
tema | værdiskabende projektledelse

Værdier anvendt som ledelsesværktøj tager 
udgangspunkt i at skabe en fælles forståelse 
for, hvordan man som person og projektgrup-
pe forholder sig til projektet og dets omver-
den – altså en definering af, hvilke værdier vi 
som individer agerer efter. Værdierne erstat-
ter i vid udstrækning regler og retningslinjer 
som basis for at træffe beslutninger.

Værdibaseret projektledelse har fået høj 
popularitet, fordi projekter generelt er blevet 
mere komplekse og sværere/umulige at de-
tailstyre. Derudover bemandes projekter ofte 
af personer, der ikke fysisk er på samme sted.

Hvis man er det mindste i tvivl om, hvorvidt 
komplekse projekter er svære at detailstyre, 
kan man blot se på en almindelig aktivitet som 
udarbejdelse af en tidsplan. Selv som projekt-
leder er det svært at detailstyre, hvad der skal 

til for at udarbejde en tidsplan, da den detalje-
rede proces kan variere efter konteksten. 

Hvis man som projektleder selv udarbej-
der tidsplanen, er det jo ikke nødvendigt at 
fastlægge delleverancer, acceptkriterier og 
aktiviteter. Projektlederen ved selv, hvad der 
skal til, og hvornår det er godt nok. Pointen 
er imidlertid, at hvis projektlederens viden 
omsættes til værdier, kunne opgaven løses 
af andre uden først at beskrive processen og 
forventninger i detaljer.

Projekter, hvor deltagerne er spredt 
geografisk, er ledelsesmæssigt udfordret af, 
at beslutninger og adfærd ikke kan præges 
af projektlederen. Når en projektdeltager er 
i tvivl om, hvordan der skal ageres i en given 
situation, er der ikke en projektleder, man kan 
læne sig op ad. Det betyder, at beslutninger 

forsinkes, når de skal eskaleres videre til 
projektlederen. 

Har projektdeltagerne et fasttømret 
fælles værdisæt at handle ud fra, øger det 
sandsynligheden for selvstændighed i 
beslutningshierarkiet. 

Rettidighed frem for fuldendthed
Et konkret eksempel er fra et projekt hos 
en virksomhed, hvor projektlederen hos 
leverandøren ledte projektet ud fra værdier 
alene. Der eksisterede ikke retningslinjer 
eller regler som referenceramme. En værdi, 
som projektlederen kommunikerede klart ud, 
var hastighed i leverancer og overholdelse 
af deadlines – idet det var bedre at levere 
leverancen til tiden, selvom indholdet lod en 
del tilbage at ønske, end at levere leverancen 
lidt senere og mere gennemarbejdet. Denne 
værdi gennemsyrede arbejdet og dermed 
hvordan der blev ageret i projektet. 

Leverandørens metodik er centreret 
omkring prototyping og agil udvikling. I den 
kontekst giver værdien fin mening, og når der 
ansættes nye deltagere til projektet, skal de 
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Detailstyringens dage er talte 

Traditionel planlægning og detailstyring af store udviklings-
projekter kommer til kort, når projektledelsesopgaven er 
kompleks eller projektgruppen er fysisk spredt. Løsningen 
er værdibaseret projektledelse, som kan sikre, at projektets 
deltagere af sig selv arbejder i samme retning.
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I ChangeGroup sidder konsulenterne fysisk 
ude hos kunderne, og vi benytter bevidst vo-
res værdier til at skabe fællesskabsfølelse og 
motivation. Det skal være en tilfredsstillelse 
at arbejde under vores fælles værdier. 

Samtidig er værdierne – sammen med 
personlig kontakt – et af de vigtigste værk-
tøjer, vi har til at præge vores adfærd hos 
kunderne. 

Vi gør meget ud af at arbejde systematisk 
med identifikation og forankring af vær-
dier, samt evaluering af vores adfærd med 
udgangspunkt i værdisættet.

I praksis gennemgås de 3 faser på føl-
gende måde:

Identificering af værdierne
Til identificering af værdier har vi løbende 
samtaler i direktion og partnerkredsen. 
Det giver et godt udgangspunkt. Det er nu 
engang sådan, at værdier ikke er det, man 
siger, men det man gør. Derfor er et element 
i identificeringen at inddrage kunderne. Vi 
spørger dem, hvordan de ser os og oplever os 
som virksomhed. I svarene ligger der mange 
værdier gemt. 

Værdier skal have lidt kant og kunne bestå 
negationstesten, dvs. at det vil kunne give 
mening at indtage det modsatte standpunkt. 
Som eksempelvis den førnævnte værdi om at 
vægte hurtigere leverancer højere end 100 
pct. færdigt indhold. Her giver det mening, 
at have det modsatte synspunkt, så værdien 
ikke blot er en floskel. 

Implementering af værdierne
Værdier skal ud at arbejde og gennemsyre 
alt, hvad vi gør. De må aldrig blot blive ord på 
papir. En god metode er at fortælle historier, 
idet de fortalte historier om helte og suc-
ceser er byggestenene i den fælles kultur og 
værdisæt. 

Det kan være historien om dengang, en 
konsulent var vågen 24 timer i træk for at 
færdiggøre et tilbud, efter at hans computer 
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kunne tilslutte sig denne værdi for at være en 
del af teamet.

Detailstyring versus værdibaseret 
ledelse
Decentralisering af beslutningskompetence 
og værdier fremfor regler er nogle af de for-
skelle, der er på traditionel projektledelse og 
værdibaseret projektledelse. Andre forskelle 
opsummeres i figuren.

Et interessant element fra tabellen er 
ledelseselementet motivation. I et værdi-
baseret projekt er den motivationsbærende 
faktor at arbejde under et værdisæt, der er i 
overensstemmelse med ens eget værdisæt. 
Det er altså en tilfredsstillelse i sig selv, at der 
arbejdes i tråd med ens værdier. 

Det står i modsætning til traditionel pro-
jektledelse, hvor man tænker motivation ind 
som ledelsesmæssige elementer i projektet. 
Hvis deltagerne i et projekt ikke hyppigt kan 
være i kontakt med projektlederen, er det 
mest effektivt at lade motivationen være 
båret af værdier. [   ] Ledelsesmæssige forskelle mellem traditionel projektledelse og værdibaseret projektledelse. 

(Kilde: ChangeGroup)

var brudt sammen. Eller dengang en konsu-
lent tilbød at arbejde gratis i en periode for at 
færdiggøre en leverance, hvor den oprinde-
lige leverandør var løbet fra opgaven. 

Historier siger noget om, hvilke værdier vi 
arbejder efter, hvilke der belønnes, og hvilke 
der ikke accepteres. 

Ledelse gennem værdier
Når værdierne skal bruges som et ledelses-
værktøj, skal to overordnede principper følges. 
Projektlederen skal sørge for at få skabt det 

værdisæt, der skal arbejdes efter. Dernæst er 
ledelsesopgaven at sikre, at alle kender til og 
tilslutter sig værdisættet og agerer i overens-
stemmelse med værdisættet. Det kan opnås 
ved at ansætte personer, der tilslutter sig 
projektets værdier – fordi de har sammenfald 
med deres egne værdier – og afskedige/sank-
tionere, når værdisættet ikke efterleves.

Værdibaseret projektledelse er en 
ledelsesform, der ikke fjerner det overord-
nede formål og værdiskabelse i projektet. 
Værdien af projektet vil nemlig altid være de 

målbare succeskriterier for projektet, uanset 
ledelsesformen.

Dog er værdien af selve projektledelsen 
lidt anderledes i et værdibaseret projekt. Det 
kan siges ganske kort: 

Med traditionel projektledelse sikrer 
projektledelsen, at projektdeltagerne agerer 
efter reglerne og leverer det, de skal. Med 
værdibaseret projektledelse sikrer projektle-
delsen, at projektdeltagerne sættes i stand 
til selv at beslutte og agere efter værdierne 
og levere det, de skal.

Værdien af projektet

•  Levering indenfor projektets rammer

• Levering jf. accept-kriterier

Værdien af projektledelse

•  Skabe rammerne for arbejdet

• Sanktionere uønsket adfærd

• Belønne ønsket adfærd

• Sikre leverance inden for projektets rammer
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