
 

         NÅR UVISHEDEN RAMMER 
																	Fra	styring	+l	naviga+on	i	projektledelse	

HVAD FÅR DU SVAR PÅ? 
• Hvorfor er forberedelser vigtigere end planlægning? 
•    Hvorfor er kompleksitet og dermed uvished ofte et grundvilkår, der 

ikke bare lader sig eliminere? 
•   Hvorfor er det mere effektivt at tænke i udgangspunkt frem for 

ønskede fremtider? 
•   Hvordan navigerer man frem for styrer? 
•   Hvorfor er kontekst vigtigere end metode? 
•   Hvorfor kan du ikke bare regne den ud – eller analysere dig til det? 
•   Hvilke særlige kompetencer fordrer projektnavigation? 

Du kommer ikke mest effektivt gennem den 
10-sporede rundkørsel rundt om Triumfbuen 
ved at planlægge ruten på forhånd. 

Det ved vi nok instinktivt godt. Men hvis vi 
tænker lidt over det, er det så ikke ofte 
grundlæggende set den samme form for 
virkelighed, vi må udføre vores projekter i? Vi 
kan ikke styre eller forudse det, der for alvor 
har betydning for ruten mod målet. Det er 
nemlig den sociale interaktion, og de mønstre 
der opstår ud af den dynamik, som er stærkt 
medbestemmende for, hvilke udfald der kan 
skabes og bliver skabt i projektet.  

Men hvordan gør man som projektleder og          
organisation dét til sit udgangspunkt i 
projekter, når det er nødvendigt?

Tankevækkende 
oplæg om at skabe 
projektresultater i 
en dynamisk og 

foranderlig 
virkelighed  



 

UDGANGSPUNKT FOR OPLÆGGET 
Oplægget tager udgangspunkt i indsigterne og 
navigationsmetoderne i Incentos anmelderroste bog 
”Projektkompasset – Projektledelse i en foranderlig 
virkelighed” forfattet af oplægsholder Jacob 
Christoffer Pedersen og udgivet på Samfundslitteratur. 

OM OPLÆGSHOLDER 
Jacob Christoffer Pedersen er til daglig partner og direktør for 
konsulentydelser i Incento A/S. Hans fokus er på kompleksitet 
i organisatoriske sammenhænge, og på hvordan man skaber 
rammerne for, at udvikling og resultatskabelse kan finde sted i 
organisatorisk virkelighed præget af dynamik og uvished. Den 
praktiske erfaring har Jacob fra ledende stillinger samt som 
projektleder på dansk og nordisk plan gennem 10 år. Jacob er 
forfatter til bogen ”Projektkompasset” samt til to kommende 
bøger på Dansk Psykologisk Forlag, ud over en lang række 
artikler og blogindlæg. 

PRIS 
Oplæg af 45-60 minutters varighed tilbydes gratis 
– dog med betaling for transport uden for 
Storkøbenhavn. Dette under forudsætning af, at 
bogen ”Projektkompasset – Projektledelse i en 
foranderlig virkelighed” må tilbydes deltagerne til 
en fordelagtig pris. Ved oplæg af længere varighed 
aftales pris.  

YDERLIGERE INFORMATION 
Jacob C. Pedersen: Tlf. 22476522  -   e-mail: jcp@incento.com


