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PROJEKTLEDERUDDANNELSE 
Intensiveret fokus på egen praksis

Når den virkelighed, der skal skabes resultater i, er præget af uforudsigelighed, nytter det 
ikke at forlade sig på planlægning alene. Det kan hurtigt vise sig at være spild af tid.  

Når interessantlandskabet bliver større, og interessenterne påvirkes af mange andre ting 
end dit projekt, så slår interessentanalysen ikke til. Den giver ikke et retvisende billede af 
virkeligheden. Og når de omgivelser, dit projekt skal lykkes i, hele tiden udvikler sig, 
udvikler dit risikobillede sig også. Dér har den klassiske risikoanalyse problemer med at 
følge med.  

Så hvordan sørger du for at skabe et mere dynamisk risikobillede og opfange svage 
signaler om risici og muligheder?

Når verden forandrer og udvikler sig, må den måde, vi bedriver projektledelse på, 
også forandre og udvikle sig. 

• Bliv endnu bedre til at skabe resultater gennem projekter, selv når graden af 
uforudsigelighed og mængden af nødvendige justeringer er høj 

• Få sikre metoder til at finde ud af, hvornår du kan anvende de klassiske værktøjer, og 
hvornår du må supplere dem eller afvige fra dem 

• Få skærpet dine kommunikative kompetencer for derigennem at stå stærkere som uformel 
leder – ofte vil du selv være det vigtigste ”redskab”
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HVILKEN YDERLIGERE VÆRDI VIL DU OG DIN ORGANISATION FÅ? 
Vi har nævnt nogle punkter i indledningen, og egentlig er de måske nok i sig selv. Men vi 
sørger også for, at du: 

• får metoder, værktøjer og ikke mindst selvindsigt til at styrke dit arbejde med interessenter 
• får træning i, hvordan du bruger det uformelle rum i organisationer til at skabe fremdrift i 

dit projekt 
• får en mere fleksibel projektledelsesstil 
• styrker din ledelsesmæssige praksis gennem selvrefleksion og forståelse af din tilgangs 

værdi i den specifikke kontekst, du bedriver projektledelse i 
• erhverver dig dybere menneskekendskab, ikke i relation til forandringsdynamikker, 

motivation og teamdynamikker- 

Alt dette handler naturligvis om, at din virksomhed eller organisation kommer til at opleve dig 
som en endnu mere kompetent, resultatskabende og værdiskabende projektleder. Og det vil 
de komme til at opleve både i hverdagen og på bundlinjen.

INDHOLD 
Projektledelse er og bliver en effektiv og resultatskabende metode. Men hvis den skal blive 
ved med at være det, er det afgørende at få suppleret den klassiske værktøjskasse med en 
række nye værdiskabende redskaber. Ellers risikerer projektlederen at komme til kort over for 
en virkelighed, der langt fra altid kan håndteres på samme måde som tidligere.  

På dette træningsforløb sætter vi fokus på en række aspekter af projektledelse i lyset af en 
foranderlig virkelighed. Vi arbejder intensivt med, hvilke værktøjer og greb du som 
projektleder kan bringe i anvendelse for at agere professionelt, når uforudsigeligheden er en 
væsentlig del af dit projekt. Og ikke mindst, hvordan anvender du dem så bedst muligt?
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HVEM FÅR SÆRLIGT STOR UDBYTTE AF DETTE? 
Det nemme ville jo være at sige ”alle mulige projektledere og -deltagere”. Men vi tror nu alligevel på, 
at det først og fremmest er projektledere, som: 

• oplever, at de tit står i situationer, hvor deres nuværende værktøjskasse ikke slår til, simpelthen fordi 
redskaberne i den ikke matcher den virkelighed, de står over for 

• tænker, at de vil tage næste skridt i deres udvikling for at stå endnu stærkere i din rolle 
• har noget erfaring med at bedrive projektledelse og derfor også et vist kendskab til de klassiske 

værktøjer – erfaringerne fra brugen af dem er vigtig, men behøver ikke være omfattende.

HVORDAN GØR VI - OG HVORFOR PÅ DEN MÅDE? 
Vi tror på, at kompetenceudvikling og træningsforløb skal tage udgangspunkt i deltagernes egen 
virkelighed. Det gør det nemmere at omsætte det, vi arbejder med, i praksis, og det vil være med til at 
skabe hurtigere værdi i din virksomhed eller din organisation. 

Derfor kommer vi heller ikke med nye projektmodeller eller helt nye projektkoncepter. Alt hvad vi gør, 
tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende modeller og koncepter. Vi supplerer til gengæld 
med nye værktøjer og giver mulighed for at træne relevante eksisterende redskaber for at blive 
klogere på, hvordan de skaber mest mulig værdi hos jer. Vi kalder det Local Best Practice. 

Vores fokusområder kan ses i det nedenfor skitserede koncept for et træningsforløb:

Ovenstående model skal opfattes som en fleksibel tilgang, hvor vi kan skrue op og ned for 
projektledelses- og ledelsessporet. Igen sker det for at kunne tilpasse os den virkelighed, vi træder ind 
i, og her vil virksomheder være forskellige, ligesom deltagergruppernes sammensætning kan variere 
fra gang til gang. Vi tror med andre ord ikke på ’One Size Fits All’. 
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Vil du vide mere?  
Så kontakt os for en 

uformel snak

Jacob C. Pedersen  

Partner og direktør              
Incento A/S 

jcp@incento.com / 2247 6522

VORES PRINCIPPER FOR KOMPETENCETRÆNING 
Når vi arbejder med kompetencetræning, arbejder ud fra tre ufravigelige principper: 

• Al teori skal kunne omsættes og trænes i praksis 
• Al træning skal være centreret omkring virksomhedens/organisationens egen virkelighed – f.eks. 

arbejder vi med virksomhedsspecifikke cases og/eller ledelsesmæssige dilemmaer 
• Enhver træningsseance skal følges op af konkrete prøvehandlinger ude i virkeligheden for at skabe 

refleksion over og indsigt i, hvilken tilgang der virker bedst hos jer og hvordan. 

I selve træningslokalet kan I forvente at opleve os på følgende måde:


