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Resumé 
 
Dette paper undersøger paradokset mellem projektledelses udbredte popularitet og util-
strækkelig professionalisering af praktisk projektledelse i Danmark. Projektlederkompetencer 
og uddannelsesbehov, der er velbelyste internationalt, kobles til dansk kontekst. Kompeten-
cebehov set fra udbuds- og aftagerside undersøges kvantitativt og kvalitativt på et praktisk 
felt, der ofte tilrådes bedre projektledelse: Danske kommunikations- og reklamebureauer. 
Hvordan mødes projektlederbehov og -udbud hér?  
 
Analysen viser 1) Mangelfuld dækning af aftagerbehov på realkompetencer hos dimittender 
fokuseret mod projektledelse, 2) Forskellige syn på projektledernøglekompetencer mellem 
udbuds- og aftagerside, samt) 3) Utilstrækkelige kvalitetsfremmende mekanismer til at sikre 
løbende forbedring og afstemning af udbud- og aftagerbehov. Der er ikke et simpelt under-
skud i udbud i forhold til efterspørgsel. Beskæftigelsen for nogle projektleder-in-spe-uddan-
nelser ér ramt af krisen siden 2008. Andre har fin afsætning. Markedet bugner af privat pro-
jektlederkursus- og videreuddannelse. Videregående uddannelser kvalificerer til projektar-
bejde, og til projektledelse med diplom og master. Men kvalificeringen til projektledelse er 
ikke transparent eller kvalitetssikret i markedet, som udbydere og aftagere orienterer sig i.  
 
Afslutningsvis peges på behov for nærmere undersøgelse af, hvordan kvalitet og professio-
nalisering af projektledelse kan komme rundt om dels en teoretisk, dels en empirisk barriere: 
International forskningsbaseret viden om projektledelseskompetencer har kun delvist gen-
nemslag i uddannelsesinstitutionel praksis. Rene aftagerbaserede input vil nærmest per de-
finition være partielle og rumme tilsvarende partiel validitet i forhold til fulde realbehov. Fort-
sat økonomisk pres på reklame- og kommunikationsvirksomheder giver et kortsigtet behovs-
blik, der næppe tjener branchens eller projektlederes faglige behov på længere markedssigt. 
Heri er en både uddannelsesstrategisk og praktisk, faglig-didaktisk udfordring. 
 
Paperet fremlægger resultater af egen dataindsamling, der fortsat pågår. Der kan af samme 
grund ikke citeres fra empiren i paperet uden efter skriftlig aftale med ovenstående. 
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Projektledersuccesens uddannelsesmæssige paradokser 
 
1 Indledning 
 
Dette paper indgår i et nyt forsknings- og udviklingsarbejde af, hvordan kommende projektle-
dere i kreative og tekniske processer i danske virksomheder kvalificeres via teoretisk og 
praktisk viden i professionsuddannelse i Danmark. Arbejdet omfatter dels teoretisk undersø-
gelsesarbejde inden forskning i projektledelseskompetencer, dels ny, egen empirisk forsk-
ning vedrørende en populær videregående projektlederuddannelse1. Analysen sker på et 
praksisorienteret inter-organisatorisk meso-niveau, som ifølge Collin 2012 hidtil har været 
underbelyst forskningsmæssigt specielt i forhold til udvikling, styring og magt qua viden2. 
  
I forhold til udbud, kvalitet og behov for projektledelsesuddannede stilles spørgsmålet: Er der 
relevant match mellem udbud, behov og efterspørgsel af projektlederuddannelse?  – hvori 
består manglende overensstemmelser i givet fald, og hvad er i så fald mulige årsager til 
mismatch, modsætninger og paradokser på henholdsvis udbyder- og efterspørgselsside?  
 
Paperet undersøger indledningsvis, i afsnit 2, de forskningsmæssigt begrundede præmisser 
for vurdering af relevante projektlederkompetencer og –profiler i international sammenhæng. 
Afsnit 3 skitserer kort aspekter af det nuværende udbud af projektledelsesuddannelse i Dan-
mark, af branchekonteksten for dimittender og aftagere af projektlederprofiler i reklame- og 
kommunikationsvirksomheder. Afsnit 4 præsenterer hovedlinier i en caseundersøgelse af tre 
årgange af dimittender fra uddannelsen i projekt- og procesledelse ved Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole, professionsbacheloren Medieproduktion & Ledelse (MPL) og repræsen-
tanter for aftagere af projektledere i danske reklamevirksomheder. Manglende match mellem 
udbud og efterspørgsel analyseres og diskuteres og identificerede mangler og paradokser 
vedrørende projektledelseskompetencer på aftager- og udbyderside diskuteres, jf. delkon-
klusioner vedrørende forskning i projektlederkompetencer. Afsnit 5 sammenfatter konklusio-
ner og videre forskningsbehov. 
 
2 Projektledelseskompetencer og projektledersucces 
 
2.1 Projekter etableres i forskellig kontekst for at fremme ekstraordinær indsats 
Det er ikke overraskende, at projektarbejdsformen i Danmark som den øvrige vestlige verden 
på få årtier er gået fra at være en ”hippiemåde” at være kreativ eller klog på til at blive en helt 
central måde at organisere gængs økonomisk forretningsaktivitet på (Whitley 2006, Turner & 
Keegan 2001, Christensen & Kreiner 1991). Projekter åbner i afgrænset tid og rum for sær-
lige ressourcer og ekstraordinære, dedikerede kompetencer. I projektet er ingen ressourcer 
varigt allokeret udover det specifikke opgaveløsningsformål. Projekter er en ledelsesmæssig 
løftestang for unikke opgaveløsninger. Igen og igen. Projekters fundamentalt temporære ka-
rakter kan dermed tilbyde ledelser tre ting, som er i høj kurs i en foranderlig og konkurrence-
betonet hverdag: Fleksibilitet, kreativitet og effektivitet (Sydow & Manning 2011).  
 
Som fastslået i Mintzbergs organisationsanalyser (Mintzberg 1989, 1990-91) må projekter 
forventes at forme sig forskelligt i forskellige typer organisation. Fordi nødvendige ledelses-
opgaver med hensyn til formål, koordination, kontrol og kvalitetssikring altovervejende ud-
møntes forskelligt i en nyetableret pionérvirksomhed til forskel fra et professionelt fagbureau-
krati, et innovativt adhocrati eller en international, divisionaliseret koncern.   

                                                
1 Kvantitative dimittend- og aftagerundersøgelser ved Hansen 2013 og Hansen og Thomsen 2012 
2 Den teoretiske ramme for den konkrete empiriske analyse er baseret på Giddens 1989, Berger og 
Luckmann 1966 samt Collin 2012 og beskrives i afsnit 4. 1.  



3 
 

 
Projektledelse har i dette perspektiv et praktisk udfaldsrum, der som minimum er lige så dif-
ferentieret, som antallet af klassiske organisationsformer. Dette kan endvidere krydses yder-
ligere med typer af projekter 3, vigtige brancheforskelle (Müller & Turner 2010), forskelle i 
projektniveau og strategisk scope (Partington, Pellegrinelli & Young 2005), samt kulturel kon-
tekst, lokal, regional eller global udstrækning (Chevrier 2003) og meget mere.  
 
2.2 Varians og kontingens afspejles ikke godt i standarder for projektledelse 
Til trods for den givne kontingens og varians i projekter og deres forskellige kontekster i 
praksis, har feltet praktisk projektledelse tidligt haft en stærk bevægelse hen mod projekt-
ledelsesparadigmer udviklet især inden for ingeniørvirksomhed, bygge- og anlægsprojekte-
ring mv.  
 
I Danmark såvel som internationalt har der kunnet iagttages stor optagethed af international 
standardisering af projektledelseskompetencer i erhvervslivet og den teknisk tunge uddan-
nelsessektor (IT institutioner mv., hvorfra mange tidlige tunge projektlederkarrierer da også 
er udsprunget.)  Internationale organisationer som PMBOK, ICB: IPMA og APM BoK/ CRMP 
BoK (Crawford 2000) har igennem i 1980’erne og 1990’erne institutionaliseret omfattende, 
specificerede certificerings-systemer for projektledere-in-spe og mere erfarne projektledere. 
Således er der udviklet en omfattende videre- og efteruddannelsesindustri, som principielt 
har defineret sig selv som generel, men som branche- og industrisociologisk nærmere har 
været tegnet af ingeniøruddannede profiler med fokus på og erfaring fra fortrinsvis større og 
helt store, fagligt højspecialiserede ingeniørprojekter4. Den ekspertise og fagligt teknisk præ-
gede forståelse af kompetent projektledelse, som er opbygget herigennem har været kende-
tegnet af stort strukturfokus, omfattende værktøjs-beskrivelser samt internationale standar-
der for formel projektlederkompetence tilpasset store og mellemstore projekter5.  
 
Men projekter indgår i alle typer organisationer i dag, og disse organisationer er igen, jf. Min-
tzberg, strukturelt og kontekstuelt mangfoldige og dele af større og løst koblede systemer. 
Som vist og argumenteret af Christensen og Kreiner udøves projektledelse meget ofte i 
komplekse, løst koblede systemer (1991og i kontekster med både stor tvetydighed (March & 
Olsen 1975) og mulige konflikter. Hos Wysocki (2009) tegnes hele udviklingen i projektledel-
sestyper frem til dag med karakteristikker, som går fra traditionel projektledelse, der er ratio-
nel-mekanistisk ingeniørpræget over agil projektledelse, som er tilpasnings-orienteret, smidig 
til såkaldt ”ekstrem” projektledelse, som er åben, dynamisk, hyperprocessuel.  
 
Som den foregående diskussion i dette paper viser, er selve kategorierne imidlertid i højere 
grad en del af et forståelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt paradoks omkring projektle-
delse som disciplin end del af løsningen på adækvat projektledelsesterminologi. Det er i 
sammenligning med en skematisk-lineær projektmetodologi (jf. PMBOK, IMPA m.v.), at et 
dynamisk projektdesign for kreative åbne processer i dynamisk kontekst fremstår ”extremt”. 
 
2.3 Holdninger mere end evidens for relevant og succesfuld projektlederkompetence? 
En af de største forskningsbaserede internationale undersøgelser af projektlederkompeten-
cers betydning for projektsucces i praksis er gennemført af Lynn Crawford i forbindelse med 
                                                
3 Fx typerne: IT/ICT, Bygge-Anlæg, organisationsudvikling/OU jf. Shenhar 2001 
4 Som tidligt beskrevet klart af Christensen og Kreiner, 1991. Og som eksemplificeret ved Mikkelsen 
& Riis 2010, Kousholt 2010 m.fl. på dansk. Internationalt kan nævnes project management text-
books jf. Meredith and Mantel, 2006; Gray and Larson, 2008 m.v. samt  professionsfaglige 
tidsskrifter som International Journal of Managing Projects in Business, International Journal of Pro-
ject Management, Project Management Journal mv. 
5 Project Management Institute 2008, Burke 2003 



4 
 

et større PMI Research Conference-arbejde og første gang publiceret i 2000 (Crawford 
2000). Crawford har forestået et omfattende litteraturstudie og stort kvantitativt sammenlig-
nende datastudie, inddragende selvrapporterede data og data fra projektledere og overord-
nede. Hun analyserer originalkilder og data i mere end 350 projekter for korrelation på en 
række projektledelseskompetencer, oplevet projektsucces og uddannelse inklusive de inter-
nationale standardiserede projektuddannelser.  
 
Forskningskonklusionen er, at der ikke er evidens for nogen sammenhæng mellem formelle 
projektledelseskompetencer, anført projektsucces og etablerede projektstandarder 
(PMBOK): 
 

”there is little direct relationship between perceived performance in the work-
place and the level of project management knowledge and experience reported 
against either project management standards… or previous research findings.” 
… “The competence of the project manager is clearly a vital factor in the suc-
cess of projects, yet it remains a quality, that is difficult to quantify.” 
(Crawford 2000: s. 14) 
 

Crawfords store studie stækker dermed en god del af en omfattende, men forskningsmæs-
sigt til da udokumenteret optagethed af projektlederprofiltyper og certificerede projektledel-
seskompetencer. Interessen for særlig afgørende projektledelseskompetencer er dog stadig 
stor. Senest er der ved to forskere med speciale i projektbaserede organisationer, Müller & 
Turner (2009) gennemført et nyt kvantitativt sammenlignende studie på eksisterende data 
kombineret med et nyt globalt online survey til projektledere i et stort antal lande.   
 
2.4 Succesfulde projektlederkompetencer varierer i praksis på projekttype og kontekst  
Müller & Turner undersøger 15 særlig begrundede lederkompetencer opgjort på tre typer af 
kompetencer6: Intellektuelle, styringsmæssige og emotionelle kompetencer op imod typer af 
ledelsesstil og projekttyper samt selvangivet projektsucces. I datamaterialet uddrages derpå 
rapporterede projekter med entydigt højest succesrate for analyse. I redegørelsen for under-
søgelsens metode ses god repræsentativitet set i forhold til undersøgelsens metodedesign.  
 
Müller & Turners integrerede analyse af eksisterende og nye data om projektlederkompeten-
cer bekræfter delvis forfatternes forskningshypotese om, at der i forskellige typer af projekter 
vil forekomme forskellige typer af projektlederkompetenceprofiler7. Herved foretages et kvan-
titativt velfunderet opgør med antagelsen om, at én form for projektledelse og én standard for 
projektledelseskompetencer vil passe lige godt på tværs af organisationer, brancher og pro-
jekttype. I forhold til projektlederkompetencer findes, at: 
 

- De undersøgte projektledere har indbyrdes flere fælles karakteristika på lederkompe-
tencer end øvrige undersøgte (mellem)ledere, som er undersøgelsens kontrolgruppe. 

- I projektledergruppen scorer ledelseskompetencerne: ansvarlighed, kritisk analyse-
evne og sensitivitet højere end for andre ledere.  

                                                
6 IQ: Intellectual competencies; EQ: Emotional competencies, samt MQ: Managerial competencies, se 
bilag 1 for kopi af artiklens tabel 6 med alle 15 kompetencer) 
7 Datamaterialet bag undersøgelsen gennemgås detaljeret i artiklen (2009) inklusive angivelser 
omkring ikke-opfyldte hypotese-elementer. For et kvantitativt studie at være gør forfatterne meget 
ud af at redegøre for uventede afvigelser og ikke-konsistente findings. Det styrker i min optik tro-
værdigheden af de øvrige resultater; det er dog udenfor artiklens faglige fokus at forfølge den dis-
kussion yderligere. 
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- Kommunikationskompetence og udviklingskompetence har lavest score blandt de 
målte enkeltkompetencer hos projektledere sammenlignet med øvrige ledere (Müller 
& Turner 2010 s. 443). 

 
Det generelle billede i forhold til de tre typekategorier af kompetencer, IQ, EQ og MQ, som 
måles (jf. bilag 1), er således, at projektledere scorer lige så højt gennemsnitligt som øvrige 
ledere i kontrolgruppen set på gennemsnit. Mens de i særlig grad succesfulde projektledere i 
højere grad scorer ekstraordinært positivt på emotionelle kompetencer og i mindre grad på 
styring/managermæssige kompetencer sammenlignet med øvrige ledere.  
 
Dette kan synes overraskende i lyset af, at netop MQ kunne forventes at være ekstraordi-
nært påkrævede i projekter, der ofte antages i ekstraordinær grad ”selv” at skulle institutiona-
lisere styring af både projektet, dets ressourcer, deadlines og indhold, interessenter, skiften-
de kontekster mv. Resultatet peger, som jeg ser det, i retning af, at den meget store og detal-
jerede fokusering på styrings- og kontrolsiden af (projekt)ledelse, der ligger i de internationa-
le standarder for ledelse, på mange måder er skabt til og i særlig grad hører hjemme i særli-
ge typer af organisationer og i opgavetyper. Såsom meget investerings- og teknologitunge 
opgaver, i virksomheder med maskinbureaukratisk opbygning eller divisionaliseret form osv. 
 
2.5 Projektlederes kompetenceprofil versus andre lederes kompetencer 
Vurderet på typer af projekter viser Mûller & Turners undersøgelse, at kombinationer af signi-
fikante projektlederkompetencer slår forskelligt ud afhængig af projekttyperne ingeniørvirk-
somhed, IT/ICT eller organisatorisk forandringsprojekt. Dette vil ikke overraske nogen, der 
har Mintzberg in mente. Men set op imod den dominerende diskurs af standardiserede nor-
mer for projektledelse er resultatet interessant og klargørende. Der leveres således bredt 
kvantitativt belæg for, at succes i forskellige typer projekt i varierende kontekster opnås - ikke 
med én – men med forskellige konstellationer og grader eller niveauer af projektledelses-
kompetencer. For projektledere af rapporteret særligt succesfulde projekter ses det ,at: 
 

- Projektledere inden for organisationsudvikling står stærkt på samtlige kompetencer, 
med overvægt af EQ kompetencer 

- Projektledere i ingeniørprojekter fremstår relativt stærkest på IQ kompetencer 
- Succesfulde projekter på tværs af det samlede analysematerialet havde projektlede-

re, der søgte at engagere medarbejdere aktivt i hele projektet snarere end at fokuse-
re på projektmålet eller en etapevis involvering (Müller & Turner 2010 s. 446). 

2.6 Projektledelseskompetencer  (må) videreudvikles i konkret kontekst og praksis 
I forhold til Shendars, Müller & Turners m.fl. pointe om, at der ikke er et projektledelsesfor-
mat, som passer alle projekter, kan det således slås fast, at ja, der er nok grundlæggende og 
centrale basale projektledelseskompetencer, som alle projektledere må besidde et minimum 
af (jf. i øvrigt også Crawford 2003).  Det er almene ledelses- og samarbejdskompetencer, 
som der uddannelsesmæssigt kan og skal sikres kvalificeret uddannelse i.  
 
Med Crawford, Müller & Turner kan der argumenteres for, at projektledelseskompetencer et 
godt stykke ad uddannelsesvejen slet ikke adskiller sig fra andre generelle ledelseskompe-
tencer med hensyn til grundlæggende kvalificering i ledelse af og samarbejde med andre 
mennesker i forskellige kontekster. Der er visse mål af kompetencer med hensyn til styrings-, 
intellektuel og emotionel kapabilitet, som fordres for at kunne udfylde ledelsesroller i forhold 
til opgaver og andre mennesker succesfuldt både i organisationer bredt og i projekter bredt.  
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Når det imidlertid kommer til betingelser for virkelig succesfuld ledelsesudøvelse i projekter, 
vil der være behov for dels viden om kontingens og varians i organisationer og projekter – og 
for at videreudvikle kompetencer i dybden med henblik på mestring af de for en profession 
kritiske spidskompetencer i forhold til opgavetype, projektkontekst, brancheforhold mv.  
Det kan her virke oplagt at koble den indsigt, som Müller & Turners studie giver i forskellige 
grader eller niveauer af kompetence hos de fremanalyserede særligt kompetente, succesful-
de projektledere til almene og klassiske taksonomier for kompetenceudvikling hos Bloom, 
Biggs, Dreyfuss & Dreyfuss m.fl. (jf. også Andersen & Tofteskov 2008). Dette sker imidlertid 
ikke hverken hos Müller & Turner, eller i øvrigt i de andre kortlagte projektledelseskompeten-
ceanalyser. Det er en øjensynlig mangel, som dette paper senere skal vende tilbage til. 

Kravet om grundigere udforskning af projektledelsens realkompetencer i praktisk kontekst og 
i flere forskellige brancher finder man til gengæld i både den internationale og den nationale 
forskning. Dette ses i kvalitative studier på dansk grund ved Eskerod og Riis (2009), hvis 
arbejde peger på, at den største værdiskabelse i projektledelse ikke kommer fra fokus på 
metode og værktøj som sådan. Ligeledes på dansk grund har Pagh undersøgt det felt, som 
projektledere uden formel ledelsesstilling indtager i moderne organisationer som koordinato-
rer, tovholdere og teamledere. Pagh konstaterer, at ””Hybriden ”leder uden formelt persona-
leansvar” er med dens krydsning af faglighed og ledelsesansvar populær i organisationerne, 
men samtidig en meget vanskelig ledelsesdisciplin” (2012). Også her peger forskning på 
nødvendigheden af kontekst- og situationsforankring af de kompetencer, som kræves for at 
lykkes i systemer af løs kobling og betydelig uklarhed om formel og uformel rolle og magt. 
 
Forskningskonklusioner på baggrund af tilsvarende empirisk analyser i forskellige og foran-
derlige miljøer internationalt understøtter hele praksisdimensionen tydeligt. Der ses således 
et både forskningsmæssigt og praktisk begrundet behov for mere projektledelsesnær forsk-
ning. Cicmil m.fl. ser sammenfattende et  stort, udækket forskningsbehov: 
 

”on praxis, on content-dependant  judgement, on situational ethics and on       
reflexivity which enables social actors to see how power actually functions       
in context.” (Cicmil et al. 2006 s. 675). 

 
2.7 Opsamling og delkonklusioner 
Forskning internationalt peger samlet set hverken på at opløfte internationale standarder for 
projektledelse a la IPMCA, PMBoK m.v. til det videregående uddannelsessystem eller gøre 
specifikke projektlederprofiler til universelt grundlag for projektledelsesuddannelse8. Forsk-
ning internationalt og i Danmark peger på at sikre solid og ordentlig forankring i almene fagli-
ge organisations- og ledelsesdiscipliner, at integrere såkaldte ”soft skills” mere i projektledel-
se generelt, og fremfor alt sikre videreudvikling af realkompetencer via systematisk afprøv-
ning i specifikke professionelle kontekster. Opsamlende tegner der sig dermed en flerledet 
kvalificering til de nødvendige projektledelseskomptencer. Projektledelseskvalitet kan aktivt 
fremmes af opmærksomhed på bl.a. projektledelsestræning i praksis og yderligere under-
støttes af kvalitetssikring via (nye former for) eksaminering og certificering9.   
 
En første del af kompetenceporteføljen består af teoretisk, faglig viden, der, jf. Crawford, 
Müller & Turner m.fl., har betydelig fællesmængde med anden ledelsesuddannelse (typisk 
økonomi, organisation, ledelse, kommunikation, projekter og samarbejde, marked og afsæt-
ning, teknologi og innovation, internationalisering m.m.). En anden del er professionelle ar-

                                                
8 Forskningsfeltet IQ, EQ, MQ kompetencer bør analyseres yderligere, herunder gerne via praksis-
studier. 
9 Herunder med metoder kendt fra den almindelige voksenuddannelse og videregående uddannel-
sessektor, jf. Wahlgren 2002,  Wahlgren og Aakrog 2012, samt Andersen og Tofteskov 2008 
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bejdsfærdigheder som er nødvendige for dels at beherske professionelle metoder (analyse-
metode og -modeller, kalkulationer, præsentationer, agendaer, værktøjer m.v.), som har vist 
deres kvalitet inden for praktisk organisations- og ledelsesarbejde, og som kan anvendes i 
en bred vifte af situationer og organisationer; og dvs. forholdsvis kontekstuafhængigt. Heri 
indgår såvel såkaldte ”hard skills” (MQ-relaterede) som ”soft skills” (EQ-relaterede). 
En tredje og i forhold til erhvervsvalg og karriere helt afgørende del af projektlederkompeten-
ceudviklingen er dernæst den afgørende konkrete branche-medie- og konteksttilpassede del 
af uddannelsen. Denne vil både være vidensbaseret og i en hvis udtrækning færdighedsba-
seret; hvad er de særlige omverdens-, organisations-, ledelses- og samarbejdsformer, der 
præger særligt den sektor/industri/branche som projektlederprofilen skal udøve sit virke i?  
 
Det kompetencemæssige omdrejningspunkt for kompetent og professionel projektledelse 
kan, som det er fremgået, i høj grad siges at knytte sig til et konkret praksisfelt, som projekt-
ledelse skal udøves i. Dette fagligt kvalificerende teori-praksismøde bør jf. Cicmil m.fl. være:  
 

A) Kontekstuelt, dvs. relevant og passende i forhold til de konkrete branche- 
og virksomhedsforhold, den professionelle projektleder-in-spe uddannes til,  

 
samt som Andersen og Tofteskov beskriver det lige så indlysende være:  
 

B) Niveaudelt for den enkelte projektlederprofil over tid; dvs. angive trin i en 
gradvis udvikling af øget og mere kvalificeret praksisviden, erfaring, vurde-
ringskapacitet og dømmekraft med hensyn til de for funktion, branche- og 
virksomhedsforhold særlige behov og udfordringer. 

 
 
3 Udbud af projektlederuddannelse – Alment og ift. projektledelse på reklamebureauer 
 
3.1 Projektlederuddannelser i Danmark – svingende transparens og kvalitet  
Markedet for projektledelse er i Danmark som internationalt en del af det samlede marked for 
lederudddannelse og lederudvikling - og er paradoksalt underbelyst økonomisk set.  
 
Totalmarkedet er givetvis ekspanderet i takt med, at stat og kommuner siden 2007 har fået 
allokeret midler til lederuddannelse på diplom- og masterniveau10. Den store stigning i regi-
strerede antal kursusdage og årsstuderende specifikt inden for projekt-/procesledelse på 
diplom- og masterniveau i forhold til ”øvrige ledelsesdiscipliner” på samme uddannelser  i 
perioden 2007-2011illustreres af tabel 111.  
 
Tabel 1: Efter- og videreuddannelse, Danmarks Statistik, 2012 (egen tabel) 

Typer udd. Projekt/procesledelse 2007 2011 Vækst i Pct. 
 

Diplom Projektledelse (Årselever, mænd og kvin-
der)) 

272 504 85,3% 

Master Projektledelse og procesforbedring 
(Årselever, mænd og kvinder) 

0 108 Fra 0 til 108 på 
4 år 

Øvrige ledel-
sesfag 

- Ledelse, AMU handel/adm. (kursister) 
- Ledelse, D.Udd. (kursister) 

42300 46418 9,7% 

 

                                                
10 Som led i trepartsforhandlingerne i 2007 afsattes 200 mio. over fire år til uddannelse af kommu-
nale og regionale lederes (http://www.eva.dk/presse/pressemeddelelse/2012/ lederuddannelse-
giver-bedre-ledere). 
11 Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk/VEU33  , 2012. 
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Udover udbydere i eller under internationale certificeringsbureauer, jf. afsnit 1, er et stort an-
tal danske private rådgiver- og konsulentfirmaer leverandører af projektlederkurser, -
seminarer mv. i egen tilvirkning. I tillæg udbyder offentlige handels-, samt mellem- og lange 
videregående uddannelser de nævnte uddannelser på diplom- og masterniveau. Endelig 
tilbyder også enkeltpersonvirksomheder træning og coaching i projektlederskab mv.  
 
I 2011 betegner en repræsentant for selskab for Dansk Projektledelse, en af markedets cen-
trale aktører fra IPMAs formelle repræsentation i Danmark situationen på det boomende 
marked for projektlederuddannelser med ordene: ”Uigennemskuelig”.. ”Det er vældig uigen-
nemskueligt. Situationen er den, at markedet nærmest er overfyldt med uddannelsestilbud, 
så behovet for at skabe en gennemsigtighed er blevet større.” 12  Tværgående koordinering 
af certificering i de mange privatudbudte projektlederuddannelser i forhold til IPMA internati-
onale standarder foreslås af samme talsperson13; måske som led i opretholdelsen af egne 
faglige professionsstandarder (jf. Whitley); måske som led i beskyttelse af egen (legitim) inte-
resse i at beskytte økonomiske konkurrencefordele på et marked, man selv har været med til 
at udvikle14.  Andre private standardiseringstiltag såsom ISO 21500, Dansk Standard, er og-
så under udvikling. Fælles for disse er, at de er frivillige og dermed ikke omfatter det fulde 
markedsudbud. En lang række uddannelser og kurser opfylder andre standarder end IMPA 
(lignende) eller trækker på andre typer faglighed, såsom: Systemisk projektledelse, dynamisk 
projektledelse, projektledelse i staten osv. Kvalitetssikringen varierer tilsvarende her. 
 
Særligt for de videregående uddannelser gælder, at de i stigende grad vurderes ud fra lø-
bende kvalitetsevalueringer og eksterne akkrediteringer. Foreløbige resultater fra vurderinger 
af en række nye lederuddannelsestilbud peger på forholdsvis væsentlige mangler til dato 
(Altinget 2012). ACE og EVA arbejder med en række kvalitetsfremmende tiltag både i form af 
skærpede kriterier for udbud af nye uddannelser (ACE 2012), og via akkrediteringer. For af-
tagere og kunder/brugere af projektledelsesuddannelse er det dog p.t. stadig et marked med 
mange valgmuligheder, mangelfuld gennemsigtighed og kvalitetssikring.15 Den brede vifte af 
projektlederuddannelser er skitseret nedenfor. Sammenknytning af udbud af projektlederud-
dannelse med niveau af formel uddannelsesgrad (opnået bevis, titel m.v.) samt kvalitet og 
herunder akkreditering o.lgn. inddrages ikke videre i denne sammenhæng16. 
 
Tabel 2: Oversigt over udbydere af projektlederuddannelse, DK 2012 (egen tabel) 

                                                
12 Ingeniøren 2011 http://ing.dk/artikel/122021-register-skal-skabe-overblik-over-jungle-af-
projektlederuddannelser 
13 Nævnes konkret af kilden bag interview i note 16; uddannelsesverifikatør i IPMA. 
14 Nogle certificeringer er varige; andre skal generhverves regelmæssigt for at oppebære ret til fort-
sat brug af den certificerede titel; det gælder fx hvert 5. år for IPMA certificering niveau B, C og D. 
15 En simpel googlesøgning viser det bugnende udbud af projektlederuddannelse fra aftenkurser 
over et-,to-dages- og weekendkurser til modulopbyggede tilbud strækkende sig ca. måned til et par 
år samt en bred vifte af mulige beviser, diplomer og certifikater som dokumentation for uddannel-
seskvalitet.  
16 Kvaliteten i en række universitets-masteruddannelser kritiseres af ACE-DK 2012, som stiller 
skærpede krav fremover til nye masteruddannelser for at sikre tilstrækkelig høj kvalitet. Nov. 2012 
afvises i tråd hermed et større antal ansøgninger om uddannelsesgodkendelser end hidtil hos ACE-
DK. 

Udbydere af projektlederuddannelse, DK 2012 Niveauer/kvaliteter 
 

 
Private 

• Specialiserede intern. standardiseringsinstitutioner 
• Kursus- og uddannelsesvirksomheder 
• Større konsulenthuse og rådgivervirksomheder 
• Selvstændige enkeltmandskonsulenter, coaches mv. 

 
o Kursusbeviser 
o Certifikater jf. int.  

standarder 
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I det omfang reklamebranchen aktivt ønsker og søger uddannede projektledere er der såle-
des et righoldigt, varieret men også relativt uigennemskueligt udbud at vælge imellem. 
 
 
3.2 Kontekst for behov for projektledelse og -uddannelse i reklamevirksomheder i DK  
Reklamebranchen i Danmark omsatte i 2010 og 2011 tal for mere end 11 mia. kr.17 
Branchen har i en årrække oplevet udfordringer på både indtjening, forretningsplat-
forme og intern organisering. I årene 2007-2008 blev reklamevirksomhederne kon-
kret kritiseret for ikke at forstå betydningen af professionel ledelse af projekter for den 
samlede forretningsudvikling i virksomhederne. 

 
- ”Elendig	planlægning	i	reklame-	og	PR-branchen”,	Børsen,	12.11.2008	på	baggrund	af	omfat-

tende	Maconomy	interviewundersøgelse,	2008	
- ”..vil	reklamebureauerne	lave	bedre	løsninger,	tjene	flere	penge	og	binde	stærkere	bånd	til	

annoncørerne,	er	projektledelsen	et	af	de	områder,	der	skal	opprioriteres”	(Bechman,	Kom-
munikationsrådgiver	og	forfatter,	2008)	

Brancheanalyser viser nu, at omsætning nok er lavere end før den internationale finanskrise, 
men at bureauerne har fremgang på bruttofortjeneste (svag) samt god vækst på andre cen-
trale nøgletal.18 Den negative udviklingstrend er i høj grad vendt via rationaliseringer og be-
sparelser. Gennemsnitligt faldt beskæftigelsen fra 2007-2010 med 25%19. 12 bureauer gik 
konkurs i 2011 20. Reklamebranchens virksomhedsledere må i disse år reformulere deres 
strategier for bærende forretningsideer i lyset af udbredt mediekonvergens, opbrud i ejer- og 
organisationsforhold samt en fundamental digitalisering af hele ydelselsfeltet inden for mo-
derne reklame og kommunikation21. Indholdssiden og forbrugernes betalingsvilje ændrer sig 
markant i de her år22, og reklameindsatsen spejler dette23.  
 

                                                
17 http://www.ga.dk/multimedia/OMS_TNING_OG_SALG16 
18 Siden 2008-09 ses fremgang på branchens nøgletal 2009-2010 på driftsresultater, aktiver, egen-
kapital og -forrentning mv.; kun i soliditet noteres -2,1% jf. Berlingske Analyse 2011. 
19 Faqtum Brancheanalyse, 2011   
20 http://www.ga.dk/multimedia/OMS_TNING_OG_SALG16 samt Berlingske Business/Markedsføring 
(http://danskemedier.dk/nyhed/reklame-og-mediebureauers-omsaetning-steg-87-procent-i-
2011/.) 
21 Hvorvidt der med mediekonvergens og brancheglidninger stadigvæk er tale om en branche i klas-
sisk forstand kan diskuteres. CEO i PeopleGroup, Bjarne Spellerberg har foreslået betegnelsen ”re-
klameindustrien” i stedet, MPL, okt 2012. Paperet anser spørgsmålet for centralt men afstår for vide-
re drøftelse af definition her. 
22 Opbrud. Strømninger og bevægelser i markederne for film, tv, bøger, musik, spil og journalistik 2011 
Kontrabande 2011 
23 ”Reklamebranchen afspejler, hvad der sker i resten af samfundet, for i krisetider er det markedsfø-
ringsbudgettet, der bliver skåret i først”, Henrik Dyring, DRRB, i Close-up på reklamebranchen, Ber-
lingske 2011 

• Andre private udbydere o Diplom 
o Ba, professions-ba 
o Master 
o Kandidat 
o Ph.d. 
o Andet 

 
Offentlige 

• Universiteter, almene 
• Universiteter, m. fokus på erhvervsliv (CBS, AAU...)   
• Universiteter m. ”speciale” i projektarbejde (RUC, AAU) 
• MVU’er, CVU’er m.v. 
• Erhvervsakademier, handelsskoler m.fl. 
• Andre offentlige indirekte formidlere og udbydere 
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Historisk har reklame- og kommunikationsbranchen beskæftiget et mix af selvlærte talenter 
med stort ”drive”; en del med lange videregående uddannelser (humanister og djøf’ere); mel-
lemlangt uddannede journalister samt designere og andre såkaldt ”kreative”. Bureauerne har 
internt organiseret disse forskellige talenter og professionelle profiler i alt fra full service divi-
sionaliserede organisationer, over matrix-baserede fagbureaukratier til rene adhocratier med 
operationelle projektteam. Konsolideringen i disse år sker især på bekostning af de store, 
tunge organisationsformer og med en bevægelse hen imod smalle og projektbaserede virk-
somhedsformer (Whitley 2006, Mintzberg 1989):  Hvor nogle store spillere i branchen har 
givet op, har andre omorganiseret og outsourcet for at matche ændrede markeds- og konkur-
rencevilkår. 

 ”...de nye bureauer, der er vokset frem i løbet af krisen. De er kendetegnet ved 
at være organiseret på en helt anden måde med få forskellige afdelinger og an-
satte. Det er bureauer, der fokuserer på at finde den bedste strategi for kunden 
og efterfølgende finde de folk, der er bedst til at løse opgaven”24.  

Det er forventeligt, at brancheudviklingen betyder både øget behov for og øget erkendelse af 
behovet for professionel projekt- og procesledelse i alle bureauer udover den simple op-
startsvirksomhed (jf. udvikling fra pionérvirksomhed til fagbureaukrati eller divisionaliseret 
form hos Mintzberg). Såvel brancheorganisationen DRRB som de enkelte bureauer har tradi-
tion for at medvirke aktivt til uddannelse, videre- og efteruddannelse af medarbejdere25. Luk-
ningen af branchens egen Reklameskolen i 2004, begrundet i økonomi, har formentlig påvir-
ket ansættelsesmønstret noget.  
 
Bureauerne ansætter i dag gerne dimittender med lange uddannelser såsom cand.merc. fra 
CBS, samt bachelor- og professionsbacheloruddannelser inden for medier, afsætning, jour-
nalistisk, design fra det mellemlange uddannelsessystem. Heri indgår også projektlederud-
dannede fra professionsbacheloruddannelsen i Medieproduktion og Ledelse (MPL) ved 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Herfra har der i perioden 2008-2010 i gennemsnit 
været afsat mellem 10 og 20% af en årlig årgang på ca. 35 til reklamebureauerne26. Bran-
chen har imidlertid fortsat egne interne uddannelsestiltag, herunder nogle målrettet kandida-
ter fra de lange videregående uddannelser, hvilket indikerer fortsat udækkede behov 27.  
 
3.3 Opsamling og delkonklusion 
Behovet for øget professionalisering i projektledelse er ikke blevet mindre interessant i for-
hold til den danske reklamebranche siden 2008. Outsourcing, kernefokusstrategi og opgave-
løsning via netværk, fra opgave til opgave, vil alt andet lige øge organisationers koordinati-
onsbehov og dermed øge behovet for større ledelsesmæssig styring, ledelse og optimering 
af projekter og processer i reklamebureauerne.  Samtidig er markedet for projektlederuddan-

                                                
24 Berlingske 2011 
25 PeopleGroup A/S har eksempelvis siden 2008 haft eget såkaldt graduateprogram, et toårigt in-
ternt forløb,  for intern uddannelse til projektleder pba. f.eks. cand.merc.eksamen. 
26 Christensen, 2009, 2010 
27 F.eks.: Efteruddannelse udbudt af bureauer selv på topniveau, projektleder og plannere/leder-in-
spe.  http://www.bureaubiz.dk/Nyheder/Artikler/2008/Uge-51/Reklameskolen-genoplives: ”.. nu 
genopliver bureauernes brancheforening i princippet Reklameskolen ved at lancere et uddannel-
sesprogram, der er målrettet alle lag på bureauerne.”. 
http://www.business.dk/diverse/reklameskolen-genopstaar-i-ny-form: Brancheinitierede aftaler om 
mulighed for efteruddannelse ved The Institute of Practioners in Advertising (IPA) i London. 
http://markedsforing.dk/artikler/vis/artikel/bureau-aabner-reklameskole: ”Hvis vi vil have udvikling 
og vækst i branchen, bliver vi nødt til at investere i uddannelsen af vores medarbejdere – også i en tid 
hvor der er pres på budgetterne.”; jf. adm. direktør Mona Juul.  
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nelse blevet væsentligt større men ikke nødvendigvis bedre eller mere transparent set med 
aftagerøjne.   
 
Det er på den baggrund forventeligt, at empirisk analyse vil vise, at: 

 
• Reklamebureauerne har et velerkendt behov for projektledelse og –uddannelse, der 

afspejler ændringer i marked og egne branchekonsolidering 
 

• Synet på typer af kompetencer og færdigheder hos dygtige projektledere i den kreati-
ve reklamebranche vil rumme nogle af de såkaldt almene lederkompetencer og ”soft 
skills”, som analyse og diskussion i afsnit 2 viste var relevante uden for klassisk kon-
struktions- og ingeniørkontekster, samt at 
 

• Bureauernes projektlederuddannelsesbehov formentlig fortsat ikke matches fuldt i 
markedet. 
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4 Case: Projektlederuddannelse & danske reklamebureauer - Match og mismatch 
4.1 Den videre analyse og databaggrund 
Analysen i det følgende trækker, udover på tilgængelige branche- og dimittendundersøgel-
sesdata jf. ovenfor, på resultater af en aktuel, egen undersøgelse. Undersøgelsen omhandler 
oplevet uddannelsesindhold, kompetencebehov generelt og i forhold til projektledelse blandt 
dels direktører og partnere i reklamevirksomheder, og blandt dels uddannede fra professi-
onsbacheloruddannelsen medieproduktion og ledelse.  
 
Den egne undersøgelse består af en dels kvantitativ, dels en kvalitativ del; dataindsamling til 
dato er gennemført i oktober-november 2012; yderligere dataindsamling pågår fortsat28. Der 
er gennemført interview med chefer på direktørniveau samt gennemført en kort spørgeske-
maundersøgelse blandt disse og et yderligere antal direktører og partnere i reklamebureau-
er29. I dette paper refereres og analyseres et udvalg af resultater. Analyse af resultaterne af 
undersøgelserne pågår stadig og vil blive publiceret samlet, når det fulde datasæt forelig-
ger30. Der kan af denne grund ikke citeres fra empiren i paperet uden efter skriftlig aftale. 
 
4.2 Branchebehov - og nye behov? Analysestrategisk ramme 
I det følgende analyseres og diskuteres projektlederkompetencer og projektlederuddannel-
sesbehov i forhold til danske reklamevirksomheder med afsæt i paperets afsnit 2 og 3 og  
særskilt fokus på professionsbacheloruddannelsen i medieproduktion og ledelse ved Dan-
marks Medie- og Journalisthøjskole. Uddannelsen i medieproduktion og ledelse er rettet mod 
medieproduktion og –afsætning generelt og uddanner bachelorer, der skal kunne organisere, 
styre og bidrage til konkrete såvel som strategiske processer, der involverer medieprodukti-
on, ledelse og kommunikation (jf. BEK lov. 735). Uddannelsen er således bredt og forholds-
vis åbent designet på bekendtgørelsesplan. Samtidig rummer den eksplicitte nøgleelementer 
forbundet med kernen i ledelse og organisationsstyring: Intern koordinering og formålsretning 
af opgavevaretagelsen (Mintzberg 1989 og 1990-91).  
 
Jf. afsnit 3.2. ansætter reklamevirksomheder de facto en god del af de uddannede fra me-
dieproduktion og ledelse (Christensen 2008-2010). Der er samtidig tale om en uddannelse, 
som historisk har sit udspring i en klassisk teknisk trykkerikultur, og som dermed ikke nød-
vendigvis målretter sig eller er responsivt agerende i forhold til behov i eksempelvis moderne 
”smarte” reklamevirksomheder. 
 
I et rent afsætningsøkonomisk perspektiv vil det være forventeligt, at MPL-uddannelse og 
uddannede vil orientere sig mod nye behov i markedet i takt med, at deres hidtidige marked 
for ansatte i trykkerierne svinder ind. I et perspektiv, jf. dette papers afsnit 1, med vægt på 
tvetydighed (March & Olsson), løst koblede systemer (Christensen & Kreiner) og duality-of-
structure i samspillet mellem uddannelsesaktører og -strukturer (Giddens), kan dette ikke 
tages for givet. I de konkrete samspil mellem løstkoblede systemer er tvetydighed normen. 
 
                                                
28 Undersøgelsens spørgeskemadel blandt MPL-uddannede omfatter alle nyuddannede på årgangene 
2010, 2011 og 2012. Den er gennemført oktober-november 2012 i den samlede population på 106 
dimittender. I tilknytning til dimittendundersøgelsen er der påbegyndt kortlægning af behov og syns-
punkter i min. 30 aftagervirksomheder. Der er gennemført fem kvalitative interview på direktørniveau i 
reklamebureauer samt e-survey blandt samme chefer og et yderligere antal respondenter valgt blandt 
Top-20 virksomheder i seneste brancheanalyse, Berlingske Business 2012, samt blandt virksomhe-
der, der har haft MPL-studerende i praktik, som også alle har svaret. Caseanalysens data er opgjort 
kvantitativt, på et dog begrænset samlet datagrundlag, i og med at dataindhentning stadig pågår. Den 
kvantitative dimittendundersøgelse er fuldt afsluttet med en samlet svarandel på 61%. For undersø-
gelsens statistikdel står Marjun Thomsen, BA i matematik, stud.scient.soc. KU 
29 For yderligere om undersøgelsen, metode mv., Hansen og Thomsen 2012 
30 Hansen og Thomsen 2012 
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Teoretisk-metodisk arbejdes der i den følgende analyse, jf. afsnit 1, ud fra duality of structu-
re-perspektivet, hvor uddannelsesinstitutionelle strukturer, in casu i de videregående uddan-
nelser på såvel makro- som meso- og mikroniveau er ”both constraining and enabling” (Gid-
dens 1989 s. 25) for de praksisser, der udfolder sig i systemerne. 
 
Aktører i uddannelsesinstitutioner og aftagervirksomheder  antages at være både interage-
rende og reflekterende medskabere af samme strukturer (Giddens 1989, Berger & Luck-
mann 1966). Aktørerne i uddannelsesinstitutioner indgår tillige i interessebaserede kampe 
om viden- og praksismagt i forskellige dele af de uddannelsesmæssige produktionskæder og 
agerer med forskellige påberåbelse af legitimitet i forhold til professionsidentitet og politiske 
agendaer (Thorslund 2012, Madsen 2003, EVA 2012).  
 
Vi kan med andre ord aflæse uddannelsespolitiske strategier og politikker på makroniveau, 
men vi kan ikke slutte til, at intentioner heri siver ubesværet (endsige ”lykkeligt og let”) ned 
igennem de øvrige niveauer og ud i det enkelte undervisningslokale, som planerne tilsiger. 
Det meste strategiske arbejde i moderne forretningsliv er emergerende (Mintzberg 1989, 
Johnson m.fl. 2011); - det er meget strategi, formoder dette paper, også i uddannelsespoliti-
ske kontekst. 
 
4.3 Afsætningsbilledet for professionsbachelorer i medieproduktion og ledelse 
Professionsuddannelsen i medieproduktion og ledelse (MPL) er målrettet ”organisationer, 
der arbejder med medier eller medieteknologi” (BEK 2008). Uddannelsen er fagligt koncen-
treret om I: medieproduktion, II: ledelse og kommunikation, samt III: valgfag og praktik. Be-
kendtgørelsen har ingen eksplicit målsætning om at uddanne projektledere. I de studieord-
ninger, som de undersøgte årgange er dimitteret under, bruges benævnelsen øjensynligt 
ikke før 2009 og i denne kun en enkelt gang. Konkrete brancheaftagere som reklame- eller 
mediebureau indgår ikke i hverken bekendtgørelse eller studieordninger (SO 2007- 2011).  

Professionsbacheloruddannelsen i medieproduktion og ledelse udspringer af den traditions-
rige og stolte lederuddannelse for den danske trykkeri- og mediebranche ved den tidligere 
Grafiske Højskole, stiftet af Aller og Thal-Jantzen i 1943, og fusioneret med Danmarks Jour-
nalisthøjskole i 2008 (Lov 113). Trykkerierne har i særlig grad haft faldende omsætning, 
marked og ansatte i en årrække31. Dette har naturligt præget afsætning af MPL-dimittender 
hertil negativt. Uddannelsens særkende er stadig klassisk trykt og teknisk medieproduktion. 

Beskæftigelsesgraden for MPL dimittender har siden 2006 været vigende, men er på intet 
tidspunkt målt til under 83% og ledighedsprocenten ikke over 17 i løbende dimittendunder-
søgelser (Christensen 2006-2010).   
 
Udviklingen for MPL-nyuddannede viser, jf. den følgende figur 1 ikke overraskende stigende 
ledighed siden krisen i finanssektoren – og dermed reklamebranchen i 2008.   
 
Sammenholdes MPL ledigheden imidlertid med ledigheden for DJØF-nyuddannede, der tilli-
ge med job i stat, kommuner og rådgivningsfirmaer også indtager stillinger på reklamebu-
reauer som ledere, specialister og projektledere, jf. afsnit 3.2, er den målte ledighed for 
MPL’ere dog stadig lav. 
 
Figur 1 giver grundlag for at fremhæve en række iøjenfaldende forhold, som listes i det føl-
gende. 
 

                                                
31 http://www.business.dk/brancheanalyser/stadig-liv-i-den-grafiske-branche	



14 
 

Figur 1: Ledighed blandt nyuddannede32, 2005-2012 (pct.), MPL-DJØFuddannelserne, 2012*  

 
 

- MPL-dimittendledighedskurven følger - om end på markbart lavere niveau - DJØF-
ledighedskurven fra sommer 2005 til sommer 2010 
 

- Fra sommer 2010 går de to kurver markant og brat hver sin vej 
 

- MPL-ledighedskurven ”knækker” - først i 2010, og nok engang sommer ’12 
 

- DJØFledighedskurven stiger i samme periode fortsat - til en situation sommer 2012 
med mere end 4 ledige ud af hver 10 nyuddannede DJØF’ere. 

 

Afsætningen af MPL-uddannede ligner i denne sammenhæng en åbenbar succes, der i et 
vanskeligt marked er i stand til at møde de kompetence- og uddannelsesmæssige behov, 
som primære aftagergrupper har.  

Studenteroptaget på MPL-uddannelsen har indtil 2010 været 40 studerende årligt, hvoraf 35-
37 er dimitteret. Sammenholdt med andre professionsuddannelser er MPL-optaget dermed 
lavt. Fra 2010 er optaget øget med 50%. Af 60 optagne i 2010 forventes ca. 56 at dimittere 
201333. Uddannelsens dimittender ansættes, viser hidtidige såvel som den nu gennemførte 
dimittendundersøgelser i virksomheder, der arbejder med medieproduktion og ledelse og 
herunder i stigende grad med og indenfor reklame. Samtidig fastholder uddannelsen  den 
faglige og historiske forankring i et fag og en branche, nemlig den trykkeritekniske også i 
uddannelsen (jf. studieordninger og målbeskrivelser for uddannelsen.) 
 
Det er dermed interessant at vide i hvilken udstrækning de MPL-uddannede ses i stand til at 
imødekomme netop reklamebureauernes behov, samt også mere generelt i hvilken grad de 

                                                
32 Nyuddannede er hos DJØF defineret som kandidater fra det seneste år i forhold til opgørelsestids-
punktet, der modtager dagpenge, er i aktivering eller jobtræning.  
*Delvist egne data jf. flg. figurer, alle egne data, jf. Hansen 2013, samt Hansen og Thomsen 2012 
33 Jf. Studieadministrationen, MPL, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, nov. 2012 
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ansatte selv oplever at have de kompetencer, som mødet med det praktiske arbejdsmarked 
har stillet dem overfor? Det første spørgsmål besvares via samlet blik på, hvor professions-
bachelorerne i medieproduktion og ledelse bliver ansat, samt i hvilken grad, de kommer ud i 
projektledelsesfunktioner. 
 
4.4 Hvilke virksomheder aftager uddannede i medieproduktion & ledelse – og til hvad? 
MPL-uddannede bliver, jf. figur 2, i høj grad ansat i reklame-PR- og kommunikationsvirksom-
heder. Og de kommer, som det ses i figur 3, i høj grad til at fungere i job som projektledere, 
procesledere og produktionsledere. Baseret på de undersøgte tre årgange er billedet, at 
MPL-uddannede stort set ikke (længere) bliver ansat i trykkerier; hverken full-service eller 
grafiske inhouse funktioner.  
 
Figur 2: MPL'eres ansættelse på virksomhedsområder (pct.), 2012* 

 
 
Figur 3: Beskæftigelsesfordeling34 for MPL'ere 2010-2012 (pct.), Hansen & Thomsen, 2012 

 

                                                
34 Metode: Udgangspunktet er spørgsmålet Hvad er din nuværende beskæftigelse? (fig. 3) For de, der 
er i job, herunder selvstændige, er der ud fra de frie svar sorteret på stillinger og derfra sorteret mel-
lem dimittender i projektlederstilling og dimittender i anden stilling. Denne tilgang har den fordel, at 
den ikke påvirker respondenternes svarinklination markant i retning af ”social desirablility”, bestående i 
at nogle MPL-dimittender i en undersøgelse om projektledelse og projektleder”karrieren” kunne blive 
fristet til at svare, at de ”er projektleder” i højere grad, end det faktisk er tilfældet. 
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Det faktiske afsætningsmønster for professionsbachelorerne i medieproduktion og ledelse er 
således, at: 
 

• Mere end hver 3. dimittend i årgangene 2010-2012 har fået ansættelse i en ren re-
klame-PR- eller kommunikationsvirksomhed 

• Ca. hver 3. i de tre årgange har fået job med titel eller daglig omtale af projektleder 
• Korrigerer man for MPL’ere, der i undersøgelsen svarer ledig eller under uddannelse, 

er det faktisk hver anden af samtlige MPL’ere i job på de tre årgange, der bliver pro-
jektleder. 

MPL-uddannelsen ligner med andre ord, hvad enten det er nedfældet i bekendtgørelser eller 
studieordninger, i mærkbart omfang en projektlederuddannelse. Og denne projektlederud-
dannelse har endvidere et fast aftagersegment  specielt i reklame- PR- og kommunikations-
virksomheder. Herudover noteres i undersøgelsens tal to andre ligeledes betydelige aftager-
segmenter eller områder, nemlig: TV og film-virksomheder samt digitale/webløsninger.35 
 
Det omtrentlige niveau for projektledere alene i reklamevirksomheder er, baseret på Chri-
stensen 2010 og Hansen & Thomsen 2012, ikke steget i perioden 2008-2012 i en grad, så 
det er holdbart at sige, at reklamebureauerne i stigende grad udgør en aftagergruppe.  Der 
er således ikke markant anledning for at slutte, at nedlæggelsen af Reklameskolen i særlig 
grad har ført til, at mange flere nu kommer via MPL ud i projektlederjob på reklamebureauer. 
 
Så trods det gunstige afsætningsbillede generelt ér der grund til at undersøge, i hvilken ud-
strækning de MPL-uddannede ses i stand til at imødekomme netop reklamebureauernes 
behov.  I 2008 blev branchen, som det sås i afsnit 3.3 anklaget for ikke at kende sit eget pro-
jektleder-behov. Hvad tyder det på i 2012? 
 
4.5 Reklamevirksomheder ser klart behov for mere professionaliseret projektledelse 
Både interview og elektronisk survey viser, at chefer i reklamevirksomheder ser et klart be-
hov for projektledelse, som kan gavne deres virksomheders forretningsresultater og konkur-
rencekraft. I undersøgelsen spørges til, hvorvidt branchens virksomheder vurderes at kunne 
øge indtjening og konkurrencekraft via bedre projektledelse, samt hvorvidt nuværende vide-
regående uddannelser (mellemlange og lange) vurderes at dække deres behov for projektle-
derkompetencer.  
 
Respondenterne i de undersøgte virksomheder ser oplagt et perspektiv i at forbedre deres 
forretning via mere professionel projektledelse. Men de samme adspurgte chefer ser ikke, at 
de nuværende videregående uddannelser i særlig høj grad imødekommer reklamevirksom-
hedens behov for projektlederuddannede dimittender36. 
 
Svarene blandt de adspurgte direktører/chefer, som er afbilledet i jf. figur 4, peger med andre 
ord på et udviklingspotentiale i forhold til at dække behovet for projektlederuddannelse på 
videregående niveau.  

                                                
35 Undersøgelsen afgrænser sig for nærværende i forhold hertil. 
36 Tal fsva. oplevet projektledelsesbehov har en svarfordeling, hvor 55% af chefrespondenterne svarer 
”I meget høj grad”, mens ingen svarer ”Slet ikke” og kun 9% svarer ”I mindre grad”. Svarfordeling mht. 
projektledelseskvalificering i videregående uddannelser i dag dækker over normalfordeling af svar 
med 46% svarandel i kategorien ”I nogen grad”. 
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Figur 4: Direktører/chefer i reklamevirksomheder, der svarer "I høj grad/I meget høj grad" ift. 
projektlederbehov (pct.), Hansen & Thomsen 2012 

 
Metode: Gennemsnit på svarskala fra 1-5, hvor 1 er ”Slet ikke” og 5 er ”I meget høj grad” 
 
 
For de virksomheder, der kender og har eller har haft en MPL-uddannet ansat, stilles endvi-
dere opfølgningsspørgsmålet: I hvilken grad møder MPL-uddannelsen jeres virksomheds 
kompetencebehov i forhold til projektledelse? 
 
Svarene fra disse medtages som indikator på, hvorledes denne uddannelse kan siges at 
imødekomme behov i præcis reklamebranchen37. Svarbilledet er, at MPL-uddannelsen kun ”I 
nogen grad” opleves at imødekomme de adspurgte virksomheders behov.  Det er faktisk 
svaret hos fire ud af frem respondenter med konkret erfaring med MPL-uddannede ansatte. 
 
Dét svarbillede er overraskende også i lyset af flotte beskæftigelsestal jf. figur 1.  
 
Så en modsætningsfyldt konstatering er hér, at de adspurgte bureauchefer i høj grad er (ble-
vet) opmærksomme på potentiale og behov for dygtig projektledelse. Absolut kritik af, at 
”branchen forstår ikke dens eget behov for bedre projektledelse”, som Bechmann m.fl. kom 
med i 2008 har ikke disse data for sig. Branchetalspersoner sér behovet. Men de adspurgte 
topchefer oplever ikke, at projektlederuddannelsesudbuddet på videregående niveauer mat-
cher deres virksomheders behov. 
 
Når det til trods for MPL-uddannelsens solide afsætningstal, og herunder gode beskæftigelse 
i reklamevirksomheder, er sådan, at adspurgte respondenter med relevant erfaringsbag-
grund, svarer at uddannelsen ikke i særlig stor grad møder deres projektledelsesmæssige 
kompetencebehov.  Da er det indlysende næste spørgsmål jo så: Hvad er de relevante og 
ønskede kompetencer hos dimittender der skal være projektledere her? Og hvordan stem-
mer opfattelser hos henholdsvis aftagere, in casu i reklamevirksomheder, og udbydere, her 
MPL, overens? Det handler næste afsnit om. 
 
4.6 Hvad kendetegner en dygtig projektleder -  ift. reklamebureauer og generelt? 
Hvilke kompetencer værdsættes hvor meget af direktører i reklamebranchen, og hvilke over-
ordnede kompetencer ser bureaudirektører helst, at projektledere besidder? Begge spørgs-
mål er stillet og besvaret af bureaudirektører i undersøgelsen – og samme spørgsmål er 

                                                
37 Chefer med erfaring fra ansættelse af MPL-uddannede udgør knap halvdelen af respondenterne, 
dvs.et begrænset antal i alt har bureauerfaring med MPL-uddannede, denne datadel øges p.t.,med 
svar fra chefer i TV- & film-industri, som i stigende grad ansætter MPL’ere jf. senere afsnit 4.6 
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endvidere stillet til de uddannede fra medieproduktion og ledelse. De følgende figurer 5 og 6 
viser såkaldte gab-billeder for de to gruppers svarsæt38. 
 
Figur 5: Hvad kendetegner en god projektleder: Bureaudirektør/chef der ønsker mere projekt-
ledelse vs. MPL'ere under ét (pct.), Hansen & Thomsen 2012 

 
 
Metode: De kendetegn, der er medtaget, har til fælles, at de enten inden for segmentet ”Virksomheder 
der ønsker PL” eller segmentet ”Dimittender” vurderes som vigtig af over 50% af respondenterne i det 
respektive segment.  
 
Figuren viser sammenfald i prioriteringer et godt stykke ad vejen i toppen af de prioriterede 
kendetegn. Mens der længere nede i prioriteringslisten tegner sig to lidt forskellige sæt af 
prioriteringer for henholdsvis bureaudirektører (som persona) og for MPL-uddannede. For 
førstnævnte scorer kendetegn, som er forbundet med klassisk forretningsindsigt og økono-
misk resultatskabelse højere end såkaldte soft skills (god til mennesker) eller vocational skills 
(kommunikation til et kommunikationshus osv.) 
 
Forskning inden for projektledelse, jf. afsnit 2, argumenterede for prioritering af soft skills i 
forhold til ledelse af de særskilt succesfulde projekter. Men dette er måske et nice mere end 
need-perspektiv på projektledelse – og et som virksomheder i en branche mærket af massiv 
udskillelser ikke finder man kan tillade sig at prioritere? 
 
Dette kan med andre ord være nødvendigt på det korte sigt, jf. den bastante konkurrence og 
udfordringerne, der fortsat består qua brancheglidning og hele digitaliseringen af bureauer-

                                                
38 Jf. afsnit 4.1 og metodebeskrivelse er datasættene - specielt når der foretages en underudskillel-
se, som i figur 5, på en i forvejen lille reklamepopulation - oplagt ujævnbyrdige. Tolkninger opgjort 
på underkategorier er fravalgt til fordel for afrapportering af de data (fra reklamechefrespondenter-
ne), som gør en grafisk illustration nogenlunde rimelig. Reklamerespondenterne kan måske ses me-
re meningsfuldt som ”persona” i reklamemæssig forstand; dvs. som repræsentant for billedet af 
”bureauet” frem for som statistisk population. 
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nes løsningsunivers. Hvilke erfaringer ansatte projektledere i bureauerne de facto har med 
krav og forventninger til dem som projektledere.  Om de efterspurgte og højt prioriterede 
kendetegn også er projektleder-kendetegn, der har resonans hos de MPL-uddannede er 
selvfølgelig en anden sag. Det vil fordre en mere kvalitativ udforskning via interview og her-
under fokusgruppelignende interviewmetode at undersøge og besvare dette nærmere. 
 
Figur 6 viser svarbillede med gab på de to målgrupper, nu for helt overordnede kompetence-
elementer i professionsbacheloruddannelsen i medieproduktion og ledelse. Kompetence-
elementerne er dels afledt af bekendtgørelsesteksten jf. lov 735, dels af input fra ansatte 
lektorer med fagligt moduludviklings- og underviseransvar på uddannelsen per oktober 2012. 
. 
Figur 6: Vurdering af vigtighed af opstillede kompetencer: Bureaudirektør/chef vs. MPL'ere 
(pct. svar ”vigtigt/meget vigtigt”39), Hansen & Thomsen 2012 
	

	
 
Figuren afspejler flere interessante træk i datamaterialet.  
 
For det første: Flertallet af bureaudirektører/chefer og MPL-uddannede er meget enige om 
den vigtigste almene kompetence, der kræves for at kunne udfylde arbejdsopgaver kompe-
tent på fagområdet. 3 ud af fire respondenter i begge grupper svarer, at dét at kunne styre 
komplekse, kreative og dynamiske processer i forhold til mennesker, ressourcer og løs-
ningsresultat har den største vigtighed af de fem angivne muligheder. 
For det andet: De dimitterede fra medieproduktion og ledelse ser ud til at undervurdere i be-
tydelig grad, hvor stor vigtighed, det tillægges af direktører at kunne styre komplekse, prakti-
ske og produktionstekniske problemstillinger i trykt medieproduktion og herunder bidrage 
aktivt til løsninger mv. 
 
                                                
39 Metode: I begge grupper er der vedtaget de respondenter, der svarer 4 eller 5 på spørgsmålet: Hvor vigtige 
mener du, at følgende kompetencer er for at kunne varetage opgaver inden for dit fagområde? (1=Slet ikke vig-
tigt, Mindre vigtigt, Mellem, Vigtigt, 5=Meget vigtigt) 
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For det tredje: De dimitterede fra medieproduktion og ledelse ser ud til at overvurdere i no-
gen grad, hvor stor vigtighed, det tillægges af viksomhederne at kunne bidrage til strategi-
ske løsninger i forbindelse med organisering af produktions- eller marketingssystemer i me-
die- og kommunikationsvirksomhed. 
 
Der er helt overordnet et match på 1. prioriterede almene kompetence – men samtidig også 
betydelige  mangelfulde match mellem aftagere i reklamebureauerne og udbuddets, dvs. de 
MPL-uddannedes egen vurdering af vigtige kompetencer i forhold til fagets arbejdsområder. 
 
4.7  Hvad kan ifølge aftagere og dimittender forøge MPL-erens markedsværdi? 
Den næstsidste del af nærværende datauddrag og analyse viser hvilke konkrete typer af 
projektlederkunnen (færdigheder), som direktører i surveyet og MPL-studerende i undersø-
gelsen, vurderer ville kunne gøre MPL-uddannedes attraktivitet større. 
 
Figur 7: Chefers prioritering af projektleder-kunnen, der øger markedværdi (pct.), Hansen & 
Thomsen 2012
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Figur	2:	MPL'ere:	Kunnen,	der	ville	øge	min	"markedsværdi"	(pct.),	Hansen	&	Thomsen,	2012	

 
 
Figur 7 og 8 viser en række – og også forventelige variationer mellem de to grupper de man-
ge afkrydsningsmuligheder taget i betragtning40. De i forhold til den foregående analyse vig-
tigste iagttagelser gælder følgende: 
 
De MPL-uddannede tillægger konkrete styringsværktøjer (jf. klassiske projektstyringselemen-
ter) endog meget stor betydning, og en god del større betydning end chefgruppen gør. 
 
Til gengæld tillægger chefgruppen kunnen inden for digitale løsninger allerstørst betydning, 
pænt fulgt af kunnen inden for samarbejde og projektsamarbejde generelt. 
 
Metodisk er en vis varsomhed ved denne type af spørgsmål og svar på sin plads. Den opera-
tionelt anvisende værdi kan anfægtes; det er ikke givet, at respondenterne besvarer spørgs-
målet, som det stilles (det gælder sådan set ikke mange spørgsmål, det ved alle, der har 
arbejdet med test af spørgeskemaer). Hér kan der f.eks. være risiko for at, at bureaurespon-
denten svarer forholdsvis alment på sin ønskeliste – i baner af, ”hvad har vi virkelig brug for 
lige nu”. Mens MPL-dimittenden svarer konkret, hvad han eller hun kunne ønske sig af ud-
dannelse/kursus/eller lignende, nu hvor man har mødt arbejdsmarkedets krav. Som pejle-
mærke for, hvad arbejdsmarkedets ansættende part samt arbejdstager oplever af behov og 
mangler, vurderes disse svar som relevante og til at fæste tillid til. 
 
Det digitale område fylder i særlig grad stadig mere i hele medie- og kommunikationsverde-
nen, det afspejler sig ikke alene i bureauverdenen, jf. afsnit 3.2. Øgede uddannelsesmæssi-
ge svar herpå er relevante, tilkendegiver såvel tidligere uddannede på medieproduktion og 
ledelse som faktiske og potentielle aftagere. Heri ligger en indlysende udfordring for uddan-
nelsen, dens unikke og stærke historik taget i betragtning. 
 
4.8 Har uddannelsen fundet sin ”vise sten” qua styrket praktik? 
Afslutningsvis adresseres et af de spørgsmål, som hele den empiriske analysedel også blev 
åbnet med. Det bemærkelsesværdige knæk i ledighedskurven jf. figur 1, afsnit 4.3. 

                                                
40 Antallet er stort, da spørgsmålet også indgår i et udsnit spørgsmål, som er identiske med andre 
professionsbacheloruddannelsers dimittendundersøgelsesspørgsmål og derfor muliggør sammenlig-
ning eksternt på et senere tidspunkt. 
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Èn formodning kunne være, at en mellemlang og forholdsvise professionsrettet MPL-
uddannelse sammenlignet med DJØF-uddannelser giver nogle kompetencer/kvaliteter, som 
har komparative fordele i forhold til langtuddannede DJØF’ere som er rettet mod et meget 
bredt arbejdmarked. Det er muligt men i lyset af den uklare profil af MPL-uddannelsen op 
imod det faktiske arbejdsmarked, forekommer det ikke overvejende sandsynligt. 
 
En anden formodning kan være at profilerne fra MPL-uddannelsen forlods har nogle andre 
kvaliteter/kompetencer - eksempelvis med hensyn til forståelse af erhvervsmæssige forhold, 
praktisk mediehåndtering, produktions- proces- og projektledelse m.v. som er særlig attrakti-
ve i et moderne organisations- og medieunivers – og hvorfor dimittenderne forholdsvis let 
selv navigerer sig videre ud fra uddannelses- , studiejob- og praktikerfaring og –netværk. 
 
Af Højskolens dimittendundersøgelser tidligere sammenholdt med min egen fremgår, jf. føl-
gende figur 9 således, at en pæn del af MPLs dimittender historisk har svaret, at de allerede 
havde et job på hånden, inden de dimitterede. Dette tal er endvidere stigende henover fi-
nanskrisen i 2008-09. Den voksende andel af dimittender, som allerede er i job, før afslut-
tende eksamen, indikerer succes målt på afsætning. Og det er et positivt forhold, som viser 
god tilpasningsevne i et marked, der ellers er præget af faldende efterspørgsel og markant 
stigende ledighed specielt for helt nyuddannede.   
 
Figur 9: Dimittender med job-aftale før endt uddannelse41 (pct.), 2009, 2010, 2012, Christensen, 
2010, samt Hansen & Thomsen 2012 

 
 
En stærk og velintegreret praksiskobling, således som den er blevet tilpasset i studieordnin-
ger over tid på professionsbacheloruddannelsen i medieproduktion og ledelse har måske, 
det vurderer jeg afslutningsvis, udviklet sig til en stærk komparativ fordel for MPL. 
 
Både i 2008 og 2010 sker justeringer, der fremmer og styrker praksisdimensionen af uddan-
nelsen. Praktikperioden rykkes tidligere frem i uddannelsen, sættes anderledes struktureret i 
system, og endelig tilknyttes coach til at understøtte en begyndende erhvervsafklaring hos 
de studerende. Dette er i god tråd med lov om professionshøjskoler og for den konkrete ud-
dannelse her på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
 
Det er også i god tråd med evidensbaseret forskning på undervisnings- og læringsområdet – 
om kompetence i en professionel sammenhæng for unge og voksne: 
                                                
41 Pct.tal angiver andel MPL’ere, der har svaret ”jeg havde job inden endt uddannelse” i dimittendun-
dersøgelse 2009 (2006-2007), Christensen NOV2010 (2008-2010) og 2012-11-23 
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”Når den studerende handler i praktikken som en del af uddannelsen –  
vil de altid have lært noget. De er blevet mere erfarne. De har fået større  
indsigt i, hvordan tingene foregår. De har fået praksiskendskab. Det vil  
altid være en overføringsværdi af dette praksiskendskab. Der vil altid  
være en mulig transfer (min fremhævning) af det, man lærer i praksis. Men  
for at sikre, at denne transfer optimeres, kræver det, at man forholder sig  
til de gjorte erfaringer. Det forudsætter, at man tænker over hvad man har  
oplevet. ... Det forudsætter refleksion.” (Walhgren & Aarkrog 2012 s. 87) 

 
På medieproduktion og ledelse har praktikarbejdet i stigende grad fået karakter af en reflek-
terende proces med vægt på erhvervsafklaring lige så meget som faglig kompetenceopbyg-
ning. Som led heri indgår undervisning og personlig kompetenceprofilbeskrivelser med en 
coach tilknyttet uddannelsen. 
 
Det er indlysende, at dette ikke imødekommer de teknisk-digitale kompetencebehov, som 
fremhæves som markedsattraktivt i foregående afsnit. Men praktiksparring og erhvervsafkla-
ring imødekommer sandsynligvis det behov for personlig refleksion, selvrefleksion, sparring 
og støtte, som mange unge mennesker har i overgangen fra studieliv til fuldtids arbejdsliv i et 
sen-moderne samfund, hvor hvert enkelt menneskes liv endeliggyldigt er blevet et ”projekt” 
(Beck, Giddens & Lasch 1994). Et projekt som hver enkelt unge studerende selv må og skal 
kunne agere projektleder af. 
 
 
5 Afslutning og herunder det fortsatte forskningsbehov 
 
Paperet har kortlagt en række paradokser og en række delkonklusioner af væsentlig betyd-
ning for projektledelsesuddannelse og projektleder-kompetenceudvikling teoretisk og praktisk 
i Danmark. Analysen har i særlig grad rettet sig mod det mellemlange (og lange?) videregå-
ende uddannelsessystem, med professionsbacheloruddannelsen i medieproduktion og le-
delse og danske reklamebureauer som case. 
 
5.1  Delkonklusioner 
 

- Hard skills versus soft skills: Teoretiske anbefalinger ift. projektledelseskompetencer 
– aflæses tydeligt hos studerende – men ikke hos aftagere i de hårdt pressede re-
klamebureauer; bureaucheferne er formentlig en tak bagud ift. de unge ift. at aflæse 
fremtidens kompetencebehov mht. at skabe ekstraordinære resultater i projekter, in-
teraktion og samarbejde 
 

- Teori-praksis-kobling virker: Bench mark med Djøfere – de to knæk. PLUS andel der  
vokser af andel af dimittender, som allerede er i job, før afsluttende eksamen, indike-
rer succes målt på afsætning. En positiv trend, der viser høj tilpasningsevne i et mar-
ked der ellers er præget af faldende efterspørgsel og markant stigende ledighed spe-
cielt for helt nyuddannede. 
 

- Duality of structure – kampen om magt, domæner og historie... bevægelser der gå i 
forskellig retning både vertikalt og horisontalt 

 
Reklamebureauerne har et velerkendt behov for projektledelse og –uddannelse, der afspejler 
ændringer i marked og egne branchekonsolidering - men 

 
• Synet på typer af kompetencer og færdigheder hos dygtige projektledere i den kreati-

ve reklamebranche vil rumme nogle af såkaldte almene lederkompetence og ”soft 
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skills”, som analyse og diskussion i afsnit 2 viste var relevante uden for klassisk kon-
struktions- og ingeniørkontekster 
 

• Bureauernes projektlederuddannelsesbehov formentlig fortsat ikke matches fuldt i 
markedet og heller ikke gør det i tilfældet MPL-uddannelsen, hvis beskæftigelsestal 
generelt og i bureauerne ellers umiddelbart er positiv. 

 

5.2 Nye forskningsspørgsmål 
 
Der er behov for  yderligere brancheforhold med blik for konkrete organisationsformers be-
tydning (jf. Mintzberg) for projektledelsestyper og –kompetencebehov (jf. Müller & Turner):  
 

- Flere, mindre og digitale bureauers kompetencesyn og –behov (ofte adhocratier) 
- Inhousebehov i dels trykkerier, dels store danske og internationale organisationer (of-

te divisionaliserede  koncerner). 
 

Afklaring af kompetenceniveau-taksonomier  samt eventuelle profilanvendelser i forhold til 
projektlederudvikling, kompetencetrin mv. jf. Andersen og Tofteskov m.fl. 
 
5.3 Perspektivering: Modsætningsfyldtheder og muligheder 
 
Dette paper kunne være en kort historie om en klokkeklar succes. Men, som undersøgelsen 
viser, er der naturligvis selv i en kontekst af pæn succes forhold, som med fordel kan juste-
res og tilpasses. Både løbende og i forbindelse med større revisioner af de strukturelle ram-
mer for professionsbacheloruddannelsen, og en sådan forestår eksempelvis i 2013 for bro-
fessionsbacheloruddannelsen i medieproduktion og ledelse. 
 
Anden tilpasning angår faglig kerne og intern selvforståelse hos de centrale nøgleaktører i 
systemet MPL: undervisere, ledelse, hidtidige aftagere, potentialle aftagere, studenterpopula-
tionen og alumni- og ambassadørgruppen af tidligere studerende, der i dag sidder overalt i 
en medieindustri i stor forandring.  Forskellige og delvis modsatrettede interesser trækker 
ofte i hver sin retning. Det åbner bestemt for spændende udviklingsveje for professionsba-
cheloruddannelsen i medieproduktion og ledelse videre frem. Som det siges med nogle nøg-
leaktørers egne ord: 
 

”I kan da la’ vær med at sige projektleder og kommunikation til de studerende 
hele tiden. Det tænder jo bare gnisten hos dem”... underviser, 2012 
 
”Hvis markedet for trykkeriansatte er stendødt, og projektledermarkedet spræl-
levende, hvorfor skal vi så ikke bevæge os mere i den retning?” ... underviser 
2012 
 
”Jeg arbejdede som projektkoordinator før jeg kom ind på studiet. Jeg skal bru-
ge MPL til at blive projektleder på et digitalt bureau. Jeg lærer godt nok ikke alt 
det, jeg har brug for herinde. Men det er ok springbrædt alligevel!” ... studeren-
de 2012 
 

Og bekræftelse af de empiriske casestudiers nytteværdi 
 

Før 2008 mente mange med stor erfaring og viden om reklamebranchen at dens virksomhe-
der var om ikke helt så nærmest resistente overfor logik og nytte i mere professionaliseret 
projektledelse som vej til bedre indtjening og kundefastholdelse. 
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I dag har både store og stærke full-service bureauer og små up-coming, fødte digitale bu-
reauer stærk erkendelse af behovet for professionel projektledelse; konkret, praktisk og for-
retningsmodelmæssigt. 

 
Kort fortalt vurderer dimittenderne faglig kommunikationsindsigt og human skills (god til 
menneskerelationer) som betydeligt mere vigtigt end bureaucheferne gør (jf. fig. X).  Dét 
mismatch kan dække over, at dimittenderne aflæser markedets behov for realkompetencer 
dårligere end bureaucheferne. 

 
Men mismatchet kan også fremstå ved, at dimittenderne, der alle har haft erhvervsrelevant 
praktik som led i deres MPL uddannelse, og hvoraf mere end en fjerdedel på undersøgelses-
tidspunktet arbejder i projektlederpositioner i danske kommunikations- og reklamevirksom-
heder – her i 2012 aflæser nye konturer af reale projektlederkompetencebehov bedre end 
branchens hovedaktører selv gør det ...midt i kampens hede... 

 
Erkendelsen af behovet for mere professionaliseret projektledelse på bureauerne, så åbner 
den korte historie 2008-2012 faktisk for, at det sidste er mindst lige så sandsynlig som det 
første.  

 
Tæt interaktion mellem udbyder- og aftagerside ér helt afgørende specielt for de professions-
rettede uddannelser. Og som denne foreløbige undersøgelse viser: Tæt teori-praksis og ud-
byder-aftagerdialog er afgørende også, når de overordnede nøgletal fortæller, at alt egentlig 
går ganske godt. 
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