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Projektmodel – det store skridt mod 
projektmodenhed
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“When large companies have standardized 
their project work, they feel that they have 
increased efficiency and that this, in their view, 
is the dominant value achieved”

Eskerod og Riis (2009): “Project Management Models as Value Creators”, p16



Gevinster af en projektmodel
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Direkte effektivitetsgevinster

• Omkostningsreduktion

• Bedre brug af ressourcer

• Lettere opgaveløsning

• Undgår begynderfejl

� Primært gevinster:
– Effektivitet

– Legitimitet

– Magt og kontrol

– Tilfredse interessenter

Eskerod og Riis (2009): “Project Management Models as Value Creators”

Andre effektivitetsgevinster

• Bedre vidensdeling mellem projektledere

• Lettere kommunikation internt & eksternt

• Mere bevidste projektledere



• Fælles sprog og en fælles ramme for projektarbejde

• Klar organisering i projekterne og i forhold til den øvrige 
organisation

• Sikre at projekter løser de opgaver, som de er etableret for 
at løse indenfor de afsatte ressourcer

• Giver systematik og redskaber til styring og gennemførsel 
af projekter

4

Hvorfor projektmodel hos os?

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/hjaelp-til-alle/projektmodel/projektmodel/ 



Projektmodel, Aabenraa
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Faser og værktøjer
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Porteføljeledelse –
Begreber og governancestrukturer
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Portefølje versus Program

Portefølje

• Samtlige projekter og 
programmer

• Besluttet, men ikke 
nødvendigvis igangsat

• Ikke nødvendigvis direkte 
sammenhænge eller 
afhængigheder mellem 
projekterne i porteføljen

• Ingen sluttermin – er et 
øjebliksbillede

Program

• Projekter som tilsammen skaber 
den effekt, der ønskes af  
programmet

• Projekter der enten
– har samme tydelige formål 
– understøtter fælles strategi
– er samme type

• Sammenhænge mellem 
projekterne

• Forskellige projektledere på 
projekterne

• Har en sluttermin
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Projekt 
1

Projekt 
2

Projekt 3

Flere slags programmer

Projekt A Projekt B Projekt C
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Bygger 
ovenpå 
hinanden

Kører 
parallelt mod 
et fælles mål
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Kilde: Børsen Ledelseshåndbøger. Projektledelse
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Porteføljeledelse og governance

1. Prioritering
– Hvordan vælges projekterne?
– Hvordan prioriteres projekterne – kriterier?

2. Overblik
– Hvordan sikrer og bevarer vi overblik over projekterne?
– Hvordan følges løbende op på projekterne?

3. Balance
– Hvordan styres ressourceallokeringen til projekterne?
– Hvad laves før hvad – og tidshorisonten?



Igangsatte
Projekter

Projekt 
pipeline

Porteføljesystemets livscyklus

Igangværende og 
foreslåede projekter

Strategi
Porteføljejustering

Reallokering af 
ressourcer

Nedlukning af 
projekter

Porteføljestatus og 
Udbytterealisering
Værdigenerering

Forretningsstrategi og 
målsætninger

Forretnings-
kriterier

Prioritering 
af

Ressourcer

ProjektledelseRegelmæssige
review

Planlægning

Styring

Eksekvering
Ledelsesbeslutninger

Opsamling af projektemner

Portefølje-
system

12Ændringer



13

Projektmylder og 
valg af portefølje
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1. Prioritering – kriterier?



2. Balance - overblik?
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Opfølgning og rapportering?



Opfølgning og rapportering?
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3. Balance

Strategiske overvejelser:
• Værdi
• Tidshorisont
• Balance 
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Fokus – separat organisation til 
porteføljestyringen

Niveau Ansvar Fokus

Porteføljeledelsen
(topledelse, også 
ansvar for linje)

Igangsætte de rigtige 
projekter 
Allokere ressourcerne 
rigtigt

Strategi
Ressourceallokering

Programledelsen
(projektleder eller 
projektchef)

Opnå den ønskede 
effekt/strategisk mål

Effekt
(formål)

Projektlederen Levering af den rette 
kvalitet til tiden og 
indenfor budgettet

Leverancerne 
(mål, produktmål, 
resultatmål)
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Porteføljeledelse og governance

• Prioritering
– Hvordan vælges projekterne?
– Hvordan prioriteres projekterne – kriterier?

• Overblik
– Hvordan sikrer og bevarer vi overblik over projekterne?
– Hvordan følges løbende op på projekterne?

• Balance
– Hvordan styres ressourceallokeringen til projekterne?
– Hvad laves før hvad – og tidshorisonten?


