
INSPIRATIONSGUIDE TIL PROJEKTLEDELSE: 
SUCCES MED IT-PROJEKTER
Aktuelle tendenser og en guide til hvordan du undgår de klassiske fejl, der i sidste ende 
koster og gør projektet unødigt kompliceret.

Baseret på interview med Klaus Nielsen, IT-lektor på ITU i København.



“I værste fald arbej-
der man måske med 

processer for proces-
sernes skyld. ”

Hvordan sikres succes med it-projekter? 

Man hører om det gang på gang. It-projekter der ikke kommer i mål som forventet. Projekter der 
skyder langt forbi de økonomiske rammer, og projekter der nærmest bliver forældede, før de 
kommer i luften. Ifølge Klaus Nielsen, ekstern lektor ved ITU, er det så meget som op mod halv- 
delen af alle it-projekter, der kuldsejler på den ene eller anden måde, og det er nærmest blevet 
”forventeligt”, at der ikke rammes plet fra starten. 
Commentor mødte Klaus Nielsen til en snak om, hvad det skyldes, hvilke tendenser han ser på 
området, hvilke overvejelser man som organisation skal gøre sig, for ikke at havne i den uheldige 
statistik, og ikke mindst hvordan man så kan sikre, at ens kommende it-projekt bliver en succes.  

Hvad er den største tendens, du ser for it-projekter nu og fremadrettet? 

På kort sigt er der fokus på tilpasninger og brugen af hybridmodeller. Herunder samspillet med de agile 
metoder, hvilket udmøntes i rammeværk fra Axelos og PMI, mens vi på lidt længere sigt skal tale om 
disruption –  også inden for projektledelse.  Mange organisationer har tradition for at bruge bestemte 
modeller i deres projekter. Det kan f.eks. være systemudviklingsmodeller som vandfaldsmodellen, 
inkremental model, spiral model eller lignende. Men det er sjældent, at den samme projektmodel passer 
til alle projekter uanset størrelse, type af virksomhed og kompleksitet. I værste fald arbejder man måske 
med processer for processernes skyld, hvilket ofte resulterer i, at projektmedlemmerne begynder at 
finde egne (gen)veje eller undlader at benytte processerne. Det skaber både forvirring og et unødigt 
højt ressourceforbrug. Tilpasninger er næsten altid nødvendige, fordi alle projekter er forskellige og 
kræver forskellig vægtning af projektmodellens forskellige områder som f.eks. tid, organisation, risiko 
og kompetencer. Tilpasninger er ikke noget nyt, men det er noget, man bliver nødt til at blive bedre til i 
takt med at både mængden af projekter og kompleksiteten i projekterne stiger. Derudover er behovet for 
hybridmodeller – kombinationen af vandfald og agil – steget markant gennem de senere år, hvilket også 
har øget behovet for tilpasninger. De virksomheder som har en langt højere succesrate end gennemsnit-
tet forstår at udnytte det.

Hvordan ser du, at livscyklussen har været i de år, du har arbejdet med 
it-projekter og projektledelse? 

- Der er et klart paradoks mellem den øgede værktøjskasse af metoder, værktøjer og processer, vi har at 
arbejde med inden for projektledelse, og at vi så alligevel ikke er blevet bedre til at køre projekter.  Man 
har altså på den ene side kompetente og dygtige projektledere, der har deres teoretiske værktøjs- 
kasse i orden, men på den anden side har vi en øget kompleksitet med flere og flere projekter, der ikke 
kommer godt i mål. Man skulle jo tro, at de mange ekstra værktøjer skulle styrke vores evne til at komme 
godt i mål med projekter, og vi ser også uden tvivl at mange projektledere er rigtig gode og kan deres 
værktøjskasse. Alligevel ligger der et paradoks, når vi ser på resultaterne af projekterne, som ikke er 
blevet tilsvarende bedre end tidligere. En forklaring er, at projektlederne ikke er gode nok til at anvende 
deres viden på de konkrete projekter, eller hurtigt ’glemmer’, hvilket flere kalder et ”Knowing Doing Gap”. 
Uagtet forklaringen handler det om at omsætte en teoretisk viden til praksis. Ydermere har virksom- 
heder i dag i højere grad et behov for at forstå vigtigheden af projektledelse, hvilket i flere undersøgelser 
ligger på omkring 50%. Som en konsekvens heraf har projekterne trange kår.

Man hører jo ofte, at dette paradoks skyldes, at kompleksiteten af projek-
terne og systemerne er steget – Er det bare en undskyldning? 

- Systemerne bliver mere komplekse, men til gengæld bliver teknologien også mere tilgængelig og man 
burde derfor være blevet bedre til eksekveringen af projekterne qua øget erfaring på området. De ting 
burde næsten have ophævet hinanden.

Der er dog et stigende behov for, at man tilpasser de behov, man som virksomhed har, til den virkelighed 
man befinder sig i. Det er en klar tendens oppe i tiden, men det er en svær situation for eksempel for de 
mange organisationer, der har nogle governance aspekter, der skal tages hensyn til i kontrakter.
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“Der er et stigende 
behov for, at man til-

passer de behov, man 
som virksomhed har, 

til den virkelighed, 
man befinder sig i.”
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Rammerne skal selvfølgelig være på plads, men det giver nogle gange en svær parameter at arbejde 
under, hvis man er bundet af en gammel kontrakt, og hvis man så samtidigt skal operere under et givent 
udbud, gør det ikke forholdene nemmere. Så man kan være låst af kontraktrammer, selvom tingene kan 
gøres smartere.  Derfor kan tilpasningen være rigtig svær, og det er udfordrende selv for den meget 
erfarne projektleder at vælge den helt rigtige vej hver gang.

Kan man tale om, at Projekttrekanten har sejret ind i helvede?

- Mange projektledere er blevet utroligt gode til at styre både økonomi, tid og omfang, men der hvor der 
fejles allermest, er på den værdidrevne del. I bund og grund handler det om, at der er for lidt fokus på 
gevinsterne - hvad er egentlig formålet med projektet? Og i stedet ender mange projektledere nærmest i 
en bogholderrolle, hvor de er blevet rigtig gode til at lave excelark med fokus på processen og doku-
mentation efter alle kunstens regler fremfor at have fokus på at komme i mål og lave noget der giver 
brugerne værdi.

Projektledelse er et håndværk, og sat på spidsen er der mange, der desværre ikke kan deres håndværk, 
eller i hvert fald ikke formår, at bruge den viden de sidder med på området. Det gør, at der glemmes 
nogle ret basale ting, som kan koste. Det lyder måske hårdt, men jeg oplever mange, som aldrig har fået 
undervisning i projektledelse andet end et PRINCE2 kursus, hvilket kan være fint, men det er bare ikke 
tilstrækkeligt.

Det er derfor tilpasninger i højere grad bør og kommer til spille en vigtig rolle. Altså hvor man tager 
det bedste fra både den traditionelle- og den agile verden og bruger nogle af de ting i en hybrid i højere 
grad. Et eksempel kunne være statusrapportering, som ligeså vel kunne foregå på en digital tavle på 
væggen, som alle kan se. Det gør det synligt for alle og får os væk fra papir. Det behøver ikke være mere 
kompliceret end det. 

Hvor udfordret ser du projektlederen i den videre udvikling? Kommer 
der flere eller færre opgaver?

- Projektlederen skal nu og fremover i høj grad være omstillingsparat og have en bred værktøjskasse. 
Både i forhold til at kende den traditionelle og den agile verden. Projektlederen skal vide, hvad der findes 
af værktøjer og metoder, og være i stand til at finde rette metode til at navigere projektet i land. Der 

“Mange projektledere 
ender nærmest i 

en bogholderrolle, 
hvor de er blevet 

rigtig gode til at lave 
excelark med fokus 

på processen og 
dokumentation efter 
alle kunstens regler 

fremfor at have fokus 
på at komme i mål og 
lave noget der giver 

brugerne værdi.”



kommer hybridtankegangen igen på banen. Der er også kommet nye ting i spil, som DevOps, der auto- 
matiserer og sætter strøm til tingene, fordi vi gerne vil gøre tingene så hurtigt og smart som muligt. Det 
stiller øgede krav til specialisterne.

Mange organisationer har brug for en planbaseret tilgang med en governance-model omkring, hvordan 
man styrer og rapporterer på projektet overordnet set. Når vi så er nede på leverancemodellen, på 
teamniveauet, så er det hybridmodellen, der skal i spil. Forstået sådan, at vi skal kunne kombinere  
modellerne, så man eksempelvis har et x-antal agile teams og et x-antal DevOps-teams, men det kræver 
igen, at man inden projektets start har gjort sig overvejelser om, hvordan man vil gennemføre projektet. 

Det er noget man også ser i de nye rammeværker for både PMI og PRINCE2 manualer, der begge præ-
diker, at man bruger hybridmodeller. Det handler om at finde et niveau, der stemmer overens med det 
behov ens projekt, organisation og leverance befinder sig på. Projektlederen skal have frihed til at vælge 
de værktøjer, der skal benyttes.
 
Opsummeret så vil der altså også fremover være brug for projektledere til at styre og koordinere 
opgaver. De får måske flere kasketter på og andre titler som facilitator og agil coach, men der vil klart 
være brug for nogen til at styre og koordinere opgaver uanset om vi har den ene eller anden leveran- 
cemodel. Det kræver dog, at man er omstillingsparat og fleksibel og knapt så specialiseret som mange 
projektledere har været hidtil. 

Jeg tror fortsat på en dybt specialiseret ’projektleder’, men bredden i dennes viden –  f.eks. hele den  
agile del, DevOps og teknologividen som AI, IoT og lignende bliver ligeledes en afgørende faktor. Så 
kravene til projektlederen stiger og stiger blot med tiden. Det er og bliver en fed karrievej, men det bliver 
på ingen måde nemmere.

Hvad med organisationerne, hvor ligger deres fokus?

- Erfaringsmæssigt har mange organisationer, der i leverancer er styret af kontrakter, mere fokus på 
at verificere det at få fuldt omfang på leverancen fremfor at kigge på, om der er en succesfuld forret-
ningsværdi at hente. 

Mange leverandører vil gerne gå den mere agile vej, hvorimod kunden kan have nogle ting, de ønsker at 
sikre via en traditionel retning. Det er derfor vigtigt for begge parter, at der er konsensus fra starten. 
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“En klar overvejelse 
hos organisationer 
bør være, om man 

skal fokusere mere på 
mindre løbende  

leverancer fremfor 
det fulde omfang.”



“Den øverste ledelse 
ude ved organisa-
tionerne skal have 

en forståelse for, at 
projektet er vigtigt og 

nødvendigt. Når den 
del er sikret, er kom-

munikation til dem, 
der skal bruge pro-

jekterne i sidste ende 
yderst vigtig.  

Systemerne er i 
sig selv ikke noget 
værd, hvis de ikke 

bliver brugt, men det 
kræver, at brugerne 

forstår formålet med 
projektet eller syste-

met, og forstår,  
hvorfor og hvordan  
de skal bruge det.”

Ligesom leverandører også skal have med i deres udgangspunkt, at der er stor forskel på rammerne for 
de private og de offentlige projekter. 

Særligt i det offentlige ser man, at kontrakter kan være ekstremt styrende for projekter, selvom 
virkeligheden kan overhale de behov, der måtte være for projektet. Det ville være en fordel, hvis man gik 
mere i den agile retning og fokuserede på værdien i mindre leverancer og deraf den gode business case, 
fremfor at binde op på, og fastholde en kontrakt, som kan blive forældet inden projektet overhovedet 
færdiggøres. Måske er det ikke alt, der står i den kontrakt, der er lavet, der rent faktisk giver værdi i 
sidste ende, så en klar overvejelse hos organisationer bør være, om man skal fokusere mere på mindre 
løbende leverancer fremfor det fulde omfang.

Hvordan ser det ud med den tekniske og den organisatoriske implemen-
tering?

- Den tekniske implementering, alt det med bits and bytes, er vi blevet ret gode til, men det organisa-
toriske glemmes alt for ofte og det er her, hvor flere burde bruge noget mere krudt. Udfordringen er, at 
det kan kræve ændrede arbejdsgange, hvilket er svært i organisationer, hvor der er mange projekter, 
der kæmper om opmærksomheden. Mange projektledere kan derfor godt blive bekymrede for om det, der 
laves, overhovedet kommer i brug.

Den øverste ledelse ude ved organisationerne skal have en forståelse for, at projektet er vigtigt og nød-
vendigt. Når den del er sikret, er kommunikation til dem, der skal bruge projekterne i sidste ende yderst 
vigtig. Systemerne er i sig selv ikke noget værd, hvis de ikke bliver brugt, men det kræver, at brugerne 
forstår formålet med projektet eller systemet, og forstår, hvorfor og hvordan de skal bruge det.

Brugerne ser sjældent værdien fra starten, fordi man fejler på kommunikationen omkring projektet. De 
bør derfor allerede inden projektet skydes i gang, involveres på en måde så værdien af, hvad projektet 
kan bruges til, synliggøres for dem. Mange slutbrugere vil antage, at projektet vil besværliggøre deres 
job og kræve ændringer i arbejdsgangen. Derfor er det vigtigt at få synliggjort, hvorfor man igangsætter 
projektet, hvad formålet er med det og hvad det i sidste ende kommer til (positivt) at betyde for den 
enkelte bruger.

Groft sagt er projektledelse rigtig meget et spørgsmål om kommunikation, men vil man som organisation 
betale for den del? Bruge tid på det? Mange store organisationer har heller ikke nødvendigvis tid til at 
prioritere den del. De har mange projekter i gang – man taler om, at man bliver kulturel apatisk overfor 
det – ”ahh endnu et it-system”, og man forholder sig derfor ikke til det nye system, og hvad det kommer 
til at betyde for den enkelte. Man får ikke synliggjort værdien.

Medarbejderne ude i organisationerne, de interessenter der i sidste ende skal bruge systemerne, har 
travlt på deres arbejde og løber stærkt, så mange organisationer prioriterer derfor ikke undervisning og 
kommunikation omkring projekterne, og projekterne ender i stedet ud med at blive lidt en hadeopgave. 
Det kan være, at man har pengene til at sende folk på kursus, men ikke har tid til at trække folk ud fra 
deres daglige arbejde, og så står man altså med et projekt, hvor man ikke får den ønskede effekt.

Hvad er dine bud på de største fejl, der begås inden for projekter og 
hvordan undgår man dem?

1: Urealistiske eller uartikulerede mål med projektet
For at få succes med et projekt handler det om noget så simpelt som at tale med de rigtige mennesker 
og få klarlagt projektets formål fra starten. Det handler om at håndtere interessenternes forventninger. 
Dermed undgås en masse tidskrævende omveje, der kan være med til at gøre projektet dyrere og længe-
re end nødvendigt. Det lyder simpelt og nærmest selvfølgeligt, men er noget, man gang på gang ser blive 
glemt. Og kender man ikke sit formål, eller er man ikke enige om det, så lykkes det ikke at komme i land, 
for man ved ikke hvem, hvad og hvorfor projektet er sat i verden. Hvad er egentlig succeskriterierne 
for dit projekt?



“Kender man ikke sit 
formål med projektet, 

eller er man ikke 
enige om det, så 

lykkes det ikke at 
komme i land, for 

man ved ikke hvem, 
hvad og hvorfor 

projektet er sat i 
verden.  

Hvad er egentlig  
succeskriterierne  

for dit projekt?”

2: Vælg den rigtige metode – Det er ikke enten eller. Det er både og…
Undgå at blive låst fast i projektmetoderne og vælg i stedet en hybrid i form af en tilpasset projektmodel, 
hvor der tages udgangspunkt i det bedste fra den traditionelle og den agile verden. Det giver en langt mere 
effektiv udnyttelse af ressourcer og langt større fleksibilitet. Forudsætningen for at lykkes med hybrid 
er dog, at projektlederen har fuldstændigt styr på sine metoder, værktøjer og teorier, så man kan 
jonglere med dem og lande dem rigtigt i det enkelte projekt. Dermed minimeres risici i projekterne og en 
masse ekstra timer spares.

3: Alt for store og komplekse projekter
Man kan diskutere om projekterne er blevet for store, men vi har siden det første Bonnerup-udvalg og 
lignende talt om effekten af at nedbryde vores projekter i så små projekter som muligt. Projekterne bør som 
oftest ikke have en varighed over et år, men gerne meget kortere. Kan man ikke begynde med en pilot? 
Tænk mere agilt, faseopdelinger, stage gate modeller eller lignende.

4: Ringe specifikation af krav
PMI har ved flere lejligheder synliggjort, at mange projekter fejler inden de rigtigt kommer i gang. Vi er sim-
pelthen for dårlige til at udlede og specificere behovene. Krav udledes typisk fra mennesker, systemer og 
papir, men når denne del fejler vil projektet uanset, om det leveres til tiden og indenfor budget aldrig blive en 
succes, da det ikke vil løse brugernes behov. Jeg oplever typisk, at der tages lidt for let på dette område og 
at best practice ikke efterleves. Flere forskere har påpeget, at mange organisationer ikke prioriterer 
dette felt og derfor mangler viden og ressourcer, hvorved projektledere og andre projektdeltagere 
får opgaverne, selvom de ikke er kvalificeret til at løfte dem.

5: Planlægningsoptimisme
Projektledere er ofte ret optimistiske af sind. Det gør desværre også, at de har tendens til at undervurdere 
projekternes omfang. Det bliver for meget ”Vi skal bare lige… og hvor svært kan det være…” frem for at lave 
en business case, der tages udgangspunkt i. Når business casen er på plads, så læg  
20-30 % oveni i stedet for at blive for optimistisk. Det vil give et realistisk udgangspunkt.

6: Manglende forståelse af omfanget og afhængighederne
Vi talte tidligere om, at mange projektledere er blevet gode til at styre projekttrekanten, men et af de mest 
undervurderede værktøjer indenfor projektledelse er ’Work Breakdown Structure’, som nemt synliggør 
det fulde omfang af projektet. Hvis det ikke fremgår af WBS’en, er det ikke en del af projektet. Det er et 
rigtig godt kommunikationsredskab og centralt for mange af de øvrige projektledelsesværktøjer f.eks. 
planlægningen, økonomistyringen osv. Det laveste niveau i WBS’en nedbrydes til aktiviteter, som indgår 
i vores planlægning. Der kan man som projektleder komme langt ved at forstå afhængighederne mellem 
aktiviteterne. Hvis du kender den kritiske sti, vil du kunne presse på de aktiviteter, som kan forsinke 
projektet i sidste ende.

7: Urealistiske estimater
Jeg skrev i sin tid speciale om estimering, så det er lidt af en kæphest. Der er de projektledere, som er 
teknisk gode og kan estimere efter alle kunstens regler, hvilket ofte er et fuldtidsarbejde om end, man kan 
diskutere relevansen af projektplanen. Det bliver ikke mere korrekt, fordi man taster det i MS Project eller 
i et Excel ark. Estimering er i mange tilfælde forholdsvis upræcist, hvorfor så ikke tage konsekvenserne? 
Mange mindre projekter kan måske klare sig med en af de agile teknikker, da vi blot skal vide om, det kan 
nås i den kommende periode. Har du behov for meget præcise estimater, så anvend flere teknikker. 
Det kunne være analog, Delphi og 3-punktsestimering, og tal med dem som skal udføre arbejdet, 
gør brug af nøgle/historiske tal og dokumentér dine forudsætninger, så de synliggøres for andre. 
Hvis din organisation er mere moden, vil IT-understøttede metoder som f.eks. Function points blive 
forventet. 

8: Manglede ressourcer
De fleste større organisationer har langt flere projekter end deres ressourcer faktisk berettiger dem til. 
Det betyder, at projekterne kæmper med hinanden om de tilbageværende ressourcer, hvilket hindrer alle 
projekterne i deres fremdrift. Dette bliver typisk tydeligt senere i projektet, hvis det er startet på et for løst 
grundlag eller mangelfuld planlægning. Jeg ser organisationer, hvor projekterne ikke igangsættes medmin-



dre, der er navngivne tilgængelige ressourcer. Har du projekter, som mere eller mindre kun består af 
en projektleder?

9: Risici som ikke håndteres 
Klassiske projektledelsesdiscipliner som eksempelvis risikostyring undervurderes. Mange udfordringer i 
projekterne kunne være forudset og håndteret. Selvfølgelig kan der komme helt uforudsete ’unknown un-
knowns’, men langt hen ad vejen vil en løbende systematisk og proaktiv risikostyring hjælpe de fleste 
projekter. Hvis det bliver kedeligt, så rod lidt i din værktøjskasse. Man kan godt i et planbaseret projekt 
tegne risici og/eller vise dem på en tavle, selvom det er en agil teknik. Mange projekter oplever de samme 
risici f.eks. manglende ressourcer, lange beslutningsveje og lignende. En mere systematiseret tilgang f.eks. 
anvendelse af ’Risk Breakdown Structures’ og vidensopsamling vil i mange organisationer hjælpe især de 
nye projektledere.

10: Manglende anvendelse af den eksisterende viden eller generering af 
ny viden i projektet
Rammevilkår og en ledelse der er lang tid om at træffe beslutninger er typiske hindringer, men drag nytte 
af den erfaring det giver og sæt det i systematik: Indsamling af krav, estimater osv. kan afhjælpe prob-
lematikker, hvis de systematiseres i stedet for, at det bliver på mavefornemmelse. Lessons learned 
laves ofte på projekter lige efter det har været problematisk og ikke når projektet kører. Et projekt der har 
haft en svær fødsel kan blive utroligt succesfuldt på sigt, men der er lessons learned skrevet ned. 

I min optik bør alle projekter uanset tilgang løbende afholde en eller anden form for retrospecitive, hvor vi 
stopper op og evaluerer den sidste tid med henblik på at optimere den kommende periode samt sikre at alle 
er glade og produktive.

11: Den organisatoriske implementering reduceres til et minimum frem 
for et maksimum
Det tekniske, altså alt det med bits and bytes er vi blevet ret gode til, men det organisatoriske glemmes, og 
det er der, hvor flere burde bruge noget krudt. Men det kan kræve ændrede arbejdsgange, og det er svært, 
for der er mange projekter, der kæmper om opmærksomheden.

Mange projektledere kan derfor godt blive bekymrede for, om det der laves, overhovedet kommer i brug. 
Derfor er det yderst vigtigt at den øverste ledelse har en forståelse for, at projektet er vigtigt og nødven-
digt.

Derudover er kommunikation til og med de stakeholders der i sidste ende skal bruge projekterne 
ekstrem vigtig. Systemerne er i sig selv ikke noget værd, hvis de ikke bliver brugt. Og det kræver at 
brugerne forstår formålet med projektet/ systemet, og hvorfor, og hvordan de skal bruge det.

12: Manglende forståelse for behovet for indkøb og reglerne forbundet 
med disse
Mange projekter indeholder både en del af omfanget som projektlederen skal levere og en del som andre 
skal levere, hvilket ofte skal anskaffes. Det betyder at indkøbsprocessen kan blive vigtig for projektet. Det 
gælder i særdeleshed i det offentlige, hvor en udbudsproces skal tænkes ind fra begyndelsen af pro-
jektet. Grundlæggende, så handler det om, at man som projektleder skal have indgående viden om denne del, 
eller vide hvem og hvornår man skal spørge, da det er en stor del af projektet, hvor man nemt kan lave fejl.

13: Find det rigtige niveau for business casen
De fleste er blevet rigtig gode til at udarbejde en business case, men alligevel ender det ofte som en 
tidsrøver eller med at være urealistisk. Jeg tænker business casen i forhold til projektet, jo større 
projekt og konsekvenser, jo mere omfattende business case. Et mindre projekt kan klare sig med en 
mindre business case, som mange kender fra det agile, SAFe og lignende. Hvis du vælger at udarbejde 
en business case, så tænk over, hvordan den kan løftes hurtigst muligt samt, hvordan du sikrer at 
der følges op på gevinsterne. Ellers bliver det bare en akademisk øvelse for din egen skyld.
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