme fejl på anlæg efter anlæg
• Vi beskriver ikke de tanker, vi har gjort os ved udarbejdelsen af en ny konstruktion. 

Dette betyder, at den der skal lave softwaren, ikke ved hvad han skal lave, og derefter 
misser han nogle af de nye ideer, der skal indbygges i maskinen. Senere står 
servicemesteren i en endnu værre situation. Hvis han ikke kan gennemskue det der 
ligge bag, gør han bare som han plejer.

• Den sjove løsning vælges frem for den kedelige.
• For lidt fokus på den tekniske løsning, specielt ved udviklingstunge opgaver. (P.t. al 

fokus på projektstyring)
• Er ting fejlkonstrueret, er det svært at få rettet op på det, idet konstruktøren er i gang 

med noget andet med en presset termin.
• Mange nye konstruktioner bliver ikke afprøvet godt nok,
• Vi har en tendens til at komplicere tingene (teknikker syndrom). 
Overdragelse til indkøb og fremstilling

• Der er altid solgt noget andet, end konstruktion havde forestillet sig.
• Der er ikke tilstrækkelige ressourcer i konstruktionsgrupperne til at overholde 

projektplanen
• Manglende opfølgning på at vareprøver modtages til tiden, så konstruktøren kan 

komme i gang.
• Vareprøver passer ikke med produkttegning. Vareprøver bliver testet for sent.
• Der har været for lidt teknisk granskning af projekterne/maskiner, før disse sættes i 

produktion. 
• Teknisk dokumentation bliver nedprioriteret og sjældent gennemarbejdet. 

Hovedårsagen til problemer og for dårlig produktkvalitet
• Der er al for mange konstruktionsfejl, som gør at den interne montage og test samt den 

eksterne installation og overdragelse trækker ud med dårlig projektøkonomi og 
utilfredse kunder til følge.

• Al for mange efterleverancer som giver “støj” i huset.
• Ny konstruktioner ikke helt færdige inden de sendes i værkstedet.
Indkøb/Fremstilling

• Decentral produktion (manglende ansvarsfordeling for fejl konstruktion/mangler).
• Indkøbsterminer sættes for stramt, så tingene ikke er klar til montage, når denne skal 

starte.
• Emner kommer for sent fra underleverandører. 
• Der benyttes uprøvet teknik.
• Maskin konfigurationen ændres under projektforløbet.
• Grænseflade beskrivelserne mellem de enkelte maskiner bliver ikke udarbejdet, hvilket 

betyder en del ekstra arbejde ved montagen i værkstedet
• Ofte strander teknisk ordrebehandling pga. manglende oplysninger, uden 

vedkommende rykker for de manglende oplysninger.
• Teknisk ordrebehandlings terminer overholdes ikke. Leveringstid prioriteres højere end 

kvalitet
• Problemer mht. opfølgning i produktionsfasen og forsinkelser forekom tit som 

overraskelser sent i projektet.
• Den interne manglende erkendelse/ærlighed er årsag til manglende commitment fra 

ordrebehandling og produktion - “I havde jo fået at vide, det kostede mere/havde 
længere leveringstid/var mere kompliceret”

Overdragelse til test
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• De sidste styklister håndbæres igennem dagen før testen starter.
• Vi er ikke færdige med maskinerne, når testen begynder. Derfor bliver vores tests 

ustruktureret og kaotisk.
• Programmer ikke færdige til testopstart. 
Test/Forsendelse

Test i værksteder

• Testplan mangler. Ikke klar til test til aftalt tid.
• Realistisk simulering/prøvekørsel ikke mulig.
• Testperioden i værkstedet bliver ofte reduceret med alles accept, også at testen bliver 

knap så omfattende, og at der opstår behov for ekstra hjælp on site. At disse 
efterfølgende afbrydelser forstyrrer i de efterfølgende projekter, kalkuleres der aldrig 
med.

• Færdiggørelse hjemmefra er mangelfuld på grund af forsinkelser
• Der er ikke altid en servicemester hjemme til afprøvning, og der lyttes for lidt til ham, 

med mindre det er en meget erfaren og robust herre.
• Servicemestre, der skal montere og indkøre anlæg, mangler oftest i testfasen, hvorfor 

ting ikke er afprøvet tilstrækkeligt.
• Supervisor for installationen er ikke altid bekendt med, og kvalificeret til, opgaven.
Færdiggørelse af test

• Linier sendes uden total afprøvning som ofte resultere i at vi skal bygge linien færdig 
hos kunden - dermed blotlægges ofte interne intriger, som kunden igen kan bruge imod 
os.

• Vi sender for mange nye maskiner ud i verden, før vores prototype er testet.
• Teknisk ordrebehandling kommer for sent i gang, fordi andre opgaver ikke kan afsluttes 

rettidigt.
• Da vi prioriterer leveringsevnen meget højt, bliver maskinerne nogle gange sendt, 

selvom de ikke er færdig afprøvede.
• Ikke overensstemmelse mellem tilbud og kontrakt. Kontrakter er teknisk forenklet. 

Forbehold, betingelser etc. i tilbudsgrundlag er fjernet. Disse forhold resulterer ofte i, at 
projektet ikke kan afsendes til tiden.

• Forsendelses tidspunktet fastholdes for at overholde kontrakten, men test perioden 
afkortes for at kompensere for andre forsinkelser.

• Forsinkelser ab fabrik/aflevering til kunden samt store forskydninger i planlagte 
ressourcer.

• Pakkelisterne er for dårlige, dette giver anledning til for mange efterforsendelser.
• Koordinering ved afskibning er ikke optimal.
Installation/Idriftsættelse

Installation

• Kompleksiteten ved visse maskiner er for høj i tredje lande. Dette giver 
opstartsproblemer samt sener drift problemer.

• Kundens materiale/service/anlæg lever ikke op til nødvendig kapacitet/kvalitet.
• Børnesygdomme ved nogle maskiner er ikke rettet
• Forsinkelser opdages/informeres for sent. For mange problemer forventes løst på site.
• Der er mange efterforsendelser forårsaget af manglende færdiggørelse i produktion/

testfasen. (efterforsendelser med arbejdskrævende papir gang og ventetid).
• Layouter er ikke målfaste.
• Tegnings- og konstruktionsfejl medfører at komponenter skal ændres under montage.
• Manglende specifikation omkring produktionshastigheder i vores projektbeskrivelser.
• Der er altid problemer med styringsprogrammer på de store linjer, og programmeringen 

er ikke standardiseret, således at supervisoren kan ændre programmerne.
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• Det sker ofte, at der sendes en person, som end ikke er i stand til at åbne softwaren og 
gå on-line på maskinen.

• Dokumentation ikke god nok for supervisor, der bruges lang tid på positionering af 
maskiner.

• Proces viden og teknisk viden er ikke hos samme person, dette giver problemer mht. 
valg af den rigtige løsning.

• Servicemester tager ud til kunden uden at have set anlægget hjemme. Må ringer hjem 
efter tegninger og forklaringer. Ændrer i maskinen uden at melde tilbage.

Idriftsættelse

• Ved problemer i montage / overdragelse bør teknisk afdeling hurtigere ud af 
starthullerne - vore servicemestre famler i blinde.

• For dårlig overdragelse af anlæg fra teknisk afdeling til montage / overdragelse. 
• Kunde har for høje/urimelige forventninger til produktets udseende. 
• Idriftsættelse hos kunden trækker ofte i langdrag.
• Vi får ingen respons på, hvor godt anlægget fungerer.
• Vi er for dårlige til at uddanne vores kunder i at bruge vores anlæg.
• Mangelfuld test grundet tidspres giver for lang indkøringsperiode hos kunde, og er for 

dyr for alle parter.
• Alt for mange fejl og forsinkelser akkumuleret undervejs, dukker op her. Forkorter 

overdragelses perioden. 
Overdragelsesforretning

• Problemer med godkendelse af certifikater/standarder (trykbeholdere) 
• Uoverensstemmelse mellem kontrakt og det kunden forventer/tror han har købt.
• Alt for store mangellister på de underskrevne overdragelsesdokumenter.
• Kunde uvildig til at underskrive overdragelsesdokumentet.
• Kunde går i baglås og stiller urimelige fordringer.
• Leveranceprojektleder forsømmer at føre dobbelt bogholderi (+/- liste) til brug ved 

overdragelsesforhandling (kundens overtagelse af udstyr). I denne forhandling er vi ofte 
i defensiven.

Organisering on site

• Kunde/underleverandør ikke samarbejdsvillige nok til at løse problemer. 
• Kundeforudsætninger - handlemuligheder ude hos kunden, ting der tages som 

selvfølgeligheder hjemmefra, er ikke altid selvfølgeligheder hos kunden. 
• Det er svært af få fat i de rigtige folk, når man er på siten
• Tekniske grupper for specialiserede (Manglende/for lidt praktisk erfaring. Manglende/

for lidt samlet overblik).
• Uerfarne supervisors (for stor udskiftning). Vi haft mange nye folk til at installere, som 

ikke har deltaget, når et projekt bliver sendt. Det er næsten en lov, at den servicemester 
der skal sendes med ud for at stille anlægget op, aldrig har set anlægget før, hverken til 
test hjemme eller kørende andre steder, og han er ofte helt blank indenfor det 
styresystem, der er anvendt i anlægget. 

• I forbindelse med ovennævnte bør det tilstræbes, at vi på visse projekter benytter vores 
lokale agenter, hvor de er teknisk kvalificerede

Projektstyring

Planlægning

• Planlægning er meget vanskelig, da der kommer mange ændringer.
• Vi belaster medarbejdere over 100% - kommer noget ind imellem, går det galt.
• Urealistiske projektterminer - man sidder nogen gange med fornemmelsen af, at vi ikke 

er ærlige overfor hinanden.
• Undervurdering af opgaveomfang/kompleksitet. (gælder typisk for prototype projekter)



9. Eksempler fra praksis
Eksempel 6 - Typiske fejl i anlægsleverancer

344

• Leveringstidsplaner optimeres på hvert enkelt projekt og ikke for virksomheden 
generelt.

• Der har været sat for lidt ressourcer af til de store projekter, specielt i starten af 
projekterne.

• Vi har intet samlet, kommunikeret overblik over interne projekter.
• Opgaven fordeles på for mange personer, og over et for stort tidsrum.
• Planer rettes til, så tider passer med leveringsterminer, uden hensyntagen til ressourcer.
• Der har ikke været nogen faseopdeling af projekterne, og dette var svært at forholde sig 

til, når jeg var vant til det fra tidligere. 
Projektstyring

• Overskridelser opdages/informeres for sent, som oftest når en aktivitet skal afsluttes, 
bliver ikke meldt til hverken teknisk projektkoordinator eller leveranceprojektleder.

• Opgaver prioriteres forskelligt i de forskellige grupper (primært Mekanik og El)
• Brandslukningsopgaver vælter planer, nedprioriterer øvrige projekter, ødelægger 

ressourceplanlægningen med dominoeffekt
• Projekter skrider tidsmæssigt, så de overlapper og forstyrrer i de andre projekter, hvor 

der er et sammenfald af tid og personer. 
• Manglende/langsom opfølgning af beslutninger på problemløsninger.
• Uklarhed om aftaler (præcist hvem der gør hvad og hvornår)
• Tegninger og styklister afleveres ikke efter de fastlagte planer. Teknisk dokumentation 

laves aldrig før det er absolut nødvendigt.
• Vi prioriterer hardware frem for informationer i projektet.
• Vi er ikke dygtige nok til at afdække hvor i projekterne de største risici er.
• Manglende evaluering af projektforløbet ved afslutning.
• Vi er for dårlige til at implementere ændringer i projektet forårsaget af os selv, 

henholdsvis kunden.
• Projektoverblik skal gøres bedre, vore redskaber kan helt sikkert forbedres, teknik, 

kvalitet, tid, ressourcer, tidsplan, økonomi.
• Færdiggørelsen af projekterne trækker i langdrag.
• Projekter vokser og udvikler sig, bliver mere tidskrævende og forstyrrer dermed andre 

projekter.
• Vi er for dårlig til at få rettet op på projekter der skrider. Der er mange gode 

forklaringer, men anlæggene kommer stadigt for sent ud.
Projektkommunikation

• Få styrede kommunikationskanaler til kunden - leveranceprojektlederen har 
primærkontakten.

• Ændring af projektgrundlaget under forløbet. 
• Leveranceprojektlederen indgår nogle aftaler med kunden, laver en rapport til teknisk 

projektkoordinator samt diverse andre nøglepersoner med aktier i projektet. 
Efterfølgende glemmer han at opdatere den interne ordrespecifikation, hvilket betyder, 
at den der skal udføre arbejdet i praksis, ikke bliver bekendt med ændringerne. Dette 
medfører, at leveranceprojektlederen får problemer med at overholde sine terminer.

Projektøkonomi

• Mangelfulde specifikationer i prislisten (fx myndighedsgodkendelser). Der er en 
forskellig opfattelse blandt sælgerne af, hvad et prislistenummer indeholder.

• Projektestimater forringes med 50 t.kr. til 1 mio.kr. hver måned i op til 18 mdr. i træk.
• Vores samlede avance overskygges hvert år af nogle få katastrofeprojekter.
• Når projektet er startet, kan man glemme alt om omkostninger, for løbet er alligevel 

kørt.
• Der er alt for lidt mersalg, når kunden ønsker ændringer - vi leverer det bare.
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• Manglende/langsom styring/opfølgning af omkostninger.
• Installation og overdragelses omkostninger er for høje. Dette er medvirkende til at vi 

forringer vores konkurrenceevne
• Udviklingsordre gennemføres uden løbende økonomisk opfølgning.
• Interne projekter igangsættes ofte uden økonomisk bevilling/opfølgning.
• Manglende/forsinket betaling. 
Ledere og medarbejdere

• Vores ledelse er ofte skrækslagen for at udsætte en leverance på trods af, at en uge eller 
to til rettelser af de sidste fejl og mangler spares flere gange under installationen.

• Der er stor forskel på projektlederstilen, kan skabe usikkerhed i organisationen
• Leveranceprojektledere er for dårligt teknisk funderede, de kan ikke træffe beslutning 

hos kunden.
• Stor variation i servicemestres kvalifikationer. Vi er for dårlige til at uddanne vores 

servicemestre. Manglende opbakning til servicemestre.
• Nye folk får ingen uddannelse/træning i vores systemer. Specielt problem i indkøb.
Organisation

• Uklar ansvar/kompetence mellem de forskellige produktcentre (DK, Italien, Kina, 
Brasilien).

• Der bør være en styregruppe/backinggruppe på de større projekter.
• Der er ofte mangelfuld eller dårlig kommunikation mellem den enkelte 

produktansvarlige og projektlederen.
• Projektlederne har ingen beføjelser over ressourcerne, som er tildelt et projekt.
• Projektledere skiftes, uden at sikre kontinuiteten i projektet. Dette har givet 

usikkerheder hos kunden og tab af informationer.
• For mange overleveringer i projektforløbet: Sælger - leveranceprojektleder - teknisk 

projektkoordinator - sitemanager.
• Vi mangler en entydig kommunikation - ofte er der for mange personer involveret i 

forbindelse med problemløsning.
• Der har tidligere været for meget skel mellem projektafdeling og teknisk afdeling. 

Holdningen har været, det er teknisk afdelings problem. Derved er der ikke nok synergi 
effekt i projekterne og viden går tabt.

• Information mellem de tekniske afdelinger er for dårlige. ISO systemet har ikke gavnet. 
• Vi er for stærkt funktionsopdeling med tendens til suppeterning i smågrupper.
Systemer

• Ingen nedskreven procedure for interne ordre (udviklingsordre).
• Der er ingen samlet, kommunikeret plan for prioritering af udviklingsordre.
• Vi mangler et integreret EDB system, som kan give projektlederen nogle valide 

undervejsinformationer omkring tid, produktion og økonomi.
• Større EDB disciplin når der skal rettes i styklister og programmer. Værktøjerne hertil 

har nok her en del af skylden.
• Vi mangler værktøjer i konstruktionsgrupperne til at indhente eventuelle forsinkelser 

undervejs.
• Vi har mangler i vort registreringssystem mht. Committed Cost samt time/sags system.
• Indkøbssystem viser ikke om fakturaer er bogført
• Økonomisk status på et projekt kan ikke gennemskues af leveranceprojektlederen. 

Status aldrig ajour.
• QC-check lister (information mellem Mekanik og El, test-skemaer, info til 

servicemestre) bliver ikke udfyldt. 
• Dårligt indkøbssystem.
• Svært forståelige og mangelfulde dokumenter.
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• Informationer er spredt i for mange papirer. 
Projektkultur

Ansvarlighed

• Projektlederne på kunde projekter opfatter sig ikke som total ansvarlige, vil kun tage 
stilling til kommercielle problemer.

• De tekniske projektkoordinatorer opfatter sig kun som ansvarlige for de tekniske 
løsninger, de vil ikke tage stilling til kommercielle problemer.

• Projektledere glemmer projekterne, så snart de er afleveret til kunderne. Det er lidt 
tilfældigt hvem der herefter følger op (hvis der bliver fulgt op). De mangler den sidste 
sejtrækker evne til at gøre tingene 100 % færdige.

• Der er for dårlig commitment fra projektdeltagere samt involverede medarbejdere
• Da der alt for ofte bliver afleveret for sent, bliver der en slap holdning til at overholde 

aftalte terminer. Det har desværre en tendens til at brede sig.
• Moral og ansvarsbevidsthed skal højnes. Værktøjerne hertil håber jeg, at du Ole kan 

være medvirkende til at lære os.
• Hvis en medarbejder mangler informationer (eller har fået forkerte informationer) 

forsøger han/hun ikke altid at skaffe dem. De forventer, at information dukker op af sig 
selv.

• Der mangler respekt for at lave opgaver helt færdige, således at samlingstegninger og 
teknisk dokumentation blive korrekte, før ny opgave startes.

Aftaler

• Leveringstid og terminer overskrides. Forsinkelser accepteres for let.
• Indgåede aftaler overholdes ikke. De sværeste at lave holdbare aftaler med er 

afdelingslederne!
• Prioriteringer ændres uden forudgående aftaler.
• Administrative rutiner er til for at blive omgået.
• Spildtid ved møderne - for mange deltagere er passive. Mødetidspunkter overholdes 

sjældent. Møder munder ofte ud i ikke faste aftaler.
• Chefen afbryder ordrebehandlingen i 3 uger med en anden opgave.
• Lederne på lavere niveauer (gruppeledere, afdelingschefer) accepterer, at deres 

medarbejdere løser andre opgaver, end dem de har sat dem til.
• QC-check lister nedprioriteres af ledere. 
• Manglende respekt for omkostninger.
Turbulens/prioritering/fokus

• Opstår der panik i opstarten hos kunden, affolkes teknisk afdeling med kort varsel.
• Grundet et par turbulente år med organisationsændringer og svigtende markeder, er 

der et vist mismod i organisationen. Dette smitter naturligvis også af på afviklingen af 
projekterne.

• Mange forskellige projekter kan i løbet af en dag have første prioritet, hvilket betyder at 
ingen opgaver har første prioritet.

• Projekt forsinkelser er ved at blive kutyme, frem for et problem.
• For mange medbestemmende på de enkelte opgaver der kan træffes beslutninger hen 

over hovedet på leveranceprojektlederen.
Fleksibilitet

• Fleksibiliteten blandt medarbejderne skal være større, der skal sikkert arbejdes med 
motivation og løsning af flaskehalsproblemer

• Vi skal være bedre til at reagere hurtigt, når der opstår afvigelser, samt melde tilbage til 
rigtig person

• Manglende fleksibilitet ved fejlretning.
Samarbejde
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• Jeg tror på, at vores organisation og systemer er udmærkede, men den menneskelige 
faktor/vilje til at deltage i beslutningerne og tage et ansvar for sine valg, skal forbedres. 

• Samarbejdet mellem leveranceprojektleder og teknisk projektkoordinator fungerer ikke 
altid tilfredsstillende. Man stoler ikke på hinanden.

• Vi arbejder ikke godt nok sammen. Projekterne er enkeltmandsprojekter, og det 
betyder at folk føler sig frustrerede, idet alle spørger om alt hele tiden.

• Undgå/løse interne uoverensstemmelser samt bedre intern opbakning
• Manglende opbakning fra styringsgruppe. 
• Manglende erfaring/kontinuitet/team spirit. Manglende engagement (overarbejde om 

nødvendigt)
• Trække på samme hammel i krisesituationer i stedet for at skyde skylden på andre (der 

går politik i tingene).
• Almindelig kommunikations brists/misforståelser. (forskellige grupper taler ikke altid 

samme sprog pga. forskellige indfaldsvinkler (faglige, menneskelige eller 
holdningsmæssige))

• For dårlig kultur til at tage slagsmålene up front.
• For lidt erfaringsudveksling mellem de erfarne projektfolk og nye folk.
• Vi er internt uhæderlige overfor hinanden på tilbuds- og ordre tidspunkt med 

statements som: “Det er jo næsten standard, så leveringstiden kan vel være bedre?”, 
“Men konkurrenten kan (siger kunden) - så kan vi vel også?”, “Det kan ikke passe, I 
skal bruge så lang tid til udvikling og test”, “Vi skærer bare noget af test tiden, så kan vi 
levere tidligere”, “Vi måtte skære 3 uger af leveringstiden for at få ordren med hjem”, 
“Vi får aldrig kunden til at betale så meget for installation, igangsætning og 
overdragelse”. Det betyder i de fleste tilfælde at udgangspunktet allerede på 
ordretidspunktet er svagt (dårligt specificeret/afgrænset, for kort leveringstid, for dårlig 
evaluering/dækning af risiko)

• Jeg fornemmer en vis ligegyldighed hos de involverede parter.
• Nye folk har ikke/modtager ikke den nødvendige viden
• Jeg sniger noget opdatering/udvikling ind i projektet.
• Lydhørhed fra konstruktørerne over mangler skal være større. Man skal ikke blot stille 

en teori op, der kan passe, således at arbejdet er godt nok.
• Det er ikke forkert at lave fejl, men det er meget dyrt ikke at ville/turde erkende det så 

tidligt som muligt.
• Vores interne projekter er ofte nødlidende (fx el-konstruktions tegnesystem).
• Vi har en masse viden rundt omkring i huset, som ikke gøres tilgængelig for andre.

Eksempel 6 fortsat - Hændelsesforløb i et projekt
Her gengiver jeg et konkret eksempel fra praksis. 
Et træningshold opstillede en liste over Hændelser og aktiviteter, der udløses, når vi 
modtager en ordre, der skal gennemføres som et projekt. 

Ud fra denne liste opstillede deltagerne deres første fasemodel med tilhørende 
gatedokumenter.

Her er deres liste over hændelser og aktiviteter gengivet ordret, men med firmanavne 
fjernet. Hændelserne er sorteret op under hver fase med den tilhørende gate overgang:

Fasemodel - Afprøvning.

Hvilke aktiviteter sker der i Jeres virksomhed fra start til slut i et projekt.

Salgsfase

• Ikke behandlet på workshoppen.
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Gate O. Forespørgsel modtaget. Beslutning om at gennemføre opgaven som et projekt.

Tilbudsfase

• Identifikation af produkter.
• Kompleksitetsvurdering.
• Layout.
• Kapacitet + produktspecifikation.
• Installation/commissioning.
• Afdækning af leveringstid.
• Udarbejdelse af tilbud. Kundekalkulation. Intern kalkulation.
• Godkendelse af tilbud.
• Projekt komité møde.
• Tilbuds checkliste.
• Kundebesøg.
• Udpege projektleder.
• Gennemgang af kundens tekniske krav.
• Anlæg placering: Land, site.
Gate 1. Tilbud godkendt og afsendt.

Kontraktfase

• Underskreven kontrakt.
• Terminer for modtagelse af vareprøver specificeret i kontrakt.
• Fastlåsning af kurs, kalkulation, kommercielle betingelser, forudbetaling.
• Projektomkostningsmøde.
• Projektgrundlag, vareprøver.
• Tidsplan.
• Uafklarede forhold.
• Agent involvering.
• Ændring af specifikationer.
• Indkøbsordre fra kunde.
• Ordrebekræftelse/proforma faktura.
Gate 2. Kontrakt underskrevet.

Projekteringsfase

• Overdragelse fra salg til projektleder.
• Udtagning af maskin numre og lagernumre.
• Første projektmøde.
• Udarbejdelse af projektmappe.
• Gennemgang af kontrakt sammenholdt med kundeordre.
• Udarbejdelse af kundeordre.
• Oversættelse af kontrakt til intern ordre.
• Udarbejdelse af projektledelses checkliste.
• Opdateret kalkulation.
• Sikre/Følge op på igangsætning af ordre. Modtagelse af penge.
• Bookning af supervisor.
• Udpege delprojektledere.
• Gennemgang af projektgrundlag med kunden inden opgaven igangsættes.
• Kunde accept på produkttegninger og layout.
• Rekvirering af vareprøver.
• Bedømmelse af vareprøver/godkendelser.
• Kvalitetskontrol lister skal være opstillet.
Gate 3. Projektgrundlag godkendt.
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Konstruktionsfase

• Prioritering af dele.
• Planlægning af installations site.
• Konstruktør læser og tolker intern ordre.
• Udarbejdelse af konstruktionsplaner.
• Udarbejdelse af produktionsplaner.
• Grænseflade granskning.
• Projektmøde.
• El-oplysninger.
• Montageplan opstillet.
• Kritik af leverede maskine/forventninger fra commissioning.
• Endelig interface aftale med kunde/anden leverandør.
• Reservedele.
Gate 4. Produktionsgrundlag godkendt.

Fremstillingsfase

• Disponering og indkøb.
• Lager udtræk.
• Lagerføre dele.
• Varemodtagelse fra underleverandører.
• Kvalitetskontrol af indkommende dele.
• Delmontage skal være afsluttet.
• Produktion igangsættes maskine for maskine.
• Kabellister til kunde.
• Montage udføres.
• Montageliste ajourføres.
• Undervejs kalkulationer.
• Omprioriteringer => tidsplan ændringer.
Gate 5. Anlæg klar til test.

Fabrikstest fase

• Pakkelister.
• Kundegodkendelse af funktioner.
• Konstruktionsændringer ajourføres.
• Kvalitetskontrol lister checkes af ved test.
• Udbedring af mangler.
• Godkendelse af delmontager.
• Mekanisk + elektrisk test.
• Sent fremstilling af dele.
• Faktura udarbejdes.
• Shipping info.
• Ajourføring af el + mekaniske tegninger + lister.
• Godkendelse af linie.
• Afklare forsendelsesform efter kundeordre.
• Afklare destination + transportform fra kundeordre. Pakke efter ovenstående.
• Info - dokumentation til montør.
• Revision af el-diagrammer.
• Aktivere underleverandører / commissioning afdeling. (Bekræfte tidligere aftaler)
• Konstatere aktuel starttidspunkt på site.
• Teknisk dokumentation. Brugerdokumentation.
Gate 6. Anlæg testet, klar til forsendelse.

Installationsfase
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• Efter leveringer.
• Lokale / layoutforandringer.
• Commissioning start konstateres: korrigere + tilpasse ressourcer.
• Opstilling af anlæg (mekanisk + el).
• Test af samlet anlæg.
• Program tilrettes kundens ønsker.
• Kunde forandringer.
• Telefon support til site.
• Organisere site.
Gate 7. Anlæg mekanisk installeret og testet.

Indkøringsfase

• Overdragelses certifikat: konstaterede afvigelser + plan for tilpasning aftales.
• Tilbagemelding fra site om forandringer.
• Opdateret dokumentation afleveres til kunden.
• Back up af software fra sidste mand på site.
• Ajourføring af styklister.
• Endelig revision af el diagrammer.
Gate 8. Anlæg indkørt og accepteret af kunden.

Garantiperiode

• Ikke behandlet på workshoppen.
Gate 9. Garantiperioden ophørt.

Note: Vi valgte at behandle gate 1 til 8, men gate 0 og 9 hører med. I kunne prøve at 
behandle disse 2 gates i hjemmearbejdet. De skal med i fasemodellen.

Gate 0. Hvilke forhold afgør om vi vil gennemføre en opgave/leverance som et projekt, og 
hvilken type projekt er der tale om.

Gate 9. Hvilke ting skal være i orden for at kunden accepterer, at garanti perioden er slut.

Eksempel 6 fortsat - Fejlhændelser i et projektfor-
løb
Her er deres liste over fejlhændelser gengivet ordret, men med firmanavne fjernet. 
Deltagerne har trukket nogle fejlhændelser ud af listen i (Se “Eksempel 6 ‐ Typiske fejl i 
anlægsleverancer” Side 339) og sorteret dem under hver fase for at undersøge, hvor 
fejlene skal imødegås:

Fasemodel - Afprøvning.

Vælg et udsnit af Jeres fejlfakta fra den indledende analyse i virksomheden.

• Sæt fejl hændelserne op på tavlerne, der hvor I synes, de skal være.
• Flyt fejl hændelserne der hen i fasemodellen, hvor vi skulle have behandlet emnerne, 

for at undgå, at de blev til fejl.
Salgsfase

• Ikke behandlet på workshoppen.
Gate O. Forespørgsel modtaget. Beslutning om at gennemføre opgaven som et projekt.

Tilbudsfase

• Teknisk afdeling “ser” ikke hvad der er solgt før ordren er i hus.
• Kunden er ikke tryg ved at stå alene med anlægget, pga. manglende træning.
• Anlægget lever ikke op til kundens forventninger, f.eks. mht. betjening, sikkerhed 
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• Produkt specifikation ikke entydigt specificeret ved tilbud.
• Sælger skal definere vores grænser overfor kunden (hvad kan vi/vil vi levere).
• Kun overfladisk kontraktgennemgang før tilbud.
• Sælger “bange” for at sætte grænser overfor kunde.
• Mere nyudvikling i ordrefasen end forventet ved tilbud.
• Mangelfuld afklaring af ordreomfang ved projektstart.
• Installations- og commissioning tilbud udarbejdes efter kontrakt er underskrevet.
• Manglende afklaring af linietekniske forhold.
Gate 1. Tilbud godkendt og afsendt.

Kontraktfase

• Ufuldstændige kontrakter indgås. Dvs. manglende teknisk specifikation, terminer på 
udestående forhold, kommercielle betingelser.

• Hvad er solgt?
• Specifikation ændret af kunde uden konsekvens for kunde.
• Mangelfuld afklaring før kontrakt.
• Fastholde “realistiske” tids terminer.
• Ærlighed i fastlæggelse af hvad sælger “har solgt”.
• Grænseflade uafklaret.
Gate 2. Kontrakt underskrevet.

Projekteringsfase

• Dårlig implementering af kontrakt grænser (forårsaget af kunden eller os selv). 
Eksempelvis layoutændringer, funktionsændringer eller produktændringer.

• Ufuldstændig projektoverdragelse fra salg til projektleder.
• Definere kommunikationskanaler (team deltagere) sammen med kunde.
• Leveringsdato prioriteres højere end kvalitet.
• Afklaring af “skjulte” informationer i ordre.
• Ingen aftalt arbejdsplan.
• Specifikation ikke afklaret.
• Ufuldstændig intern ordre.
• For dårligt uddannede service engineers sendes til ud til installation.
• Nye service engineers kender ikke altid projektlederen.
• Ingen funktionsbeskrivelse for maskine.
• Manglende opfølgning på vareprøver.
• Kvalitetschecklister udfyldes ikke.
• For dårlig commitment fra projektdeltagere.
• Tids terminer overskrides.
• Der er ikke tilstrækkelige ressourcer i teknik.
• Første projektmøde holdes for sent.
Gate 3. Projektgrundlag godkendt.

Konstruktionsfase

• Udførelse af teknisk dokumentation kan ikke accepteres af kunden pga. for lav 
detaljeringsgrad.

• Mange konstruktionsfejl medfører forsinkelser + budgetoverskridelser + utilfredse 
kunder.

• Nedprioritering af oplæg til teknisk dokumentation.
• Ingen as-build dokumentation.
• Anlægget sendes, selv om det ikke er færdigt.
• Anlæg ikke opstillet i henhold til specifikationer hos kunden pga. manglende 

kommunikation mellem konstruktør og service engineer.
• Anlægget er ikke færdig monteret når testkørsel starter.
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• Stadig mekanisk + elektrisk montage i testfasen.
• Der lyttes ikke til servicemesters erfaringer.
• Alarmklokkerne ringer for sent (Alle gates).
Gate 4. Produktionsgrundlag godkendt.

Fremstillingsfase

• Servicemesteren er ikke med til test i fabrikken.
• Servicemester ikke med til afprøvning.
• Service manager/engineer mangler i testfasen.
• Ikke entydig overdragelse af anlæg fra teknisk afd. til commissioning.
• Ingen tilbagemelding fra indkøb ved forsinkelser.
• Økonomisk status ikke ajour (Alle gates).
Gate 5. Anlæg klar til test.

Fabrikstest fase

• Teknisk dokumentation er ikke leveret ved overdragelse af anlægget.
• Ufuldstændig test.
• Færdiggørelse hjemmefra er mangelfuld pga. forsinkelser.
Gate 6. Anlæg testet, klar til forsendelse.

Installationsfase

• +/- liste aftales ikke løbende opdateret.
Gate 7. Anlæg mekanisk installeret og testet.

Indkøringsfase

• Styklister ajourføres ikke.
Gate 8. Anlæg indkørt og accepteret af kunden.

Garantiperiode

• Ikke behandlet på workshoppen.
Gate 9. Garantiperioden ophørt.

Note: Vi valgte at behandle gate 1 til 8, men gate 0 og 9 hører med. I kunne prøve at 
behandle disse 2 gates i hjemmearbejdet. De skal med i fasemodellen.

Gate 0. Hvilke forhold afgør om vi vil gennemføre en opgave/leverance som et projekt, og 
hvilken type projekt er der tale om.

Gate 9. Hvilke ting skal være i orden for at kunden accepterer, at garanti perioden er slut.

Bemærk navnene på deres faser og resultaterne ved fasernes afslutning.

Det skal siges, at disse lister er opstillet af et træningshold meget kort tid efter træningens 
start. Derfor er ikke alle udsagn faktaformulerede og ikke alle resultater 
resultatformulerede. Men træningsgruppens bevidstheder er godt på vej på det 
tidspunkt, hvor listerne er opstillet.

Hvis vi, du og jeg, har en venlig indstilling til andre mennesker, er kvaliteten 
tilstrækkelig god til at vi sagtens kan forstå, hvad deltagerne mente, da de opstillede 
listerne.

Der er ikke tvivl om, at træningsgruppen vidste, hvad der skulle gøres bedre, for at 
forbedre projektgennemførelsen i deres virksomhed.
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Eksempel 6 fortsat - Første bud på gatedokumenter
Efter nogen tids anvendelse af denne liste omstrukturerede træningsgruppen listen til en 
mere formel gate checkliste.
Udsagnene er ikke tilstrækkelig præcise resultatformuleringer, men de hjalp alligevel 
projektarbejdet meget.

Her er et udsnit af gate checklisten:
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Gate 0 
Forespørgsel modtaget 

 
Kunde 
1. Sælger har registreret et kundeønske (via opkald, udstillinger, besøg, udbudsmateriale/specifikation tilsendt 

etc.) 
2. Kunden er "kendt", dvs. vi har navn, adresse og evt tilhørsforhold  
3. Kunden indført i salgs- og marketingssystem  
 
Produkt 
1. Indgående produkter er kendt/identificeret.  
2. Kompleksitet og klassifikation vurderet.  
 
Beslutninger 
1. Plan for udarbejdelse af tilbud (tid og ressourcer) vedtaget. 
 
 

Gate 1 
Tilbud godkendt og afsendt 

 
Kalkulation og levering 
1. Precalculation 
2. Produkt-kalkulationer 
3. Leveringstid 
 
Dokumenter og data 
1. Tilbud 
2. Lay out. 
3. Tilbudscheckliste udfyldt 
 
Produkter og tekniske forhold 
1. Specifikationer af såvel kundeprodukter som vores anlæg. 
2. Performance (kapacitet og effektivitet) 
3. Kundens tekniske niveau, myndighedsgodkendelse og geografiske forhold. 
4. Installation/commissioning plan, betingelser og kalkulation. 
 
Beslutninger 
1. Godkendelse af tilbud i henhold til regler (klassifikation, pris, land etc.). 
2. Salgs backup udpeget. 
3. Plan for kontraktforhandling 
 
 

Gate 2 
Kontrakt underskrevet 

 
Kalkulation og levering 
1. Leveringstid med commitment. 
2. Terminer for modtagelse af vareprøver specificeret i kontrakt. 
3. Fastlåsning af kurs, kalkulation, kommercielle betingelser, forudbetaling 
4. Tidsplan. 
5. Ajourførte Precalculation 
6. Ajourført produkt-kalkulation 
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Eksempel 6 fortsat - Andet bud på gatedokumenter
Efter yderligere nogen tids anvendelse, opstillede træningsgruppen virksomhedens 
gatedokumenter.
Udsagnene er ikke tilstrækkelig præcise resultatformuleringer, men de hjalp alligevel 
projektarbejdet meget.

 Herefter ét af dokumenterne som eksempel:
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PROJEKT: PM: 

Ordre nr. Gate 3: Projektgrundlag 
godkendt 

Maskiner: Ordrebeløb 
Klasse:  

RESULTAT (Projekt, Kunde, Økonomi, Teknik, Leverandør) 
o Udestående fra forrige gate udført 

Kalkulation, levering, plan og ressourcer 
o Intern projektplan med commitment 
o Ekstern projektplan med commitment 
o Cashflow vurdering 
o Låst ordre kalkulation 
o Enduser nummer defineret 

Dokumenter og data 
o Intern ordre 
o Projektmappe 
o Projektledelses checkliste 
o Kommunikationsplan mellem os og kunde 
o Specifikation af testkriterier for at udstyr, maskiner eller linie må sendes 

Produkter og tekniske forhold 
o Godkendte specifikationer af produkter, maskiner, bygninger og linielayout 
o Bedømmelse af vareprøver/beslutninger 

Beslutninger 
o Projektorganisation fastlagt 
o Intern ordre frigivelse 
 
Bilag:  

PLAN  (Trusler, svagheder, ændringer, kritisk vej) 

 
 
 
 
o Plan for gennemførelse af teknisk arbejde 
o Plan for mangelliste 
Bilag:  

BESLUTNINGER  (som er taget før eller un

 
 
 
 
 
o Projektgrundlag godkendt 

der ga mødet  et )

Bilag: 
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Eksempel 6 fortsat - Mangelliste 
Som forklaret tidligere, har projektlederen principielt kun mulighed for at stille op med 
de aftalte resultater. Men i praksis er det ikke helt så firkantet.

Når ledelsen bruger gatemøderne rigtigt, og når projektlederne har hejst warningflags, er 
der alligevel en lille mangelliste. Denne mangelliste bliver kortere og kortere, jo mere vi 
anvender faseopdelt projektledelse, men den kommer ikke altid ned på ingen mangler.

Træningsgruppen opstillede en mangelliste i forbindelse med gate dokumenterne.

Her er et eksempel:
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Gatemangelliste

Kundenavn: Gate:
Ordrenummer:

Løbe-
nummer

Opgavebeskrivelse Løsningsbeskrivelse/ 
bemærkninger

Ansvarlig Sendes 
inden

Udføres 
inden

OK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Date:
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Mennesker jeg er særlig tak skyldig
Jeg er meget taknemmelig for hver eneste menneske, jeg har mødt. Tak til omkring 4000
mennesker fra Danmark og flere andre lande.
Nøglepersoner. Alt det, jeg har fået lov til at prøve, kunne ikke lade sig gøre, uden at
nogle nøglepersoner gjorde det muligt for mig, dels gennem mine ansættelser i
erhvervslivet, dels gennem mit virke som træner.
Følgende har haft særlig betydning for mig:
• Simon Petersen, S.P.Radio
• Axel Levin Larsen, Inmentic
• Børge Rasmussen, Inmentic, SamProjekt
• P.E.Sørensen, Dancom
• Svend Hansen, Dancom
• Niels Graugaard, Novo, Novo Diagnostic System, Tetra Pak Hoyer
• Ulrik V. Lassen, Novo
• Helge Torpe, Team Udvikling Center
• Jens Arleth, Teknologisk Institut
• Per Hornsved, Ingeniørfirma Per Hornsved
• H.E.Frost, Desmi
• Clas Bo Jensen, Desmi, Migatronic
• Svend Holm, Ferroperm
• E. Normark Sørensen, Nordisk Wavin
• Erling Bruun, Scanprint – Jyllandsposten
• Erik Klint Jensen, Danochemo
• Henning Balle Christensen, Scandia
• Ejler Jensen, Scandia
• Stig Villadsen, Scandia, Crisplant, Nu selvstændig træner
• Klavs Fremmelev, Scandia
• Peter Greve, COWI Consult
• Magnus Schou, ABB Danmark, Tetra Pak Hoyer
• Jørgen Green Petersen, Adtranz Signal
• Johannes Bie, ABB National Electric, ABB Electric
• Morten Bøgebjerg, National Electric, Nu selvstændig træner
• Johannes Prahl, ABB Electric
• Jens Romedahl, ABB Electric
• Jørn Rødbro, Inelco
• Ebbe Funk, Crisplant
• Erik Laursen, Crisplant, NEG Micon
• Bjarne Schack Petersen, Kosan Crisplant
• Anders C. Anderson, Kosan Crisplant
• Niels Kristensen, Dator
• Torben Bjerre Madsen, Crisplant, NEG Micon
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• Knud Hedeager, NEG Micon
• Knud Andersen, NEG Micon
• Morten Melin, NEG Micon, Vestas Offshore
• John T. Olesen, NEG Micon og Vestas
• John Veje Olesen, INTABB
• Leif Thomsen, Danstoker
• Kim Kjehr, Danstoker
• Carsten Ebbesen, Danstoker
• Carsten Tilm, Digianswer, Motorola
• Søren Vinther, ABB I.C.Møller, Aalborg Portland
• Anders Thorup, Crisplant, Aalborg Portland
• Christian Brosolat, Aalborg Portland
• Susanne Ørnbo, Aalborg Portland
• Peter Roed, Migatronic
• Knud Jørgen Poulsen, Migatronic
• Finn Thor Hansen, Densit
Aktive trænere. Når jeg skriver vi i denne bog, er det en eller flere fra denne kreds af
trænere og mig selv.
• Brian Thorndal Larsen
• Morten Melin
• Ole Olesen
• Stig Villadsen
Hoteller. Vores træning er meget afhængig af nogle bestemte rammer, faciliteter og
hjælpemidler og især af, at aftaler overholdes.
Der er især to hoteller, hvor hotelledelsen og personalet har støttet vores træning langt
ud over det sædvanlige.
Finn Rosenqvist og Hotel Rebild Bakker og Karl Marcl og Golf Hotel Viborg har støttet
os og stillet perfekte rammer til rådighed for udviklingen af mine træningsmetoder.
Vi har gennemført over 120 seminarer på Hotel Rebild Bakker og over 100 seminarer på
Golf Hotel Viborg.
Der ud over har vi gennemført et antal seminarer på andre hoteller.
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Min baggrund
Resumé. Jeg var ved militæret som telegrafist og tekniker fra jeg var 16 til 19 år.
Fra jeg var 19 til 21 år var jeg radiotekniker.
Da jeg var 21 år, dvs. i 1962, gennemførte jeg mit første industrielle
produktudviklingsprojekt. Derefter har jeg arbejdet med produktudvikling og
forretningsudvikling indtil 1983. Jeg har været projektleder i ca. 12 år og
produktudviklingschef i ca. 12 år.
Jeg har været ansat hos B&O, S.P.Radio, Storno, Inmentic, Dancom og Novo.
Jeg har udviklet radio og TV apparater, civil og militært kommunikations og
navigationsudstyr og nuclearmedicinsk diagnostisk udstyr.
Gennem disse år har vi gennemført mange teknologiprojekter og
produktudviklingsprojekter, som de daværende specialister sagde, ikke kunne lade sig
gøre.
I de seneste 4 6 år af denne periode begyndte en del mennesker at interessere sig for,
hvordan vi bar os ad. Jeg holdt en del foredrag og optrådte på kurser.
Undervejs har jeg taget forskellige uddannelser, elektroniktekniker, to merkonom
uddannelsen, m.v.
Jeg blev tidligt klar over, at en leders opgave er at få ting gjort gennem andre mennesker.
Det gik op for mig, at en leders fornemste opgave er at træne mennesker til at nå længere
end de selv tror, de kan, og længere end lederen selv kan. Derfor begyndte jeg bevidst at
træne medarbejdere i og udenfor mit arbejde fra omkring 1978, og i 1984 blev jeg
selvstændig træner.
Min læreproces. Gennem årene har jeg gennemført mange udviklingsprojekter. Jeg har
altid haft for øje, at udviklingsprojekter skal gennemføres til den aftalte tid, specifikation
og økonomi. Langt de fleste er gået godt, og nogle få er gået mindre godt.
Jeg har hele tiden forsøgt at lære af opgaverne og forsøgt at finde ud af, hvilke faktorer
der førte til succes, og hvilke der førte til fiasko.
Vi var så heldige at få nogle opgaver til at forløbe på en usædvanlig måde. Dette førte til,
at jeg blev opfordret til at holde nogle foredrag i 1980 til 1984. Det viste sig til min
overraskelse, at det jeg kunne fortælle, var interessant, så siden har jeg holdt mange
foredrag, været instruktør på mange kurser, og været træner i en del virksomheder, med
det formål at inspirere og lære deltagerne at blive bedre til at gennemføre
udviklingsopgaver til aftalt tid og budget.
Jeg har arbejdet med nogle ting, og på nogle måder, gennem hele mit liv, som åbenbart
har været lidt anderledes.
Jeg har altid lavet noget, jeg ikke var uddannet til eller havde prøvet før. Det har været
karakteristisk, at jeg altid har gennemført opgaver eller projekter, som andre sagde, ikke
kunne lade sig gøre.
Jeg har altid vidst intuitivt, hvordan jeg skulle gøre disse umulige ting, men jeg har
umådeligt svært ved at forklare hvordan.
Jeg har altid vidst intuitivt, hvordan jeg skulle få ting til at ske gennem andre mennesker,
og det har jeg lidt lettere ved at forklare.
Det jeg kan, er dels et sæt medfødte talenter eller evner, dels noget jeg har lært i praksis.
Jeg kan flere ting i forbindelse med projektarbejde og lederskab, men jeg kan især
samspillet mellem mennesker og projektdisciplinerne.
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Dette kan i virkeligheden ikke beskrives, men det kan muligvis læres i en
praksislæreproces.
Udviklingen i min træning. Jeg begyndte med at optræde på kurser og selv at lave
kurser som en sekundær aktivitet. Det primære var, at jeg tog ud i virksomheder som
mestersvend og gav deltagerne træning direkte på jobbet. Direkte vejledning på konkrete
projekter.
Det gav sådanne virkninger, at topledelsen i et par store virksomheder spurgte, om ikke
jeg kunne nå ud til flere deltagere hurtigere end at gå som mestersvend på
enkeltprojekter.
Derfor udviklede jeg de træningsprincipper, som vi har kørt ca. 4000 deltagere igennem.
Disse træningsprincipper har nogle fordele og ulemper.
Men den bedste træning er stadig mesterlære processen suppleret med en tur på teknisk
skole en gang imellem.
Kunder – mennesker i deres virksomheder. En virksomhed kan ikke være kunde, men
mennesker, der er ansat i virksomheden, kan.
Jeg træner altid mennesker, der i forvejen er gode, endda gerne meget gode, til deres
arbejde. Jeg træner mennesker, der i forvejen ved, hvad det drejer sig om, men som reelt
ønsker at blive endnu bedre.
Jeg har fået lov til at træne mennesker hos Desmi, Teknologisk Institut, Ferroperm,
Ingeniørfirma Per Hornsved, Nordisk Wavin, Scanprint – Jyllandsposten, Danochemo,
COWI Consult, ABB Scandia – senere Adtranz Danmark, ABB Signal – senere Adtranz
Signal, ABB Electric, ABB National Electric, ABB I.C.Møller, Crisplant, Kosan Crisplant,
Dator Crisplant, Tetra Pak Hoyer, NEG Micon, Skov, Migatronic, Inelco, INTABB,
Danstoker, Digianswer, Aalborg Portland m.fl.
Jeg har typisk kunder i 1 til 3 store virksomheder samtidig, og jeg har typisk kunderne i
2 til 9 år i træk.
Jeg har fået lov til at træne alle funktioner i en virksomhed, bestyrelse, direktion,
funktionschefer, afdelingsledere, projektledere, ingeniører, alle slags
medarbejderkategorier, der er i indgreb med virksomhedens projektarbejde og
forretningsprocesser.
Projektmedarbejder, Projektleder, Projektchef, Projektdirektør, Afdelingsleder, Adm.
Direktør, Økonomidirektør, Sælger, Controller, Systemmedarbejder, HR chef,
Idriftsætter, Site manager, Softwareudvikler, Sprogmedarbejder m.fl.
Jeg har fået lov til at arbejde med forretningsudvikling, strategiudvikling,
produktudvikling, contracting projekter, ordre behandling, indkøb, markedsføring og
salg, supply chain management, kvalitetsstyring, osv.
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Litteraturliste
Det er vanskeligt at finde praktisk litteratur, der beskriver eller støtter ProjektTræningen.
Mange bøger er skrevet for at sammenligne videnskabelige værker, argumentere for og
imod og for at bevise noget. Men udvikling handler om fremtiden, og den kan ikke
bevises, i bedste fald kan den sandsynliggøres.
Mange bøger er filosofiske og videnskabelige, lidt langt væk fra en praktikers
virkelighed. Bøgerne besvarer ofte spørgsmålene om hvorfor, nogle gange hvad, men
meget sjældent hvordan. Disse bøger er ikke til megen hjælp for en praktiker.
Når jeg har undervist og trænet andre praktikere, sidder de altid og hopper på stolen og
spørger; ja men Ole, forklar mig hvordan hvordan hænger det sammen i praksis
hvordan får vi det til at virke i praksis?
Der er et utroligt behov blandt praktikere for at få ideer til: hvordan.
Her er nogle gode bøger, som jeg vil anbefale dig at læse. De er mest hvad og hvorfor
bøger og lidt hvordan indenfor hver deres emner. Jeg omtaler bøgerne nærmere, der
hvor de er mest relevante i min tekst:

Bastian, Peter:
Ind i musikken
Den af mine bøger, der tydeligst beskæftiger sig med helheden.
Peter Bastians fag er musik, men han har virkelig fat i de grundprincipper, der omsætter
musikteori og noder til bevidsthedstilstanden musik.
Hvis du kan omsætte faget musik til dit eget fag, får du virkeligt mange bud på, hvordan
et fag og dets grundprincipperne kan kobles sammen til en helhed i praksis.

Bossidy, Larry – Charan, Ram:
Execution, the Discipline of Getting Things Done
Denne bog støtter ProjektTræningen på mange måder. Især det praktiske aspekt med at
ting skal gøres i praksis, for at skabe værdi. Støtter især den del af ProjektTræningen, der
handler om lederskab.
Bogen passer meget fint med værdierne og principperne i ProjektTræningen.
Bogen findes på engelsk og tysk.

Brosolat, Christian H. & Thorup, Anders:
Kompetenceudvikling i praksis
Denne bog støtter ProjektTræningen – og indeholder nogle referencer fra
ProjektTræningen.
Bogen findes på dansk.

Cleese, John:
En leders møde med Sankt Peter
Virkelig god videofilm om personlig effektivitet og lederskab. Men få fat i den gamle
version, den har langt mere nerve end den nye.



10. Tillæg
Litteraturliste

366

Cooper, Robert G.:
Winning at New Products
Accelerating the Process from Idea to Launch
Denne bog støtter ProjektTræningen i at udvikle og implementere en faseopdelt
forretningsproces.
Bogen findes på engelsk.

Covey, Stephen R.:
7 gode vaner
Denne bog støtter ProjektTræningen på de bløde områder. Især ledelse af mennesker
gennem principper og værdier og personlig planlægning og effectiveness.
Bogen findes på mange sprog.

Dennis, Pascal:
Getting The Right Things Done A Leader s guide to planning and execution.
Denne bog er hele vejen igennem en parallel til ProjektTræningen.
Bogen er helt tydeligt skrevet omkring en produktionsvirksomhed, hvor
ProjektTræningen lige så tydeligt er skrevet omkring en projektvirksomhed.

Glasl, Friedrich & Lievegoed, Bernard:
Udviklingsledelse

fra pionervirksomhed til netværksorganisation
Denne bog støtter ProjektTræningen med hensyn til at udvikle organisationen og
lederskabet.
Bogen er god til at danne modeller og sprogbrug om organisation og lederskab. Bogen
passer meget fint med værdierne og principperne i ProjektTræningen.
Denne bog findes på tysk og dansk.

Hippel, Eric v.:
Forskellige bøger og artikler om User Innovation. Rigtigt gode inspirationer om at
udvikle produkter og virksomheder i tæt kontakt med kunderne og brugerne.

Huthwaite Bart:
Principper for Innovation veje til gennembrud
Original engelsk titel: The rules of Innovation.
Denne bog er en rigtig praktikerbog, der støtter ProjektTræningen hele vejen igennem.

Johnson, Dr. Spencer:
Hvem har flyttet min ost
Denne bog støtter ProjektTræningen i forandringsparathed.
En god fabel om forandringsvillighed. Danner begreber og sprogbrug.
Bogen findes på mange sprog.
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Jungk, Robert – Müller, Norbert R.:
Håndbog i Fremtidsværksteder
Bogen handler om politiske græsrodsbevægelser. Men hvis vi skifter dette emne ud med,
f.eks. udvikling af projektkapaciteten i en virksomheder, anviser bogen nogle rigtigt
gode arbejdsmetoder, meget lig dem vi bruger i ProjektTræningen.
Bogen findes ny udgivet på dansk. Den findes på tysk, men er udgået fra forlaget.

Landau, Erika:
Kreatives Erlebens.
Bogen forklarer udmærket om de kreative processer og støtter især idefasen i den
holistiske arbejdsform.
Bogen findes på tysk.

Linden, Anné:
NLP i hverdagen – Værktøj til et bedre liv
Støtter den holistiske arbejdsform i alle faser.
Støtter alle praksistrænings processer.
Bogen findes på dansk og engelsk

Mackenzie, R. Alec:
Sådan lettes chefens tidspres
Støtter ProjektTræningen, især på området Personal Effektiveness (personlig effekt)
En praktiker bog.
Bogen findes på dansk og engelsk

Nielsen, Klaus og Kvale, Steinar:
Mesterlære Læring som social praksis
Denne bog er hele vejen igennem en støtte for ProjektTræningen. Den, af samtlige bøger
på listen, der bedst passer på træningens metoder og principper. Den bog, der ser emnet
i den største samlede helhed.
Hvis du virkelig interesserer dig for ProjektTræningens dybere elementer, skal du læse
denne bog.
Bogen er på Dansk.

Olesen, Ole:
ProjektTræning Projekter og Lederskab i Praksis
ProjektTræning Tanker, teorier og værdier bag bogen ProjektTræning – Projekter og Lederskab
i Praksis
Bøgerne findes på Dansk.
ProjektTræning Projects and Leadership in Practice Illustrations in English
Bogen er på Engelsk.
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Qvortrup, Lars:
Det vidende samfund mysteriet om viden, læring og dannelse [The knowledge society the
mystery about knowledge, learning and culture]
Interessant bog for den teoretisk og filosofisk interesserede læser.
Bogen findes på dansk.

Schön, Donald A.:
Den Reflekterende Praktiker
Denne bog støtter især den praktiske tilgang i ProjektTræningen.
Bogen findes på dansk og engelsk

Strid, Johan:
Påverkanstorg
Bogen anviser nogle meget anvendelige arbejdsmetoder i forbindelse med den holistiske
arbejdsform.
Bogen findes kun på svensk.

Striim, Ole:
Kreativ teknik – 13 metoder til ideudvikling og problemløsning
Ideudvikling, metoder og teknikker.
Ide guiden
Praktiske håndbøger med korte forklaringer på kreative teknikker med tilhørende
værktøjer.
Støtter den holistiske arbejdsform, især i idefasen.
Bøgerne findes på dansk.

Taylor, James W.:
Planning Profitable New Product Strategies
An Alexander Hamilton Institute Book
Praktisk anvendelig bog til planlægning af nye produkter.
Bogen findes på engelsk.

Torpe, Helge – Kobayashi, Sigeru:
Den Tredje Vej – en kreativ ledelsesform
Denne bog støtter ProjektTræningen især i temaerne grundlæggende arbejdsformer og
lederskab.
Bogen findes på dansk.
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Navneregister
Navne jeg har nævnt i bogen.

A
Anders C. Anderson 190
Arne Schumann 5, 101

B
Bernard Lievegoed 195
Brian Thorndal Larsen 19

D
Dissing + Weitling 12
Dronningen 133

E
Ejler Jensen 100, 120, 207, 209
Erika Landau 62, 85, 87, 309

F
Friedrich Glasl 195

H
Helge Torpe 62, 65, 84, 106, 107, 108, 135, 309, 310

J
Jan Aagaard 216
Jens Arleth 110, 260, 308
Jens Ladefoged 271
Jens Romedal 18, 203
Johan Strid 103
Johann Wolfgang von Goethe 19
John Cleese 276, 287, 289, 295

K
Kaospiloterne i Aarhus 272
Klaus Fremmelev 207, 209
Klaus Schroeder 12
Knud Jørgen Poulsen 8

L
Ludvig Josefsberg 19

M
Microsoft Outlook® 291
Morten Bøgebjerg 307
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N
Niels Jensen 7, 8
Norbert R. Müller 103

O
Ole Striim 62, 83, 90, 91, 92, 95, 101, 109, 110

P
Pascal Dennis 325
Peter Bastian 9, 11, 382
Poul Due Jensen 4, 61
Poul H. Kyvsgaard Hansen 143

R
Robert Jungk 103

S
Shigeru Kobayashi 62
Steen Hildebrandt 4
Stephen R. Covey 100, 272, 276, 286, 287, 289, 295
Stig Villadsen 159, 207, 209, 279
Susanne Ørnbo 160

T
Teit Weylandt 12
The Seldom Scene 13
Thomas Olesen 9, 20
TimeManager® 291
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Stikordsregister
Se også indholdsfortegnelsen. Den er ret detaljeret.
Der er mange emneord, der kunne stå, både i indholdsfortegnelsen og stikordsregistret.

A
Accountability 76
Afhængighed 165
Aftaleformat 119
Aftaler og delegering 290
Aktiv strategi 199
Aktiviteter og resultater 111, 149
Analytisk tænkning 88
Andre forretningsværdier 250
Andre sandheder end de videnskabelige 11, 12
Ansvar og ansvarlighed 76
Ansvarsfølelse 76
Arbejdsform

Den holistiske 63, 102
Den mekaniske 61, 73
Den menneskelige 61, 71
Holistisk 19
Rekursiv proces 102

Arbejdsformer og metoder 60
Arbejdsmønstre 201
Arbejdstimer til rådighed 30
Årsag/virkningsanalyse 37, 40, 107

B
Barrierer

Angst for fejl 68
Anvendelse af viden 49
Meninger 66
Mod at implementere nye forretningsprocesser og ny kultur 313
Omgivende verden 43
Personlige 43
Reduktion af 69, 313, 317
Samarbejde 43
Usikkerhed 68
Vurderinger 67

Behovsafklarings og produktplanlægningsproces 226
Bevidstheder 4
Binding 165
Blive bedre til 15, 24, 29, 305
BlueGrassBanjo 13

D
Damptromle 68
Delegering 119
Den gode leder 271
Den gode medarbejder 271
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Den gravide hval 159
Den højkreative 78
Den indre natur 140, 180
Den kompetente praktiker 134, 382
Den lavkreative 78
Den reflekterende praktiker 134, 326
Development 237
Diagnose og behandling 54, 273
Direktør for forretningsprocesserne 204
Driftsaktiviteter 180
Driftsdokumentation 216
Driftsfaserne 222
Driftskoordinator 214
Driftsledelse 75, 221, 222
Driftsnatur 88, 222

E
Effektiv etablering af et projekt 176
Effektiv med de rigtige ting 27, 270
Eksistensgrundlag 237, 244

Andre hjørnesten 250
Et resume 251
Forretningsresultater 245, 249
Hjørnestene 244
Kunder 245
Leveringsevne 245, 247
Løbende bevidsthed 251
Teknologi 250

En faseopdelt projektledelsesmodel er en rekursiv model 187
En gate 162
En milestone 165
Én projektleder hele vejen igennem? 212
En tiger i halen 319
Erfaringer 134

F
Fakta 81, 83
Faktaanalyse 107
Faktakommunikation 105
Fartøj 126
Fartøjer 3, 8, 27, 307, 314
Fasemodel

Anvendelig 150
Fasemodel og organisation 210
Generel 151
Hvad er en fasemodel 160
Lokal 151
Minimum fasemodel 149
Overordnet ledelsesmodel 146
Start og slut 148
Start og slut gate 156
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Fasemodel og basisorganisation ikke blandet sammen 156, 208
Fasemodellen én af virksomhedens hovedprocesser 160
Faseopdelt projektledelsesmodel 142, 147
Fælles visualisering 95
Færdigheder 6, 25
Feasibility 92
Filtre 108
Firmakultur 305
Fokusdokument 120
Forandringsleder 16
Forklaringsmodeller 7
Forretningsudvikling 237
Forskning og teknologiudvikling 226
Fra aktiviteter til resultater 25
Fra aktivitetsbevidsthed til resultatbevidsthed 149
Fra organisatoriske funktioner til forretningsprocesser 28
Fra struktur til proces 25
Fra struktur til procesvirksomheder 204
Fra strukturtænkning til procestænkning 57, 194
Fra viden til resultater 15
Fremdriftsbevidst 164
Fusioner 45

G
Gatedokumenter 165, 166

Grundlæggende format 166
Ledelsesområder 168
Spilleregler 170

Gatemøder 170, 175
Gates 162, 165

Aftaler ved en gate 164
Beslutninger ved en gate 164
Efterprøvning af planen 163
Grundprincipper 162
Hvad gør en gate? 175
Plan ved en gate 163
Resultater ved en gate 163
Warning flag 164

Gennemsnitlige ansvarsfølelse og ansvarlighed 76
Gradvis udvikling 305
Grundlæggende projektarbejde 161
Grundlæggende teknikker 103
Grundprincipper 8, 42, 60, 381
Grundprincipper i en fasemodel 148

H
Handelsvirksomhed 225
Hændelsesøkonomi 238
Hele opgaver 75, 218
Helhedssyn 17
Helikoptersyn
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Overblik over bogen 17
Resultater af kreativitet 85

Hjørnestenene i en effektiv organisering af et projekt 202
Holistisk arbejdsform 63, 71
Hul igennem 314
Hvis ledere er blinde for grundprincipperne 323

I
I/G metoden 103
Iboende færdigheder 3, 51, 304, 307, 310
Iboende strategisk bevidsthed 238
Idé 88, 95
Idéer 81
Idéfase 92
Ikke alt går godt 325
Indefra og ud forståelse 224
Indgangsnøglen 207
Indre natur 225
Information 6
Information og viden er ikke nok 19
Informationssamfundet 381
Intelligens 5, 61
Involvering af ledere 321
Iværksætterfasen 195

K
Kalender og strukturopfølgninger 210
Kaos 290
Kaospilot 272
Kende forskel på aktiviteter og resultater 112, 206
Kende forskel på opgaver med udviklingsnatur og driftsnatur 220
Kende forskel på tildelte ressourcer og levering af resultater 206
Kinesisk ordsprog 311
Klæbetavler 103
Kobling mellem mennesker og ledelsessystemer 209
Kommunikation

Den holistiske arbejdsform 81
Disciplineret 83
Fakta 83
Idéer 83
Meninger 83
Og samspil 77
Vanskeligheder 78

Kompetent praktiker 2, 8, 21, 318
Konceptudvikling 237
Konflikter og tab 28
Købmandskab 234, 235, 236
Købmandsmæssig virksomhed 224
Kreativ tænkning 88
Kreativitet 83

Den kreative arbejdsproces 90
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Den kreative proces 85
Kreativitet og den holistiske arbejdsform 87
Kreativitet og systematik 90

Kreativt samspil 77
Kriseledelse 210
Kritisk masse 317
Kunde værdi holdning 234
Kundskab 6
Kunstnerisk ledelse 296
Kunstnerisk oplevelse 11

L
Lære af Praksis Udføre i Praksis 15, 20, 24, 54, 101, 131, 133, 273, 304, 318
Læreprocessen 309
Ledelsens deltagelse i styregruppearbejdet 205
Ledelseshåndværk 212
Ledelsesliteraturen 382
Ledelsesmæssige huller 280
Ledelsesmæssigt interessante knudepunkter 187
Ledelsesområder 168
Lederskab 16, 134, 270, 296

En vedholdende kraft 326
Generalisten 229
Karakteristik 297
Kompetent praktik 16
Lederskabsresultater 326
Menneskesyn 299
Personligt og ledelse af andre 270
Rollemodel og forbillede 133
Specialisten 230
Udvikling af projektkapaciteten 56

Lim 2
Løsningsrum 91, 213, 217, 221, 245

M
Målinger

For at bevise 13
For at lære 13, 101, 129

Management 296
Management eller Lederskab 136
Medarbejder Udviklings Samtale 281
Mellemresultater 146
Meninger 81
Meninger afsporer vort samspil 105
Menings kultur 105
Menneskelige evner og kvaliteter 62
Menneskelige funktionsbetingelser 75
Menneskelige kvaliteter 74
Mennesker eller systemer 47
Mennesker og blanketter 215
Mennesker og maskiner 60
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Mennesker og systemer 3, 316
Mennesker og værktøjer 55
Mesterlæreproces 4, 25, 60, 74, 304, 310, 316
Mestersvend 4, 325
Mestre vort fag i praksis 315
Mestring 10
Metaforer 7
Milestones og gates 163
Modenhed 56

Forretningsmæssig 236
Holistisk modenhed 56
Mennesker og lederskab 61
Organisation 195
Projektkapacitet 51
Projektprocessen 142

Møder 126
Velegnet fartøj til træning 126

N
Netværksfasen 196

O
Objektiv forskning 11
Objektivt billede 109
Ole’s urskive 220
Omorganiseringer 218
Omsætte vores viden til færdigheder 304
Ondt i produktudviklingen 225
Opgaver og roller i projektarbejdet 198
Opgavers natur 26, 141

Projekt natur 141
Projektkarakter 145

Organisationsdiskussioner 194
Organiseret træningsforløb 317
Organisering

Basisorganisation 197
Projektorganisation 197

Overdragelse fra udvikling til drift 213
Overflade 8, 42, 381
Overordnet ledelsesmodel

Idéfase 146
Introduktions og salgsfase 146
Konceptfase 146
Ledelsestrin, gates 147
Produktion 146
Udviklingsfase 146

P
Periodeøkonomi 238
Personal Effectiveness 270, 273
Personale Udviklings Samtaler 285



10. Tillæg
Stikordsregister

377

Personlig effekt 274
Personlig Effektivitet 270
Personlig hensigtserklæring 286
Personlig planlægning 292
Personlig prioritering 274
Personlige roller 286
Personligt kompas 222, 271, 278
Personligt værdibidrag

What am I here for 277, 280
Plan 63, 64, 89
Planlægningskalendere 291
Positivt menneskesyn 313
Praksislæreproces 315
Praksistræning 15, 305, 307
Praktisk intelligens 5, 61
Problembehandling 117
Problembehandlingsskema 117
Procesforståelsen

Proces og værktøj 102
Procesopgaver 198
Produktkoncept 239

Trinene i en praktisk udvikling af 243
Trinvis læreproces 243

Produktlivscyklus 253
Anlægsprojekt 253
Hovedfaser 253
Produktprojekt 255
Projektperioden lille del af produktets livsløb 256

Produktplanlægning 226, 237, 263
Produktudvikling 24
Professionel uenighed 97
Project Development fasen 254
Projektarbejde er et processpørgsmål 217
Projektbeslutninger 175
Projekter 25
Projekter og Lederskab i praksis 191
Projekter som fartøj 3
Projektets cyklus 220
Projektfase 93
Projektkapacitet 14, 24, 25, 198
Projektkoncept 218
Projektledelsesmodel

Foreløbig 173
Projektledelsesmodel helt uafhængig af organisationen 198
Projektledelsessystem 141
Projektmøder 30, 104

Ligner mødekulturen vores projektkultur 31
Projektnøgle 207
Projektorganisering uafhængig af traditionel organisationstænkning 203
Projektøkonomi 257

Hændelsesbaseret opgørelse 262
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Hændelsesøkonomi 258, 262
Økonomiformater 262
Periodeøkonomi 262
Periodetænkeren og projekttænkeren 263
Projektvariable omkostninger 261
Strukturomkostninger 261
Trinvise beslutninger 260

Projektrivning 160, 174
Projektrum 187
Projektstart 242
ProjektTræning 2, 14, 15, 21
Projektvariable beslutninger 148

R
Refleksion i praksis 134
Refleksion i Praksis Refleksion over Praksis 131
Regelbaseret lederskab 56, 61, 297
Responsibility 76
Ret eller uret 18
Rettigheder 383

S
Salgsprojektleder 213
Samarbejdsfasen 196
Sammenkobling mellem projektarbejdet og basisorganisationen 196
Samstemmighed 9, 64, 94, 97, 98, 105
Samstemt opfattelse 109
Se 62, 64, 88, 95
Se igen 64, 89
Selvtræning 326
Sitemanager 213
Skjult kapacitet 24
Skjult projektkapacitet 14, 47
Skjulte bankkonti 317
Som mester, så hans svende 133
Span of control 61, 95, 252, 281
Spektrumanalyse 159
Spontane iboende færdigheder 14
Sprogbrug 33, 100, 223
Stamdokumentation 216
Strategiplanlægning 237
Strategiske kompetencer 236
Strukturfasen 196
Strukturopgaver 198
Supportprocesser 224
Synergi 98

T
Tænkning med kroppen 88
Teknikervirksomhed 224
Tempoudvikling 226
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Teoretisk læring er tænkt læring 313
Teoretisk viden er ikke nok 13
Tid fra ide til aktivt sortiment 226
Tiden fra ide til marked 226
Træning altid en dobbelt proces 315
Træningsområder 53
Tværorganisatorisk samarbejde 204

U
Udføre 63, 64, 89
Udredningsfase 108
Udvikling af ansvarsfølelsen 77
Udvikling af iboende færdigheder er en gradvis proces 305
Udvikling af projektkapaciteten 27
Udviklingsaktiviteter 179
Udviklingsfaserne 221
Udviklingsledelse 16, 57, 75, 80, 134, 135, 218, 221, 222

Karakteristik af 134
Udviklingsleder 16
Udviklingsnatur 88, 221
Udviklingsområder 51
Udviklingspotentialer 24, 29
Uforklarlig ro i lokalet 104
Uhensigtsmæssige overlap 280
User Innovation 243

V
Værdibaseret lederskab 56, 61, 63, 278, 297

Medarbejder ønsker 299
Værdibidrag 99
Værdigrundlag

Et levende værdigrundlag 279
Forretningsmæssige eksistensgrundlag 276, 277
Menneskelige værdier 278
Menneskelige, moralske og etiske værdier 277

Værktøjer og hjælpemidler 140
Velkomstgate 174
Viden

Andres viden 311
Flere arter 12
Iboende viden 8, 49
Min egen iboende viden 312
Praktisk intelligens 49
Usynlig viden 317
Viden nok 49
Viden i praksis 317
Vores produktive viden ligger i vores handlinger 318

Videns og erfaringsdeling 103
Vidensdeling 104, 117, 201, 209, 239

Ved en gatepassage 164, 175
Vidensfilosofi
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Episteme 6
Fronesis 6
Information 6
Klogskab 6
Kunnen 6
Techne 6
Viden 6

Videnskabelig analyse 10
Videnskaben 382
Videnssamfundet 381
Vigtige projektevner 202
Virkningerne og resultaterne i praksis 274
Virksomheden som et projekt 204
Virksomhedens aktive strategi 267
Virksomhedskultur 5, 94
Visuel oversigt 186

W
Warning flag 164

Formatet ved 164
What am I here for 277
Workshop

Udviklingspotentialer 44



10. Tillæg
Efterskrift

381

Efterskrift
Denne bog er en fortælling om erfaringer med langtidstræning af mere end 3000
danskere og mere end 1000 udlændinge i det private erhvervsliv og om hvad vi kan
lære af det.
Træningen er en mesterlæreproces, hvor vi løser forretningsmæssige opgaver, samtidigt
med at vi træner de tilhørende grundprincipper.
Vigtig læring: Den vigtigste indsigt er at kunne skelne mellem Overflade og
Grundprincipper og at udviklingspotentialerne ligger i sammenkoblingen mellem
Overfladen og Grundprincipperne.
Overfladen er alt det fysiske og synlige der foregår som projektarbejde og
tværorganisatoriske forretningsprocesser i private erhvervsvirksomheder.
Overfladen kan være en hvilken som helst virksomhed, privat, offentlig, frivillig
organisation, osv.
Grundprincipper er nogle menneskelige funktionsmekanismer og trivselsbetingelser, og
de forretningsprocesser der er naturlige for velfungerende mennesker.
• Overfladerne er forskellige i forskellige virksomheder og brancher, men de menneskelige

grundprincipper er ens uanset virksomhed, branche og nationalitet.
Jeg håber, du har fanget forskellen mellem Overfladen og Grundprincipper gennem de
eksempler, der er omtalt i bogen.
Forklaringerne vil blive alt for omfattende, hvis alle praktiske muligheder skal dækkes i
en bog de kan kun dækkes ved, at vi tilegner os en praksiskunst, der baserer sig på en
dyb forståelse af grundprincipperne.
Potentialer: Deltagerne vurderer, at der er et ubenyttet potentiale på mellem 30 og 300%
i de virksomheder, vi har trænet.
Der er så store tab, alene i kommunikation mellem mennesker, at vi let kan frigøre 10
20% mandetimer, blot ved at træne nogle enkle samspilsmekanismer mellem mennesker

og mellem mennesker og nogle naturlige ledelsessystemer.
Deltagerne vurderer, at 80 90% af forbedringerne skal komme fra noget med mennesker
og 10 20% fra systemer og værktøjer.
Det har altid vist sig, at der er viden nok i virksomhederne til at frigøre de ubenyttede
potemtialer. Der er langt større nyttevirkning ved at omsætte den tilgængelige viden til
virkninger og resultater i praksis, end ved at skaffe ny viden.
Vi har gennem vores træning set at der er helt utrolige potentialer i et velfungerende
samspil mellem mennesker.
Det kommer hovedsageligt fra nogle grundlæggende menneskelige processer koblet
sammen med nogle naturlige ledelsessystemer.
• Mennesker og ledelsessystemer sammen kan skabe en meget stor udvikling og effektivisering

af projektkapaciteten.
Samfundsperioder: Vi kan sikkert med rette kalde vores samfundsperiode
Informationssamfundet – men der er langt igen, inden det kan kaldes Videnssamfundet,
for det indbefatter at samfundsmekanismerne hovedsageligt præges af kunnen og
klogskab som er nogle menneskelige egenskaber og de kan aldrig være indbygget i et
system.
Vores samfund er vist mere præget af teknisk informationsbehandling end af
menneskelige værdier, processer og mekanismer.
Vi overfører tekniske og videnskabelige informationer til hinanden mere end vi lærer
hinanden at få dem til at virke i praksis.
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Måske var antikken mere et vidensamfund og vor tid er mere et informationssamfund.
Der er skrevet meget videnskabeligt, teknisk, litteratur om agerbrugs , industri og
informationssamfundet.
Da vi ved, at op til 90% af udviklingen og forbedringerne skal komme fra nogle
menneskelige processer, var måske mere interessant og praktisk nyttigt at se
udviklingsperioderne som menneskers funktions og trivselsbetingelser.
Mennesker har været brugt som slaver, senere som maskiner og nu ofte som vedhæng til
maskiner.
De fleste ledelsessystemer tager udgangspunkt i teknik og ikke ret meget i mennesker og
menneskers naturlige funktionsbetingelser.
Virksomhederne har som regel alt i ringbind, computerprogrammer, systemer,
diplomer, kursusbeviser, sorte bælter, osv., men de virker ofte ikke helt godt i praksis.
Virksomhederne har ofte fået installeret nogle systemer men medarbejderne er ikke taget
med blevet trænet i at forstå og bruge dem. Der er ofte ingen eller en meget svag
ejerskabsfølelse for systemerne.
Vi må snart være klar til at erkende, at der har været mennesker indblandet i de
evolutioner og udviklinger, der er sket i de seneste 10.000 år eller mere, og at der sikkert
fortsat vil være mennesker involveret.
Hvornår mon vi er klar at tage udgangspunkt i mennesket som centrum i udviklingen?
• Mon vi bliver klar til at udvikle et udpræget menneskeligt virksomheds og samfundssystem i

det 21’ende århundrede? Et værdi og principsamfund?
Videnskab: Videnskaben definerer sig udenom store dele af virkeligheden og
helheden. Ledelsesliteraturen definerer sig ind i nogle snævre udsnit af virkeligheden
udenom store dele af virkeligheden og især udenom mennesker, som må siges at være
en temmelig stor del af virkeligheden.
Videnskaben skaber færdige forklaringer og meninger, og blokerer dermed for at opfatte
helheden.
Alle de fagbøger, jeg har stående, er smalle udsnit af det menneskelige virke udsnit af
helheden. De ligger alle i Overfladen uden sammenkobling med Grundprincipperne.
De mangler en sammenkobling med helheden og de mangler vejledninger i, hvordan de
kan anvendes i praksis.
• Mon vi får kapacitet til at studere nogle større helheder i stedet for disse snævre brudstykker

og fraktioner i fremtiden?
Den bog i min reol, der tydeligt kobler Overfladen og Grundprincipperne sammen er Peter
Bastian: Ind i musikken. Se litteraturlisten.
Den kompetente praktiker er en, der kan få ting til at ske i praksis, og som ved hvorfor.
Han har meget mere brug for helhedsforståelser end for snævre brudstykker af helheden.
Han har især brug for at forstå, hvordan brudstykkerne hænger sammen i praksis, og
hvordan han får dem til at blive til færdigheder, værdier og resultater i praksis.
Denne bog: Denne bog er ikke skrevet for at bevise noget eller for at få ret.
Den er skrevet for at lære af praksis for at jeg selv kan lære, og for at jeg kan vise andre,
at de ved det samme som mig og mere til.
Jeg behøver ingen videnskabelige beviser. Jeg har set flere hundrede gange, at det virker
i praksis. Det er ikke et bevis blot en observation
Bogen går i bredden og forklarer projektarbejdet i en menneskelig og forretningsmæssig
helhed, som deltagerne kalder sund fornuft sat i system alt sammen med mennesket i
centrum.
Indholdet er forklaret og illustreret som praktiske eksempler på nogle
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funktionsbetingelser og forretningsprocesser, der er naturlige for mennesker, og
anvisninger på hvordan det kan gøres i praksis, og hvad der sker, når vi gør det alt
sammen med mennesket i centrum.
• Bogen er ikke en videnskabelig bog, men en håndbog for kompetente praktikere.
Jeg er blevet inspireret af at tage del i det praktiske arbejde i erhvervslivet uden at vide
for meget på forhånd.
Jeg har lært rigtigt meget af andre mennesker og af de opgaver, vi har løst sammen.
Jeg har nævnt menneskers navne, der hvor jeg tydeligt ved, at den anden har lært mig
noget gjort mig opmærksom på, hvad jeg godt vidste i forvejen.
Det, jeg har skrevet, er ikke nyt. Andre har tænkt de samme tanker mange gange før, men
jeg har formateret mine erfaringer på min måde.
Derfor er det egentligt forkert at hævde vore rettigheder hvorved vi begrænser
udviklingen.
• Det naturlige er, at du tager fat i det, du kan bruge og fortsætter udviklingen derfra på din

egen måde.
Effektiv projektarbejde er ikke kun et spørgsmål om en personlig arbejdsform eller om
arbejdsformen i projektet. Det er også et spørgsmål om, hvordan hele virksomheden
fungerer og støtter op om projektarbejdet og om hvordan projektet spiller sammen med
omverdenen den helhed hvori vi bidrager.
Lederskab er kompetent praktik. En kompetent praktiker kan få ting til at ske i praksis,
og han vedhvorfor.
I den forstand handler denne bog om værdi og principbaseret Lederskab i praksis.

Med venlig hilsen
Ole Olesen
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