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Projekters ”første 30 dage”  

- 15 fælder og 15 gode råd 
 

Af lektor Peter G. Harboe og lektor Jan Rosenmeier 

Abstract 

”Det, I har taget op her, er væsentligt  

- det er sgu lidt fluffy det med nye projekters opstart”.  

 

Citatet stammer fra en afprøvning af de første resultater i en erfagruppe med projektledere i 

Midtjylland. 

Når ledere træder ind på en ny scene, har de ofte 100 dage til at blive etableret og vise de 

første resultater. Hele optakten til denne undersøgelse tog afsæt i dette og definerede en 

ramme på “De første 30 dage for projekter”. Det blev senere mere en metafor for “opstarten”, 

da netop tiden varierer meget omkring forståelsen af opstarten, der nemt kan tage langt mere 

end 30 dage. Afsættet for forskningsprojektet er praksis og denne udforskes i dialog med 17 

erfarne projektledere fra forskellige kontekster. Ganske overraskende dukkede mønstre på 

tværs af projekterne. Et mønster omhandler de faktorer, der afgør om projekter kommer godt 

fra start med afsæt i kontekst og de organisatoriske vilkår uden for projektets rammer. Det 

drejer sig bl.a. om projektets strategiske betydning, placering, prioritering og forankring i 

organisationen. Andre opdukkende mønstre omhandler projektejers position i ledelseskæden 

og dennes handlemønster som spillede en afgørende rolle. Projektlederens mulighed for at 

lede opad sprang også i øjnene på tværs af de mange interviews. Endelig viste det sig, at 

projektets faglige udfordringer var mindre afgørende end ventet de første 30 dage. 

Projektlederens relationelle kompetencer viste sig også at skulle række langt ud over de 

sædvanlige styringsværktøjer, da projektlederen skal være særligt opmærksom på, hvordan 

projektet forstås og etableres i de indledende samtaler og møder i et større organisatorisk 

perspektiv. Med afsæt i data præsenteres 15 fælder og 15 faldgruber med tilhørende gode råd 

og kobling til projektets samlede succes over tid. Hvis først projektet falder i én af fælderne, er 

der sjældent er mulighed for at gentænke projektet i organisationen, Projektledere skal derfor 

tidligt identificere fælderne. Sker det tidligt, er der konkrete handlemuligheder.  

 

Indledning 
I de forskningsmæssige bølger, som projektledelsesforskningen har gennemløbet, har særligt 

én bølge, ”Rethinking Project Management”, været behandlet indgående i den skandinaviske 

forskningslitteratur. Oprindelsen skal søges i en række forskeres erkendelse af, at projekter 

ikke kun er redskaber men også midlertidige organisationer, og at projektledelse dermed bliver 

en holistisk disciplin for at opnå effektivitet og innovation. (Svejvig & Andersen, 2015).  

I fortsættelse af denne erkendelse blev forskningen i ”the actuality of projects” central, fordi 

forskerne erkendte, at det var nødvendigt ikke at søge generelle og universelle regler, der så 

kunne ende i manualer for uerfarne projektledere, men at se projekter i deres kontekst og 

undersøge, hvad der faktisk sker i ledelsen af projekterne med henblik på at mere bredt af 
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afdække de udfaldsrum, der opleves blandt projektledere for på den måde at opnå ny viden 

om praksis i projektledelse. (Cicmil et al., 2006)   

Hertil kommer en række konstateringer fra Morris (Morris, 2011):  

 

• “Data shows that most of the factors which seriously affect . . . project outcome, for 

good or ill, will have been built-in to the front-end definitional decisions”. 

 

• If we want to be really effective in improving project management performance we 

should therefore be focussing on the front-end.  

 

• Yet we hardly understand what the management competencies there look like and we 

have very few training or education programs focussed on it.  

 

Med denne inspiration har vi valgt at undersøge oplevelsen af projektets første 30 dage hos 

projektledere og i det følgende vi vil beskrive vores undersøgelsesspørgsmål, vores tilgang 

samt vores bearbejdning af projektledernes udsagn. De resultater, vi finder, kan bidrage i 

forhold til lærebøgerne om projektledelse. både selve teorien om projektledelse men også 

konkret praksisnær uddannelse og simulationstræning i projektledelse, som vi er optaget af. 

Afsættet er primært projektledelse, men der vil være en del sekundære relevante aspekter - 

også for ledere, der ofte har ansvar for en portefølje af projekter. 

 

Baggrund og undersøgelsesspørgsmål 
Der er flere årsager til vores interesse for de første 30 dage i projekters liv – her skal nævnes 

3 årsager til undersøgelsesspørgsmålet. 

For det første må man erkende, at projekter fejler i for høj grad, til at vi kan sige, at praksis er 

fundet, eller at der en enkelt formel, som kan sikre, at projektledelsen giver træfsikkerhed. En 

række opgørelser viser, af træfsikkerheden i projekter er meget dårlig i forhold til de 

forventninger, der stilles op i begyndelsen af projekterne. (Ringgade et al., 2021).  

Konsekvensen af den manglende træfsikkerhed er både store samfunds- og virksomhedstab og 

ødelagte karrierer for de projektledere, der har påtaget sig ansvaret for at gennemføre 

projekterne. (Flyvbjerg, 2006). 
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Tabel 1: 3 undersøgelser viser en lav træfsikkerhed  (Ringgade et al., 2021) 

For det andet viser gennemgangen af nogle af de mest spektakulære fejlslagne projekter i 

Danmark, at de første dage i projektets forløb har været årsager til meget store fejlslutninger. 

Et eksempel er omlægningen af SKAT, hvor en række potentialer for besparelser blev lagt frem 

tidligt i projekterne, og disse potentialer blev betragtet som forudsætninger for projekterne. 

Og først flere år senere så man, at forudsætningerne var løse beregninger. (Grønnegaard 

Christensen & Mortensen, 2018) 

For det tredje viser flere interviews med projektledere både blandt vores studerende på Diplom 

i Projektledelse (Harboe et al., 2018) og generelle surveys blandt projektledere i Danmark 

(Bucka-Lassen et al., 2018), at forudsætninger og grundlag for projekterne er vanskelige at 

arbejde med pga. kompleksitet og mangel på støtte i organisationen. 

Der er således udfordringer for projektledere – både i form af udfordringer med 

træfsikkerheden og i form af opstillingen af målsætningerne for projektet og organisationernes 

tilgang til projekter.  

Vi mener, at det er relevant at undersøge, hvordan grundlaget for projekter dannes, hvad der 

egentlig sker i projekternes første faser, og hvordan projektlederen handler i disse første faser. 

Vi har derfor sat os for at undersøge, hvad projektledere konkret oplever i nye projekters 

første 30 dage i projekterne.  

Vi tror, at der er noget nyt at hente ved at bede erfarne projektledere hver især beskrive et 

enkelt konkret projekt fra det tidspunkt, hvor de bliver inddraget af ledelsen i projektet - både 

ud fra en konkret tidslinje og ud fra deres tolkning af oplevelserne. Vi vil prøve at opfange et 

mønster, der kan pege på nogle af de fælder, som en projektleder kan falde i, og vi vil søge at 

udlede mulige gode råd i den forbindelse. Til slut vil vi diskutere vores resultater i forhold til de 

guides og gode råd, der allerede er beskrevet i metoder og lærebøger inden for projektledelse. 

 

 



PROJEKTERS FØRSTE 30 DAGE – 15 FÆLDER OG 15 GODE RÅD   4 

Metode – og tilgang til indsamling af empiri samt selvkritisk 

kasket 

For at afdække hvordan grundlaget for projekter dannes, og hvad der egentlig sker i 

projekternes første faser, valgte vi en kvalitativ casebaseret tilgang. Vi ønsker, at man gennem 

udvalgte cases kan give et ”nuanceret blik på virkeligheden og den detailrigdom, der er i 

forskellige situationer” (Flyvbjerg, 2010). Ved at studere cases betyder det ikke, at vi afviser 

kvantitative undersøgelser. Der er behov for begge tilgange.  

Ambitionen med studiet er at komme nærmere på de oplevelser, som projektledere kan 

beskrive i de første faser, og til dette vil vi anvende det strukturerede interview.  

De strukturerede interviews er opbygget af fire skridt. Første skridt afdækker tidslinjen, som 

projektlederen selv ser forløbet og de oplevede barrierer for gevinstindhentning. Det andet 

skridt afdækker, hvordan projektlederen forestiller sig andre i organisationen oplever og 

betragter projektet med dets succeskriterier og valg af tilgang til projektledelse. Det tredje 

skridt udspørger forestillingen om hvor, der oplagt kan forbedres tilgange – igen med afsæt i 

projektlederens egne refleksioner. Slutteligt kommer fjerde skridt, der ser på mulige konkrete 

handlinger i den retning. 

Vi følger her Karl Tomms spørgsmålstyper bearbejdet og rettet mod spørgsmål i organisationer 

(Johansen et al., 2009) i en spørgeguide, der skal sikre, at vi både opnår en forståelse for 

konteksten og nogle refleksioner, der kan forklare de valg og fravalg projektlederen har truffet 

i den enkelte case samt betydningen af samspillet med andre relevante aktører samt den 

kontekst, hvori valgene er truffet. 

Formen for interviewet bestod i interviews over Microsoft Teams, hvor vi åbnede dialogen og 

rammesætningen med en online tavle med tidslinje og 4 farvede post-its. En farve 

symboliserede projektlederens perspektiv og erkendelse, en anden farve lederen/ledelsen, en 

tredje farve refleksioner og endelig blev der anvendt en farve, når særlige forhold i konteksten 

dukkede frem i dialogen.  

Vi noterede løbende de væsentligste elementer, der dukkede op i samtalen. Ideen med dette 

var muligheden for at den interviewede projektleder løbende kunne bevidne, at vores 

dokumentation af udsagn matchede de beskrivelser og udsagn, som vi fandt væsentlige at 

fremhæve igennem det strukturerede interview.  

 

Figur 1 - Online tavle til udgangspunkt for interview 
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Ud over dette, så oplevede vi en fordel ved at være to til at interviewe og dokumentere. 

Herved kunne vi løbende indfange og nedskrive flere nuancer og derved løbende opbygge 

dokumentation i stedet for den klassiske transskribering af interviewene. Kun ét interview blev 

optaget, den ene gang hvor vi ikke begge kunne være til stede. Optagelsen blev gennemlyttet, 

noter blev skrevet, og derefter slettede vi materialet som aftalt med respondenten. 

Samlet havde vi derfor et nuanceret materiale fra alle casebeskrivelser, hvor vi kom gennem 

flere vinkler på casen, og i et vist omfang har vi på denne måde søgt at minimere bias. Vi 

oplevede enkelte gange, at vores udsagn på tavlerne blev korrigeret i forbindelse med den 

anvendte online tilgang til bevidning. Omvendt erkender vi også muligheden for, at den 

interviewede ikke spottede alle nuancer, og som nævnt er udsagn på post-it ganske korte. 

Derfor har det også været væsentligt at fremføre de mønstre, hvor temaer gik igen på tværs 

af cases – og dermed understøttes relevans og temaer, der dukker frem i analysen her. 

 

Figur 2: Dataopsamlingen fra interviews (bevidst sløret) 

 

Fravalg af transskribering kan dog udgøre akilleshælen i analysen. En sådanne transskribering 

kunne have bidraget til øget præcision og en semantisk analyse. Samtidig kunne det have 

bidraget til en kodning af data med henblik på en optælling af gentagelser og en mere præcis 

forståelse af respondenternes anvendelse af begreber og dermed et mere nuanceret billede af 

den enkelte case.   

Med denne metode bliver vores tolkning mere afhængig af vores umiddelbare forståelse, og vi 

har ikke haft mulighed for at kvantificere de kvalitative resultater yderligere.  

 



PROJEKTERS FØRSTE 30 DAGE – 15 FÆLDER OG 15 GODE RÅD   6 

Rekruttering af respondenter 

Vi rekrutterede respondenter ad flere kanaler, fordi vi ønskede en bred samling af cases fra 

forskellige brancher og projektledere med forskellig baggrund. Den ene kanal var en 

erfagruppe med projektledere i Østjylland - både offentlige og private. En anden kanal var 

konsulentvirke, en tredje var respondenter fra Byggeriets Projektlederuddannelse og endelig 

og oplagt tog vi fat i dimittender fra Diplom i Projektledelse. 

Fælles for alle respondenter viste det sig, at deres selvvalgte projekt involverede over 6 

deltagere, at deres projekt blev igangsat af en drifts- eller topledelse, og at de tydeligt blev 

betegnet som projektledere af projektet. 

I alt gennemførte vi 17 interviews og fik en spredning på brancher og professioner, der 

betyder, at vi mener at have et bredt udsnit af projektledere som respondenter, hvor mønstre 

træder frem på tværs af disse.  

 

 

 

Tabel 2 Fordelingen af respondenter på brancher 

 

Databehandling  

Det kan være vanskeligt både at overskue nuancer samt spotte mønstre, uden at det afspejler 

de temaer, som vi på forhånd forventede at møde - eller ønskede at møde. Vi drøftede 

forskellige tilgange til at undgå bias mest muligt – som omtalt ovenfor også. Det samme måtte 

gælde databehandlingen.  

Vi afprøvede forskellige tiltag og drøftede fordele og ulemper hver gang. Vi ledte først bredt 

efter alle de variabler, som dukkede op i analyserne, og dernæst reducerede vi ad flere 

omgange, der hvor vi kunne spotte, at temaer gik igen. Det kunne i værste fald svare til kun 

at anskue gennemsnit og ikke betragte varians. Har man hovedet i fryseren og fødderne i 

ovnen, så er det gennemsnitligt meget godt, men nok ikke særligt rart. Med andre ord, så 

skulle vi både finde bredde og dybde samt spotte de mønstre, som var væsentlige i forhold til 

vores problemformulering.  
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Med afsæt i de 17 interviews sad vi med både fysiske og digitale tavler samt noter. Herfra 

begyndte vi databehandlingen med at konsolidere interviewene i en samlet oversigt, hvor vi 

gennem 20 forskellige undersøgelsespunkter forsøgte at analysere betydningen af f.eks.: 

“Kontekst med bl.a. magtforhold omkring projektet - bl.a. ”nærhed til fyrsten”(Da Cunha, 

2012), E- overfor O-ledelse. (Beer & Nohria, 2000).Vi vinklede også de mere følelsesmæssige 

aspekter som projektlederens frustrationsniveau samt objektivt de konkrete aktiviteter, der 

blev omtalt som væsentlige - blot for at nævne nogle af de 20 variabler, som trådte frem.  

For at overskue de mange data printede vi dem også ud og hang dem op – som vist nedenfor. 

 

Tabel 3: 20 forskellige undersøgelsespunkter (bevidst sløret) 

 

Med denne tilgang og dette afsæt opstillede vi indledningsvis 21 hypoteser, og med disse 

gennemgik vi hver enkelt case for at se, om hypoteserne kunne bekræftes i hver case. Det 

viste sig hurtigt, at ikke alle cases kunne bekræfte hypoteserne. Dette betød, at vi måtte 

behandle data med en række nuancer og i endnu højere grad måtte formulere temaer fremfor 

egentlige hovedpunkter eller handlingsanvisninger.  
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Første konstateringer  
Ud af materialet og behandlingen i konsolideringsfasen ovenfor og i arbejdet med hypoteserne 

dukkede flere mønstre op. Her de tre første større konstateringer på tværs af materialet: 

a) De første 30 dage er ofte ikke kun 30 dage. 

Når vi så på den tidshorisont, som vi havde defineret som 30 dage, kan vi i materialet 

se, at projekters tilblivelse sjældent ligger omkring de 30 dage, som vi havde sat som 

erfaringsmæssig forventning. To projekter etableres på meget kort tid, mens fire 

projekter etableres i løbet af 3-6 måneder – et enkelt projekt etableres først efter 8 

måneders drøftelser og overvejelser. Spredningen er stor og fordelingen skæv forstået 

på den måde, at der var flest, som tog længere tid end forventet. For projektlederen 

har netop dette været en klar kilde til frustration. Med denne viden om, at det tager 

uventet lang tid at forme et projekt, så kan projektlederen være forberedt på det 

opfattende arbejde, der ligger i at etablere projektet med målsætninger, forståelse for 

gevinster, formel projektejer og tildelte ressourcer og især arbejdet med at opbygge 

tillid og følgeskab - måske endda stabile relationer – alt sammen temaer, som ofte 

omtales som relationel koordinering, teaming og psykologisk tryghed.  

 

b) De lange tilløb til projekt kan ikke kun tillægges organisationens projektmodenhed.   

I projektteorien har organisationens projektmodenhed særligt i 2000-2010 været 

genstand for både arbejde med fastlæggelse af definition og målemetoder og meget 

ofte i en fem-trinskala (Görög, 2016). Der har været kritik at denne tilgang. Jugdev og 

Müller kommenterer bl.a., at modenhedsmodellerne fokuserer på små forbedringer på 

projekt- og driftsniveau og lægger vægt på viden, der kan overføres gennem 

dokumenter, guidelines, skabeloner eller manualer. De forklarer, at dette ikke er 

tilstrækkeligt til at forklare værdiskabelsen, fordi en stor del af projekters 

værdiskabelse kan tilskrives organisationens uhåndgribelige organisatoriske, 

menneskelige og sociale kapital (Jugdev & Müller, 2005). Vi konstaterer noget lignende; 

der er en række elementer til forståelse af projekters forløb, der går ud over 

definitionen på projektmodenhed. 

 

c) Projektejers og projektleders handletilbøjeligheder - ikke kun kompetencer - har stor 

betydning. 

Vi konstaterer, at en lang række udsagn i interviewrunden kan knyttes an til, hvad 

projektleder og projektejer har ”i rygsækken” og deraf afledet, hvilke 

handletilbøjeligheder, der træder frem. Når vi refererer til rygsækken, så er det 

Bourdieus fine abstrakte begreb habitus vi tænker på, og oversætter habitus her til 

opsamlet og erhvervet faglig indsigt, kompetencer, særlig metodeindsigt og erfaring fra 

praksis. Denne habitus leder til handlinger i praksis. Vi har mange ord i hverdagen for 

dette f.eks. “rygradsreaktion” eller “automatreaktion” - vores umiddelbare reaktioner. 

Vi vælger at følge ordets dybere betydning i form af “handletilbøjeligheder”. Det bliver 

hurtigt tydeligt i interviewrunden, hvor projektledernes narrativer omtaler, at har man 

som projektleder ofte haft succes med stram lineær styring og strukturelle løsninger, så 

vælger man den del mere eller mindre ubevidst og altså ikke på baggrund af en analyse 

af kontekst og f.eks. kompleksitet. Det samme gælder handletilbøjelighed i retning af at 

være mere dialogsøgende, hvor projektledere orkestrerer en mere cirkulær tilgang, der 

”handler” på at få dagsordener på plads før møder, således at de kan træde mere i 

baggrunden på selve møderne og derigennem arbejde med meningsskabelse og 

involvering. Men i og med, at de fleste i deres interviews anviser forskellige veje til at 

have styr på situationen, så er der en tendens til at begge tilgange faktisk ligner 

hinanden, da de systematisk anvendes med afsæt i de tilvejebragte 
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handletilbøjeligheder. Kun få omtaler og erkender egentlige behov for mere lærende og 

aktionsforskende tilgange, når kompleksiteten for alvor øges, men beskrivelser viser, at 

flere udfører prøvehandlinger, som læner sig ind i den eksperimenterende agile tilgang. 

Afgørende for projektlederens spillebane er desuden selve samspillet med lederen og 

den ledelsestilgang og kultur, der leder i dette relationelle samspil. Også her har det 

betydning, om der ledes op og ned samt hvilket mandat og legitimitet, der følger med, 

når opgaverne delegeres fra ledelsen.  

 

Disse tre første konstateringer er interessante for projektlederen, fordi de betyder, at 

projektets etablering bliver meget afhængig af organisatoriske faktorer, som ligger før 

projektet etableres som temporær organisation.  

 

Projektlederen skal være opmærksom på handletilbøjeligheder, den menneskelige og sociale 

kapital i organisationen og acceptere forholdsvist lange tilløb til projektetableringen. Det 

gælder ikke kun projektejers handletilbøjeligheder men også en bevidsthed om egen habitus i 

egen rygsæk og deraf egne afledte handletilbøjeligheder. 

 

Udover disse første konstateringer udledte vi en række temaer og omdrejningspunkter for 

fortsat analyse, som vi nu vil se nærmere på. 

 

Temaer og omdrejningspunkter, der træder frem 

De 17 interviews viser, at der er en række afgørende temaer, der spiller ind på valg af tilgange 

i projekters ”første 30 dage”. Disse temaer danner grundlag for både at identificere faldgruber 

- egentlige fælder - og samtidig anvise gode råd i denne indledende fase. 

Nogle af de temaer, der træder særligt tydeligt frem, omhandler dels samspillet med ledelsen - 

særligt projektejer - og dels koblingen til andre aktører og naturligvis organisering og 

kontekstuelle elementer som f.eks. branche, kultur og økonomi samt graden af kompleksitet i 

projektet.  

Det viser sig også her – dog som forventet, at der strukturelt også er stor forskel på, om 

etableringen finder sted i en driftsorienteret eller projektorganiseret udviklingskultur. Alt 

sammen elementer, som vi vil folde ud nedenfor.  

Relevante temaer 

  Tema 

1 Organisatoriske rammer for projektet – drift- eller projektorienteret  

2 Projektejers faglighed i forhold til projektindhold 

3 Projektejers erfaring med projekter og processer 

4 Projektets forankring organisatorisk - bl.a. i ledelseskæden og i værdikæden  

5 Projektets formelle ledelse 

6 Projektets prioritet ift. den samlede portefølje af projekter og ift. drift 

7 Projektleders mandat og legitimitet 

8 
Projektets størrelse; scope ift. påvirkning af organisation, teknologi, forretning og 

politik samt forhold mellem forventet gevinst og omkostninger 

9 Projektets størrelse; interessenter og deltagere  
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10 Projektets kompleksitet 

11 Projektleders personlige stil 

12 Projektets dokumenter 

13 Projektets relationer 

14 Projektets mulighed for at fejle 

15 Projektets mål og eksekvering 

 

Tabel 3: Temaer i projekts første 30 dage 

 

Vi kunne ved nærmere gennemsyn se, at disse 15 temaer typisk samlede sig om samspillet 

inden for og mellem de fire omdrejningspunkter: Projektejer, organisation, projektleder og 

projektet selv, som vi forsøger at skitsere nedenfor. 

 

 

Figur 3: Omdrejningspunkt i samspil i projektets første 30 dage 

 

Det første omdrejningspunkt lå i projektejers handletilbøjelighed, som tog sit afsæt i habitus 

og bl.a. projektejers faglige grundlag og metodetilgang; men også projektejers 

projektfaglighed og indsigt i projektets substans. Vi taler også om det, som vi kalder 
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projektejers personlige stil og persontype. I fortællingerne kommer dette til udtryk gennem 

den adfærd, som viser sig særegent ved netop denne projektejers interageren med 

projektleder og andre relevante aktører. 

Det næste omdrejningspunkt lå i selve organisationen og organiseringen og den udlevede 

strategi og forretningen eller kerneopgaven. Forskellen mellem organisering af en professionel 

projektudvikling og organisering af en mere driftstung organisation er naturligvis også en 

klassisk forskel. Driftsorganisering er mere optaget af at udnytte eksisterende ressourcer og 

kapacitet end radikal nyudvikling. Er der fokus på udvikling bliver det ofte mere inkrementel 

udvikling. Omvendt gælder det i den professionelle projektorganisation, at projekterne ofte 

udgør kerneforretningen. Det kunne også være tilgang til resultater og projektleverancer eller 

styring og organisering af underleverandører. Den professionelle projektorganisering har ofte 

en strukturel grundlæggende opbygning i form af funktioner eller ressourcepuljer i f.eks. en 

matrixorganisering eller nyere struktur under agile dogmer. Endelig er der de dybereliggende 

grundlæggende antagelser i kulturen og de værdier og artefakter, der træder frem.  

Det tredje omdrejningspunkt var selve projektet, som vi har valgt som et selvstændigt 

omdrejningspunkt selvom det jo ikke i sig selv er interessant uden samspillet med øvrige 

omdrejningspunkter, processer, handlinger og aktører i øvrigt. Projektet er som 

omdrejningspunkt genstand for særlig opmærksomhed omkring afgrænsning - det vi kalder 

projekt-scope, projektet beskrevet som gevinstrealisering og businesscase, selve projektets 

indhold, aktiviteter og handlinger og indre kompleksitet såvel som kompleksitet mellem 

relevante aktører og løsningsforslag realiseret som udlevet nytteværdi. I tegningen nedenfor 

indgår også et kendt værktøj til at portrættere projektet i samspillet mellem: forretning, 

organisering, teknologi og politiske elementer. 

Det fjerde omdrejningspunkt lå i projektledelsen og projektleders handletilbøjelighed (eller 

habitus) i form af projektleders faglige grundlag og metodetilgang, projektleders 

projektfaglighed, projektleders indsigt i projektets substans og projektleders personlige stil. 

Typisk træder der en projektleder frem, der trækker på styring eller ledelse - også kaldet 

Project Management og/eller Project Leadership. Det er omtalt ovenfor også i søgen efter at 

definere handletilbøjelighed. Har en projektleder gennem tiden opbygget færdigheder og 

oplevet positiv effekt gennem klassisk lineær styring, så trækkes der på denne læst og 

omvendt er der flere, der dyrker dialog og relationel koordinering – alt sammen omtalt 

ovenfor.  

Mere relevant er det at anskue helheden - altså også samspillet mellem omdrejningspunkterne 

og se det som entiteter og relationer. Her indsætter vi således pile/linjer, der binder 

omdrejningspunkterne sammen. Disse relationelle forbindelseslinjer er væsentlige at fokusere 

på i etableringen af projekter - både når det gælder faldgruber og gode råd. 

Projektejers position og tyngde i den samlede ledelseskæde kan have betydning for 

gennemslagskraft og magt i forhold til prioritering af organisationens samlede ressourcer og 

dermed også for projektets placering i den samlede portefølje af projekter. 

Andre forhold i de relationelle koblinger, der træder frem i interviewene, er vigtigheden af at 

forankre projekter både organisatorisk og op imod strategien.  

Men et helt afgørende element, der også udgør frustrerende klange, er samspillet mellem leder 

og projektleder. Den psykologiske tryghed i forhold til at turde lede opad - helt transparent - 

er afgørende vigtigt. Det kommer især til udtryk, når en leder godt nok har delegeret 

projektledelsen til en person, men samtidig ikke har fået manifesteret positionen i 

organisationen - dette resulterer i mangel på legitimering af delegerede mandat.  
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Figur 4: Omdrejningspunkt i samspil i projektets første 30 dage – nu udfoldet 

 

Når vi går de 15 temaer i tabel 3 igennem, så ser vi, at temaerne i høj grad kredser om 

mellemrummene mellem omdrejningspunkterne. Vi har indsat de nummererede temaer fra 

tabellen i figuren nedenfor. 
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Figur 5: Omdrejningspunkt i samspil i projektets første 30 dage – nu med temaer. 

 

Hvis vi mere systematisk skulle forsøge at skabe overblik over samspillet mellem de fire 

omdrejningspunkter, så kan denne matrix skildre samspillet mellem omdrejningspunkterne 

med en række organisatoriske begreber: 
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 Organisation Projektejer Projektleder Projekt 

Organisation 

  

Projektejers 

deltagelse i 

ledelseskæden 

Projektleders 

legitimering  

Projektets 

strategiske 

forankring  

Projektejer Projektejers 

position 

  

 Projektejers 

ledelse nedad 

Projektets 

prioritering i 

porteføljen 

Projektleder Projektleders 

positionering 

Projektleders 

ledelse opad   

Projektleders 

styring 

Projekt Projektets 

organisatoriske 

forankring  

Projektets 

prioritering af 

porteføljen 

Projektledelsers 

mandat   

 

Tabel 4: Matrix til beskrivelse af omdrejningspunkterne 

 

Det kunne være et tema i sig selv at diskutere hele det komplekse organisatoriske samspil i 

detaljer, specielt fordi projektledelsesforskningens bølge omkring Rethinking Project 

Management blev indledt med en anskuelse af projekter som temporære organisationer 

(Lundin & Söderholm, 1995) (Svejvig & Andersen, 2015) og fordi, vi netop påpeger, at 

projekterne i de første faser ikke kan isoleres fra værtsorganisationen. 

I sammenhæng til denne artikel vil vi samlende for disse nuancer fremhæve og gentage, at 

projektlederen skal have en dyb organisatorisk forståelse for at opnå resultater i projektets 

”første 30 dage” og dermed ikke isoleret arbejde med projektstyring. 

 

15 Fælder i projektets ”første 30 dage” og 15 gode råd 
Omdrejningspunkterne er en relativ abstrakt tilgang til projekters ”første 30 dage”, men bag 

disse omdrejningspunkter ligger temaer og de fælder, som projektlederne oplevede. Vi har 

forsøgt at formulere de 15 fælder eller faldgruber, som de dukkede op i de empiriske studier – 

samtidig vil vi med dette afsæt søge at sætte meningsfulde gode råd på de enkelte fælder. 

Fælder og gåde råd er opstillet i det følgende og kan betragtes som en checkliste for 

projektlederen i den første fase af et projekt – velvidende at det samtidig kan blive artiklens 

akilleshæl, da en af pointerne netop er, at det ikke kan anskues så forsimplet i en generisk 

tilgang.  

Men som tjekliste er det vores håb, at vi taler til systematik og en mulig inspirationskilde til at 

se mere nuanceret på etableringen af projekter fremfor at stå med det “blanke papir” og sige, 

at det er kontekstbestemt, og at ingen projekter en ens – de er unikke, som vi har haft for 

vane at sige i selve definitionen af projekter. Men vi vover at springe ud i nogle faldgruber eller 

fælder med tilhørende gode råd, idet de er udsprunget af empirisk analyse og bredt funderet 

blandt respondenterne. 

Nedenstående fokus på fælder og gode råd er opbygget som tjekspørgsmål op imod temaerne. 
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  Tema Fælde Gode råd 

1 
Organisatoriske 
rammer for 
projektet 

Organisationen er mest tilpasset og 

gearet til drift – og erkender ikke 
mangel på kompetencer og viden 
om at agere professionelt med 
udviklingsprojekter. 

 
Få projektet på agendaen. 

 
Skab kanal til topledelsen, hvis der 
ikke er en projektejer. 
 
Brug tid på at definere roller og 
aftale ressourcer - minimum for 
første fase eller første sprint. 
 
Etabler første bud på psykologisk 

kontrakt med teamet og italesæt 
psykologisk tryghed.  
 
Igangsæt fælles dokument.   

2 
Projektejers 
faglighed ift. 
projektindhold 

Projektejers faglige viden og 
erfaringer ligger lagt fra projektets 
faglige område.  

 
Projektleder skal arbejde på at 
etablere psykologisk tryghed, have 
fokus på nytteværdi før løsninger 
og endelig møde projektejer med 

en nysgerrighed, som vil afdække 
projektejers udsyn og indsigt. 
 
Projektleder skal lede opad med 
fokus på at skabe mening hos 

projektejer samt oversætte 
funktionalitet til nytteværdi.  

3 

Projektejers 
erfaring med 
projekter og 
processer 

Projektejer virker låst fast på, at 
“sådan plejer vi at lykkes” og 
hverken ser eller griber nye 
muligheder. 

Benyt møder til at få enighed om 
processen. 
 
Etabler en fælles nysgerrighed, 

hvor der tillades at eksperimentere 
med nye veje. 

4 

Projektets 
forankring 
organisatorisk - 
bl.a. i 

ledelseskæden og 
i værdikæden  

Der er enten ikke kontakt til 
projektejer eller projektejer opleves 

dekoblet resten af ledelseskæden og 
dermed også dekoblet 
organisatorisk forankring. 
 
blet resten af ledelseskæden? 

 
Forsøg at etablere en styregruppe, 

der favner den relevante del af 
organisationen. 
 
Forsøg at få emnet på 
ledergruppens dagsorden. 
 
Kontakt andre omkring projektet. 

 
Få driften involveret tidligt.  
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  Tema Fælde Gode råd 

5 

 

Projektets 
formelle ledelse 

 
Projektet er ikke formelt beskrevet, 
hvilket typisk ses ved, at der ikke 
tales om projektet uden for 
projektets rammer. Der 

kommunikeres ikke til øvrige ledere 
i ledelseskæden og derfor 
genkender ledere udenfor projektet 
heller ikke projektet. Dermed indgår 
projektet heller ikke i drøftelser om 
f.eks. ressourcer m.v.  

Få afklaret, om der er et reelt 
projekt. 

 
Du må tage initiativ til at få 
formuleret en første forståelse af 
projektets formål, mål og 
forventede leverancer.  
 

Hvis projektet af andre hensyn 
ikke må omtales, så må du skabe 
et fælles digitalt forum, hvor 
projektet kan omtales. 

6 

Projektets prioritet 
ift. den samlede 
portefølje af 
projekter og ift. 
drift 

Projektet har lav prioritet i forhold 
til andre indsatser.  

 
Anmod om at projektet kommer 

på dagsorden på 
ledergruppemøder. 
 
Invitér projektejer til jævnlige 

opdateringer med projektgruppen. 
 
Erkend som projektleder, at 
projektejer eller topledelse skal 
italesætte prioritering og 

legitimere projektets position med 
tydelige argumenter, som 
kommunikeres bredt.  

7 
Projektleders 
mandat og 
legitimitet 

Projektleder har vanskeligt ved at 
etablere tydelig position som 
projektleder. 
 
Det er utydeligt for andre, at du er 
placeret som projektleder for 
projektet.  
 
Det formelle lederskab mangler. 
 
Du har fået tydeligt mandat, men 
ingen andre har hørt om det, så dit 
mandat er ikke legitimeret. 

 
Opstil forslag til 
projektorganisation, formål og 

struktur og distribuér dette forslag 
til interessenter. 
 
Gør projektejer opmærksom på 
hvilke aftaler, der skal indgås med 

interessenter for at sikre fremdrift 
og ressourcer. 
 
Projektleders position og 
indflydelse kan ikke alene skabes 

gennem tildeling af rollen, men 

skal understøttes af 
meningsskabelse og gerne udtrykt 
gennem handlinger.  
 
Projektleder må også vise sit eget 
værd og kan ikke forvente, at det 
hele serveres.  
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  Tema Fælde Gode råd 

8 

 
Projektets 
størrelse - scope 
ift. påvirkning af 
organisation, 
teknologi, 

forretning og 
politik samt 
forhold mellem 

forventet gevinst 
og omkostninger 

Der er manglende forståelse for 
projektets scope? 
 

Det betyder bl.a. mangel på 
kompetencer og ressourcer. 
 
Der eret ensidigt fokus på et eller få 
elementer, der tilsammen udgør 

projektets scope. 
 
Der er manglende kompetencer til 
at arbejde med projektøkonomi, når 
omkostninger når et vist niveau? 

 
Etabler et overblik over helhed og 
sammenhænge mellem elementer 
i projektets samlede scope. 
 
Gennemfør en analysefase. 
 
Få de strategiske muligheder på 
topledelsens dagsorden - evt. 
gennem projektejers placering i 
ledelseskæden og projektets 

mulige bidrag i værdikæden. 
 
Kompetenceudvikling eller 
tilpasning af team - evt. 
projektstøtte fra stab.  

9 

 
Projektets 
størrelse - 
interessenter og 

andre aktører 

 

Relevante interessenter - typisk fra 

driften - inddrages sent - altså ikke 
rettidigt. 
 
Projektteamet etableres ikke, 
selvom man kan se et behov for 
flere fagligheder og afklaring af 
indbyrdes afhængigheder?  

Etablér en oversigt, der prioriterer 
deltagerne og definerer, hvilke 
roller og opgaver deltagerne har. 
 
Etabler mødestruktur og 
ansvarsoversigt. 

10 

 

Projektets 
kompleksitet 

Trods for stor kompleksitet ønskes 
der alligevel etableret en klar og 
enkel plan. 
 
Kompleksiteten er stor, og der 

fastholdes ureflekteret et krav om 
vandfaldsmodel. 
 
Agil transformation bliver den nye 
måde at drive projekter på - også 

når der ikke er behov for det. 

 
Når kompleksiteten er høj, kan du 
vælge at favne den og arbejde 

med prøvehandlinger og mere 
eksplorative tilgange. 
 
Det kan være nødvendigt at 
nedbryde i detaljerede aktiviteter 

og anerkende at en agil tilgang 
også kræver planlægning. 
 
Du kan også vælge at forsøge at 
reducere kompleksitet f.eks. ved 

at etablere strukturelle tiltag eller 
arbejde på tillid og psykologisk 
tryghed, som reducerer 
kompleksitet. 
 
Lad projektet afgøre, om du skal 
vælge en agil tilgang - også når I 
er i gang med agil transformation. 
Agilitet er ikke altid svaret - hvis 
klassisk projektledelse er muligt, 
så vælg det.  
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  Tema Fælde Gode råd 

11 
 
Projektleders 
personlige stil 

 
Projektleders personlige stil og 
erfaring - altså samlede 

handletilbøjelighed – resulterer i, at 
erfaret bedste praksis gentages igen 
og igen – men ureflekteret. 

 
På sin vis er det en kæmpe fordel 
at kende til egne styrker og bringe 
dem i spil igen og igen. Men en 
tilgang eller en valgt stil og 
metode må aldrig vælges 
ureflekteret. 
 
Projektet skal altid være genstand 
for analyse af, hvilken tilgang 
projektet kalder på - og altså ikke 

hvad projektleder bekender sig til 
af handletilbøjeligheder - det er jo 

ikke en religion.  

12 
 
Projektets 
dokumenter 

 
Der er flere versioner af de samme 
dokumenter om projektet. 
 
Projektet er beskrevet i forskellige 
møderelaterede dokumenter f.eks. i 

PowerPoint præsentationer med 
forskellige tekster.  

Du må tage initiativ til at få 
formuleret en første fælles 
forståelse af projektets formål, mål 
og forventede leverancer.  

13 
Projektets 

relationer 

 

Det opleves, at projektets centrale 
aktører ikke koordinerer løbende - 

ses typisk ved manglende kontakt 
mellem møderne. 

Du må aktivt etablere relationer 
mellem deltagerne – evt. gennem 

fælles opgaver for grupper af 
deltagere. 

14 

 
Projektets 
mulighed for at 
fejle 

 
Det opleves, at projektet omtales 
som "det store spring fremad" eller 
lignende.  

 
Det nævnes, at "Failure is not an 
option". 
 
Der er allerede tidligt defineret en 

meget snæver tidsramme eller 
budgetramme, og denne vurderes 

at gå forud for kvaliteten.  

 
Du må introducere estimater med 
plus/minus for tid og omkostninger 
og dermed vise usikkerheden.  

 
Du må introducere en agil tilgang 
med en product backlog og gøre 
opmærksom på, at prioriteten er 
kvalitet i leverancerne. 

  
Du må introducere "Plan B".  
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  Tema Fælde Gode råd 

15 

 

Projektets mål og 

eksekvering 

Der er ingen realisme til stede, 
hvormed meningsskabelsen 
udebliver. 
 
 Der er mangel på klare 
målsætninger. 
 

Der er mål, men er de ikke 
koordineret op ad ift. formål og 
strategi eller koblet på mulige tiltag. 
 
Der opleves en urealistisk 
forestilling om, at alle mål kan 
realiseres samtidig?  

 
Afdæk behov og ønskede gevinster 
før indsatser og løsninger aftales. 
 
Afdæk hvordan succes ser ud for 
projektejeren. 
 
Samtlige mål skal anskues og 
hegnes ind - så scope times og 
tilpasses løbende. 
 
Deltageres meningsskabelse og 
indre motivation knytter an til 
både de abstrakte visioner og 
mere konkrete mål - så etablér 
møder, der skaber grundlag for 

meningsskabelse med dette afsæt. 
 
Husk også at mål og meningen 
skaber passion, men uden 
kompetencer eksekveres der ikke 

på strategien, og visionen 
realiseres ikke.  

 

Tabel 5: Fælder og gode råd  

De 15 omtalte fælder, som vi beskriver ud fra temaerne, skal betragtes som alvorlige 

udfordringer for projektlederen, da de har stor betydning for projektets videre forløb. Vores 

interviews og videre behandling af udsagnene fra interviewene viser, at det er meget 

vanskeligt at komme fri af fælderne længere henne i projektforløbet. 

Derfor skal konkrete tiltag i form af de gode råd og anbefalinger hurtigt komme i betragtning. 

De kan ligge udenfor de almindelige forventninger til tiltag en projektleder måtte tage, men de 

kan betyde meget for det videre forløb, så de er vigtige. 

 

Hvad skriver lærebøgerne om de 30 første dage, og har vi fundet 

noget nyt? 

Som en afprøvning af vores resultater så vi på, hvad lærebøger og den almindelige litteratur i 

projektledelse anbefaler, når de anskuer projektets første 30 dage. 

Litteraturen kan opdeles i metodebeskrivelser og formulerede lærebøger i projektledelse. 

Der er to metodeangivelser, der har afgørende indflydelse på metoder i Danmark. Den første 

er PMBOK og den anden er PRINCE2. Siden har mere agile tilgange som især Scrum fået 

betydning. Det skal også nævnes, at systemisk projektledelse tidligere har forsøgt at sætte 

fokus på de relationelle samspil, og sidstnævnte har haft betydning ind i nyere forståelser af 

teaming-teorier m.v. Vi sætter her særligt fokus på modstillinger til netop de mere lineære 

forståelser og dermed PMBOK og PRINCE2. 

Metoden PMBOK er udviklet med baggrund i den internationale projektlederforening PMI, og 

PRINCE2 er udviklet i Storbritanniens centraladministration (UK Government Office). Begge 

tager udgangspunkt i procesbeskrivelser for projektopstarten – en slags checklister, der kan 

sikre en formalisering (se tabel 7). 
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Metodebeskrivelser Indhold i projektopstart 

PMBOK Project Management Body 

of Knowledge – (PMBOK, 2017) 

Processen til at formulere et Project Charter 

starter hos sponsor og de organisatoriske 

processer (ikke nærmere angivet hvilke). 

Processen indeholder en beskrivelse af 

omfang, en business case og en række 

vurderinger af organisatoriske aktiver samt 

involvering af eksperter. 

PRINCE2 (Bentley, 2019) Etablering af et præprojekt, der kan 

udarbejde Project Initiation Documentation 

(PID) og projektets grundlæggende 

organisering. 

 

Tabel 6: Metodebeskrivelser i projektledelse 

 

Det er kendetegnende, at procesbeskrivelserne her fokuserer på etablering af dokumentation, 

og det kan måske ses som en nødvendig formalisering i organisationen og dermed som en 

anbefaling af processen. En egentlig drøftelse af de organisatoriske vilkår optræder ikke. 

De dominerende lærebøger kan deles i tre – lærebøger orienteret mod vandfaldsmodellen, 

lærebøger orienteret mod den agile tilgang og lærebøger med en systemisk tilgang.  

De lærebøger, der er orienteret mod vandfaldsmodellen, tager udgangspunkt i formulering af 

trinvis etablering af projektgrundlaget. Den agile etablerer hovedroller, der kan sikre rettidige 

beslutninger i projekterne, og de systemiske lærebøger kommer nærmere ind på projektets 

kontekst og relationerne omkring projektet (se tabel 7). 
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Lærebøger - Vandfald Indhold i projektopstart – med særligt 

fokus på detaljeret styring 

Power i Projekter (Olsen et al., 

2020) 

Udarbejdelse af et målhierarki eller en 

uddybet gevinstbeskrivelse i form af en 

Impact Case og opstilling af interessenter. 

Project Management – The 

Management Process - (Gray & 

Larson, 2011) 

Definition af scope og nedbrydning i 

aktiviteter. 

Lærebogen - Agile Indhold i projektopstart – med særligt 

fokus på organisering, ledelse og 

videndeling 

Scrum – The Art of Doing the 

Work in Half the Time 

(Sutherland, 2015) 

Organisering med henblik på metodens 

hovedroller; Product Owner, Scrum Team og 

Scrum Master og etablering af Product 

Backlog. 

Lærebogen - Systemisk Indhold i projektopstart – med særligt 

fokus på det relationelle, på teaming og 

på processer og læring 

Project Management - A systems 

approach to planning scheduling 

and control – (Kerzner, 2017) 

Definere projektets succes – relationer til 

driften – forretningsforståelse – 

integrationsopgaverne på tværs af 

funktionerne i organisationen. 

Systemisk Projektledelse 

(Andersen & Søndergaard, 2012) 

Forståelse af projektets kontekst og de 

relationer, der har skabt behovet for 

projektet. Herefter en forståelse for 

processerne omkring planlægning af 

projekter i organisationen. 

 

Tabel 7: Lærebøger i projektledelse 

 

De systemiske lærebøger synes at komme nærmest på de resultater, vi præsenterer i fælder 

og gode råd – her inddrages tidligt overvejelser om den organisatoriske sammenhæng. 

Det nye i forhold til disse lærebøger er det yderligere fokus på den organisatoriske kontekst og 

opmærksomheden på projektejers og projektleders handletilbøjelighed. Vores resultater kan 

dermed bidrage til, at projektlederen målrettet forbereder sin indsats rettet mod projektets 

spæde start. 

 

Konklusioner  
Der er udfordringer for projektledere – både i form af udfordringer med træfsikkerheden, i 

form af opstillingen af målsætningerne for projektet og organisationernes tilgang til projekter.  

Vi mener, at det er relevant at undersøge, hvordan grundlaget for projekter dannes, hvad der 

egentlig sker i projekternes første faser, og hvordan projektlederen handler i disse første faser. 

Vi har derfor sat os for at undersøge, hvad projektledere konkret oplever i nye projekters 

første 30 dage i projekterne. 
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Hele optakten tog afsæt i dette og definerede en ramme på “De første 30 dage”.  

Det blev senere mere en metafor for “opstarten”, da netop tiden varierer meget omkring 

forståelsen af opstarten, der nemt kan tage langt mere end 30 dage.  

Afsættet for forskningsprojektet er praksis, og denne praksis udforskes i dialog med 17 erfarne 

projektledere fra forskellige kontekster.  

Ganske overraskende dukkede en praksis frem, der ofte ikke kan genkendes fra uddannelser 

og grundbøger inden for et felt, der ellers er gennemarbejdet på kryds og tværs.  

Der var flere opdukkende mønstre på tværs af projekterne. Et mønster omhandler de faktorer, 

der afgør om projekter kommer godt fra start med afsæt i kontekst og de organisatoriske 

vilkår uden for projektets rammer. Det drejer sig bl.a. om projektets strategiske betydning, 

placering, prioritering og forankring i organisationen. Andre opdukkende mønstre omhandler 

projektejers position i ledelseskæden og dennes handlemønster som spillende en afgørende 

rolle. Projektlederens mulighed for at lede opad sprang også i øjnene på tværs af de mange 

interviews. Endelig viste det sig, at projektets faglige udfordringer var mindre afgørende end 

ventet de første 30 dage. Projektlederens relationelle kompetencer viste sig også at skulle 

række langt ud over de sædvanlige styringsværktøjer, idet projektlederen skal være særligt 

opmærksom på, hvordan projektet forstås og etableres i de indledende samtaler og møder i et 

større organisatorisk perspektiv, der rækker ud over projektets og organisationens grænser, 

da aktører i omverdenen også indgår her.  

Med afsæt i data fra de 17 interviews opstiller vi 15 fælder og faldgruber med tilhørende gode 

råd og kobling til projektets samlede succes over tid.  

Vi kan konstatere, at hvis først projektet falder i én af fælderne, så er der sjældent mulighed 

for at gentænke projektet i organisationen, med mindre projektlederen tidligt identificerer 

udfordringen og konkret ser, at projektet er landet i én eller flere af de 15 fælder. Sker det 

tidligt, er der konkrete handlemuligheder. 

Ser man på teorier og modeller samt praksis omkring selve opstarten af projekter, er der en 

helt grundlæggende mangel på præcision eller tyngde i de organisatoriske aspekter i 

projekters forløb. 

Det er vores indtryk, at der stadig er meget at hente på dette område og rapportens resultater 

oplagt kan danne grundlag for videre forskning inden for den organisatoriske del af livet i 

projekter. 
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