
Styrk virksomhedens   
projektledelse i styregruppen

Mange virksomheder bruger tid og kræfter på at opkvalificere 
deres projektmodeller, uddanne deres projektledere og strøm-
line deres projektprocesser. Imidlertid sker der ofte det, at 
brændpunktet mellem linieorganisationen og projektorganisa-
tionen ikke bliver adresseret; nemlig styregruppen. 

I styregruppen sidder repræsentanter for de dele af organi-
sationen, der har en interesse i projektet – enten vedrørende 
ressourcer, udbytte eller strategi. Ofte er der dog ikke en klar 
rollefordeling samt manglende forståelse for projekters livscyk-
lus og natur, og dermed hvad styregruppearbejdet indebærer. 

Det medfører mange gange en manglende forretningsmæssig 
projektledelsesdisciplin i styregruppen, at styregruppemøder-
ne dermed kommer til at handle om organisationens processer 
og sagsbehandling – og ikke om den overordnede styring af 
selve projektet!

Projekter fejler typisk på grund af:
•  Dårligt specificerede og forståede krav.
•  Mangel på gode forretningsargumenter for at påtage sig 

opgaver.
•  Mangel på målbare godkendelseskriterier.
•  Svigt i at holde kunden/brugeren involveret i hvert trin.
•   Ingen kriterier for fastlæggelse af færdiggjort produkt og 

kvalitet.
•   Svigt i identifikation, overvågning og kontrol af aktiviteter.
•  Overoptimistisk estimering af den krævede indsats.
•    Leverancer er ikke defineret tilstrækkeligt detaljeret før 

arbejdet påbegyndes.
•    Intet anvendeligt system for opsamling og styring af  

ændringer.
•  Reduceret ledelsesopbakning for projektet.
•  Uklar rollefordeling og beslutningskompetence.
•  Manglende koordinering med andre projekter og  

ressourcer.

ProMinds tilbyder det virksomhedstilpassede specialkursus 
Styregruppekørekort til medlemmer af styregrupper. 

Styregruppekørekort

Gungevej 2, 2650 Hvidovre, Tel. (+45) 43 58 24 58, mail@prominds.dk, www.prominds.dk



Konceptet består af følgende delelementer:
•  Indledende workshop med gennemgang af virksomhedens 

eksisterende projektmodel, ledelsesprincipper og projekt-
strategier.

•  Tilpasning af konceptet så det matcher virksomhedens 
modelapparat.

•  Afholdelse af styregruppeseminar(er) med efterfølgende 
multiple-choice eksamen.

•   Afrapportering af eksamensresultater og evt. udstedelse af 
styregruppekørekort.

Styregruppekørekortet skal hjælpe med at kvalificere arbej-
det i styregrupperne til gavn for virksomheden, herunder:
•  At projektet kun bliver gennemført, hvis det har forretnings-

mæssig værdi.
•  At projektet gennemføres indenfor de aftalte rammer.
•  At afvigelser bliver opsamlet og vurderet i forhold til den 

forretningsmæssige værdi.
•  At der sker den fornødne kommunikation og koordinering 

med linieorganisationen og med andre projekter.
•   At der kan allokeres de nødvendige ressourcer.
•  At der bliver fulgt op på effekten af projektet. 

Vi vil gerne fortælle dig mere om vores koncept inden for  
styregruppekvalificering og ProMinds øvrige ydelser.  
Kontakt os gerne for et uforpligtende møde og hør nærmere 
om, hvad ProMinds særligt kan tilbyde jeres virksomhed.

Andre koncepter
Ud over vores velafprøvede koncept med styregruppekøre-
kort har vi også en række andre koncepter, baseret på vores 
seniorkonsulenters ekspertise og erfaring fra andre virksom-
heder. For eksempel: Strategisk kompetenceudvikling, Projekt-
lederuddannelse, Projekt review, Test review, Modenheds-
analyse, IT effektivisering, IT Strategi samt Leverandørstyring.

For yderligere information, kontakt:
ProMinds A/S
Gungevej 2
2650 Hvidovre
Tlf.: 4358 2458
mail@prominds.dk
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