
På Gl. Dok blev der d. 27. november 2015 af-
holdt en workshop for 17 tovholdere fra Kvin-
delige Kunstneres Samfund. Deltagerne bidrog 
med egne erfaringer omkring samarbejde og 
projektledelse og hjalp på denne vis med formu-
leringen af Best Practice for projektledelse. 

Best practice er et udtryk som oversat til dansk 
betyder den ”bedste måde at udføre noget på” 
inden for et bestemt område. 

I Kvindelige Kunstneres Samfund får man adgang 
til projekter og udstillinger gennem faglige og 
personlige netværk. Det kan vanskeliggøre pro-
jektlederrollen fra det almene arbejdsmarked. 
For hvordan udstikker man rammer, tidsplaner, 
fordeler opgaver for sine faglige og personlige 
relationer? 

Det er en vanskelig balance mellem ikke at blive 
opfattet som dominerende og skabe gnidninger i 
projektgruppen, men samtidig at holde projektet 
på rette kurs og leve op til sit ansvar som projekt-
leder. 

Den succesfulde projektleder er ikke nødvendig-
vis hende, der har den bedste plan fra begyndel-
sen. Projektlederen arbejder i en kontekst, der 
konstant ændrer sig og med mål, der er forander-
lige. Det kræver en person, der har ”is i maven”, 
som kan redefinere sin strategi løbende, holde 
overblik og få mandat fra de andre i projektgrup-
pen til at sætte rammen for projektet.

Når det så er sagt, kan man planlægge sig ud 
af meget og opnå naturlig autoritet ved grundig 
planlægning og tydelige nedskrevne aftaler. 

Best Practice for projektledelse 
i Kvindelige Kunstneres Samfund 



Projektledelse er en vanske-
lig disciplin, som kræver stor 
profes sionalisme. Hvis der 
opstår gnidninger og utydelige 
rammer i forhold til et projekt, 
kan de udvikle sig til personlige 
konflikter mellem projektdeltager-
ne. Sådanne konflikter vil i sidste 
ende altid påvirke produktet og kun-
sten vi prøver at skabe sammen.  

Projektlederens rolle

Titlen projektleder dækker ofte over rigtig 
mange ting. Ansvaret griber hurtigt om sig. 
Den største udfordring for mange projekt-
ledere er, at deres rolle ikke altid er klart 
defineret. Hvis projektlederen ikke har den 
fornødne opbakning i i projektgruppen, og 
hvis man ikke har mandat til at tage beslut-
ninger, så er det uendelig svært at være en god 
projektleder. En projektleder er den, der sørger 
for at brikkerne er på plads, f.eks. mål, produkt-
krav, tidsplaner, budget, osv., altså ikke bare en, 
der vil bestemme. Det er vigtigt at fremhæve og 
italesætte sammen med de andre i projektgrup-
pen helt fra starten af projektet.

Projektforberedelse og mål

Uanset ophavet til et projekt er det vigtigt I fra 
starten af skaber en god feedbackkultur, tydelige 
mål, klare roller og ansvarsfordelinger.  Ved at I 
sammen får skabt rammen og retningen for pro-
jektet har I også større mulighed for succes med 
jeres endelig produkt.

Det er projektlederens ansvar at skabe en tyde-
lig plan for roller, kendskab til mål, produktkrav, 
overblik over økonomiske midler, mødeplanlæg-
ning og tidsplan. Projektlederen har altså hoved-
ansvaret for at komme i mål. Derfor er det ofte 
projektlederen, der er drivkraften bag – hende, 
der samler op og retter til undervejs. Det kræver 
en vis stædighed og beslutsomhed. Det skal man 
overveje, før man går ind i projektlederrolle. Som 
projektleder behøver man ikke være udførende 
på det hele, men man skal sørge for at det bliver 
gjort.

I projektforberedelsen skal I lave første udkast 
til tidsplan og budget for projektet. Regn sam-
men på, hvor lang tid de enkelte trin undervejs 
vil tage og hvilke midler I har brug for, i hvilken 
rækkefølge skal hvad udføres, hvor meget luft 
der skal være i planen og budgettet osv. Lad der 
altid være lidt luft, så I har mulighed for at justere 
undervejs. I skal ikke undervurdere budgettet, jo 
klarere I er på budgettets omfang og udmøntning, 
jo mere professionelle og ambitiøse fremstår I 
overfor kunder. 

Projektdeltagere skal  forstå, at deres opgave er 
en del af en helhed. Ellers risikerer projektlede-
ren at stå i en situation, hvor isolerede dele af 
projektet er gennemført perfekt, men det samlede 
projekt er middelmådigt. En grundig planlæg-
ning, regelmæssige møder og rolleafklaring kan 
gøre dette nemmere at styre.



En grundig projektforberedelse skaber også ty-
delighed i kommunikationen med kunder. Hvis I 
er klare omkring jeres mål, produkt og økonomi 
bliver forventningsafstemningen nemmere. Så I 
er sikre på, I opfylder kundens ønsker i forhold 
til produkt og projekt. Hvis projektlederen forstår 
at definere projektets omfang og retning tydeligt 
med deadlines og budget, så kan kunden lettere 
servere det for sit bagland.

Tydelig kommunikation 

Antagelser om hinanden er roden til alt ondt. 
Lav derfor tydelige aftaler, kommunikér klart og 
følg op. Ikke kun én gang, for folk glemmer eller 
udskyder projektopgaven. Ikke fordi de ikke vil 
deltage, men fordi de har travlt med alt muligt 
andet end projektet.

Ved tydelighed omkring rammer, mål og ansvars-
fordelinger skaber projektlederen overblik for 
sig selv, men også alle de andre projektdeltage-
re. Skriv jeres aftaler ned, sørg for at få skrevet 
referat af jeres møder. Det er kun godt aftaler 
er meget eksplicitte, i forhold til fastlæggelse af 
roller og ansvar for projektet. 

Kommunikér derfor ofte og gerne på skrift – så 
husker I hinanden og der er klarhed om hvem 
der skal gøre hvad og hvornår.  En dygtig pro-
jektleder er dybest set en god facilitator, der skal 
sørge for, at opgaven er klart defineret, at alle 
deltagere kender målet og retningen.  Hvis der 
er klar og tydelig kommunikation undervejs, kan 
eventuelle forhindringer blive adresseret og løst, 
før de udvikler sig. De bedste projektledere er 
sjældent de største specialister, men er klar til at 
overveje utraditionelle løsninger på problemer. 
Projektlederen har hele tiden øjet på målet.

Projektlederen kan hjælpe projektgruppen med 
at ”spille hinanden gode”. Det gælder om at give 
plads til forskellighederne og de forskellige kom-
petencer I hver i sær bringer med. 

Det er nemmere, hvis I kender hinandens res-
sourcer og kompetencer, men uanset hvad så 
facilitér muligheden for at tale om den enkeltes 
behov, udfordringer, engagement og ressourcer i 
forhold til projektet. Det styrker motivationen til 
at indgå i et projekt hvis der er styr på rammerne. 
Det skaber motivation at blive set for hvad man 
er god til, men også hvad man har udfordringer 
med, så længe dialogen i gruppen er respektfuld. 
Det gælder om at give plads til forskelligheden. 



Forskelligheder kan skabe stærke projektgrupper, 
hvis man er opmærksom på dem og taler om 
dem. 

Den succesfulde projektleder tydeliggør projekt-
deltagernes kompetencer og kan spille dem ind, 
hvor der er mest brug for dem. 

I kan kun opnå klarhed over hinandens ressour-
cer, hvis I er ærlige fra starten af. Det kræver at 
man som projektleder faciliterer de løbende pro-
jektmøder, så der opstår en konstruktiv og ærlig 
dialog. I forhold til opgavefordelingen er meget 
vigtigt at være tydelig om hvorfor opgaverne er 
fordelt som de er, ellers kan det skabe mistilid og 
jalousi i mellem projektgruppens deltagere. Tal 
om hvorfor I foretager de valg I gør løbende på 
jeres møder. Skab enighed om jeres beslutninger.

Alt for ofte er projektgrupper præget af en indfor-
ståethed, der hæmmer dynamikken og fremdrif-
ten. Mange projektledere undlader at italesætte 
projektets retning og justeringer, men tydelig 
kommunikation er en vigtig forudsætning for et 
succesfuldt projekt.

Hvis I fra starten af får skabt rum til at alle delta-
gere kan udtale sig ærligt i mødesammenhænge, 
kan I skabe en konstruktiv feedback-kultur. 

Projektrealisering

Først i denne fase sætter I den egentlige arbejds-
proces i gang. Det er vigtigt, at projektleder 
under hele projektet sørger for, at der er en synlig 
plan for arbejdets fremdrift. Denne plan skal 
være tilstrækkelig specifik for at være brugbar, 
men samtidig simpel nok til at kunne huskes. 

Det er vigtigt, at tidsplanen og budgettet bliver 
justeret undervejs efter ændringer eller uforudse-
te hændelser.

I denne fase skal projektleder organisere arbejds-
planen. Planlæg møder undervejs, det er et godt 
styringsredskab. Her kan projektlederen holde 
øje med projektet, justere det og sikre, at alle 
involverede er ordentligt orienterede og rykker i 
den samme retning. 

Den gode projektleder forstår, at tage højde for 
de forskellige måder at tænke på blandt deltagere 

og kunder - og tør samtidig at arbejde kreativt 
med ideer. Samtidig skal projektlederen også 
have øje for, hvornår en mulighed skal lukkes 
for ikke at sinke projektet. Det kan være svært 
overfor ligeværdige kollegaer. Hvis I fra starten af 
projektet har defineret rollerne tydeligt og skabt 
en konstruktiv og ærlig feed-back kultur er det 
nemmere senere i projektsrealiseringsfasen. 

Projektledelse er en hamrende svær disciplin. 
Projektlederen skal sikre, at projektet kommer 
fremad hver dag, så man når projektets mål til 
deadline. Samtidig skal projektleder være meget 
opmærksom på, at projektet hele tiden bevæger 
sig i den rigtige retning.

I afleveringsfasen bliver det for alvor vigtigt, at 
projektleder holder øje med projektets fremdrift. 
For det er ofte her, det for alvor skrider af sporet. 
Så følg hellere op lidt for ofte end lidt for sjæl-
dent. For jo hurtigere projektleder kan skride ind 
og slukket projektets ildebrande, jo større chance 
er der for, at I når målet til deadline.

God arbejdslyst.

Kvindelige Kunstneres Samfund

Kontakt: Kit Kjærbye

Tlf. 21 40 68 89

e-mail: kitkjaerbye@privat.dk


