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SMV3 
 

 

• En videreudvikling og en kvalificering af de effektive forbedrings- og 
indlejringsmetodikker byggende på de konkrete, praktiske initiativer og erfaringer 

fra SMV2,  
• En spredning og formidling af metodikkerne til SMV'er i Danmark som et FoU-

problem i teori og praksis, og  
• En integration af de nye metodikker i den faglige, pædagogiske og didaktiske 

tilgang til undervisningen og vejledning i projektledelse - herunder også 

undervisning i projektledelse specifikt for SMV'er. 
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Bilag 1: SMV3 Projektplaner 

 

SMV3 - Projektplan for efterår 2020 

Følgende plan blev gennemgået og vedtaget på Styrekomite-møde den 

30.10.20 

En "overordnet sammenstilling" af mål, leverancer og prioriteringer for SMV3: 

   Leverancer (outputs) 

 

 Mål Re-

sour-

cer 

Ca. 

Forskningsrapport Vidnomsætning 

eksternt 

Videnomsætning 

internt 

1 Videre-

udvikling 

30% • En afprøvet og 

opgraderet SMV 

PM Model 

• Konkret 

modelafprøv-

ning på SMV'er 

• Konkret 

modelafprøv-

ning på 

undervisere  

2 Formidling 5% • En teoretisk 

funderet 

formidlings og 

sprednings-

strategi 

• Intet • Intet 

3 Uddannelse 

og kurser 

30% • Udvikling af nye  

tekniske og 

pædagogiske 

SMV2-løsninger  

• HDM 

uddannelses-

partner 

• Kurser 

• Input til 

uddannelser 

• Kurser 

4 Praksis 30% • En netværks-

læringsstrategi 

• Input i aktive 

netværk 

• Intet 

5 Forskning 

og 

udvikling 

5% • FoU i "applied 

science" 

perspektiv 

• Intet • Kompetence-

udvikling i 

"applied 

science" 

perspektiv 

 

Videreudvikling 

Nr. Opgaver Hvordan / Action Ansvar: 

Tid: 

 Hvad er flux - en 

virksomheds-

orienteret 

forklaring og 

beskrivelse af 

modellen (Et hjælp 

til selvhjælps 

papir) - samt 

hvordan den skal 

bruges i praksis 

• En samlet beskrivelse af flux 

• Hvorfor er flux interessant? 

• Hvordan får vi SMV'erne til at 

forstå problemet samt vores 

procestilgang til at arbejde med en 

forbedring og indlejring af 

løsninger? 

• En model som ikke er en model i 

klassisk forstand 

• Hvad skulle få SMV'erne til at 

bruge den? 

• Forandringer? 

LJ, okt/nov 
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• Indlejring? 

 "Elevatortalen" for 

flux 

• Kort og præcis, fængende 

• Kan vi lave en poster, narrativ med 

den? 

LJ, nov. 

 Spørgeguide til 

afprøvning 

• Udvikle en spørgeguide til 

afprøvning samt en metode og 

struktur til opsamling af data 

JV, okt 

 Afprøvning på 

SMV'er 

• Finde virksomheder og netværk - 

hvem har vi? 

Alle 

 Afprøvning på 

studerende 

• Udvikling af materialer til 

afprøvning på studerende + 

opsamling af data 

• Afprøvning 

H&M 

 

 

Alle 

 Analyse af data  Alle 

 Udvikle opdateres 

Flux-model 

 Alle 

    

 

Formidling - teoretisk 

Nr. Opgaver Hvordan / Action Ansvar: 

Tid: 

1 Effektiv 

formidling og 

spredning af 

innovationer til 

SMV i 

litteraturen 

• Formidlingssituationen - afsender, 

budskab, modtager. 

• Literature review om spredning af 

innovationer til SMV'er 

JV, nov. 

2 En strategi for 

formidling for 

SMV3 

• Udvikle en strategi for, hvordan vi gør 

- i en corona-tid 

• Flere strenge at spille på 

JV, nov. 

 

 Uddannelse  

Nr. Opgaver Hvordan / Action Ansvar: 

Tid: 

 Uddannelsespartner 

på HDM 

• Afventer endeligt og skriftlligt 

udspil fra Implement 

LJ, JV 

 Et litterature 

review vedr. 

hvordan man kan / 

skal undervise 

SMV'er i SMV2 

projektmateriale og 

flux 

• Udvikle review 

• Foreslå strategi for formidling 

LJ + JV, nov + 

dec. 

 Praktisk 

formidlingsstrategi 

- substans og 

pædagogik 

• Udvikle en praktisk strategi for 

omsætning af SMV2 tilgang til 

konkret formidling 

H&M 

 Digital 

formidlingsstrategi 

- substans og 

pædagogik 

• Udvikle en digital strategi for 

omsætning af SMV2 tilgang til 

konkret formidling 

H&M 

 Forslag til en 

materiale samling 

som produkt fra 

• Udvikle et forslag til en strategi og   

en materialesamling som produkt 

fra SMV3 

H&M 



6 
 

SMV3 - substans og 

pædagogik 

 

Praksis 

Nr. Opgaver Hvordan / Action Ansvar: 

Tid: 

 Vores egen 

kommunikations- 

og  formidlings-

strategi på SMV3 

• Udvikle egen kommunikations- og 

formidlingsstrategi for SMV3 på 

baggrund af litteraturstudiet og 

hidtidig praksis på SMV2 

• Hvem er vi? 

• Fra hvilke platforme kan vi 

kommunikere, og hvad har effekt? 

• Budskaber? 

• Modtagere? 

LJ + JV, okt. + 

nov. 

 Netværk • Vedligehold af "gamle" kontakter 

• Identifikation af nye kontakter 

Alle 

 Produkter • Udvikling af produkter og services 

vi kan tilbyde for at formidle Flux 

Alle 

 Formidlingen • Afvikling af formidlingsindsatser 

over for udvalgte modtagere 

Alle 

 Løbende 

evaluering og 

justering af 

formidlingen til 

styrkelse af 

effekten 

• Opsamling og evaluering af 

formidlingsaktiviteter 

• Analyse 

• Konklusion på effekt af 

formidlingsindsatsen 

Alle 

 

Forskning og udvikling 

Nr. Opgaver Hvordan / Action Ansvar: 

Tid: 

 Effekt af SMV3 

som "applied 

science" 

• Udvikle "applied science" kriterier for 

"fra viden til værdi" i SMV3 

perspektiv 

JV 

 StrategiLab • Hvad gør vi med samarbejdet 

IBA/Cphbusiness efter SMV3? 

LJ/JV 

 

LJ/JV 

Okt. 2020 
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SMV3 - Projektplan for foråret 2021 

 

1.0 Samlet plan - Opgaver og ansvar 

En "overordnet sammenstilling" af mål, leverancer og prioriteringer for 

SMV3: 

   Leverancer (outputs) 

 

 Mål Re-

sour-

cer 

Ca. 

Forskningsrapport Vidnomsætning 

eksternt 

Videnomsætning 

internt 

2 Videre-

udvikling 

30% • En afprøvet og 

opgraderet SMV 

PM Model 

• Konkret 

modelafprøv-

ning 

• Konkret 

modelafprøv-

ning 

3 Formidling 5% • En teoretisk 

funderet 

formidlings og 

sprednings-

strategi 

• Intet • Intet 

4 Uddannelse 

og kurser 

30% • Udvikling af nye  

tekniske og 

pædagogiske 

SMV2-løsninger  

• HDM 

uddannelses-

partner 

• Kurser 

• Input til 

uddannelser 

• Kurser 

5 Praksis 30% • En netværks-

læringsstrategi 

• Input i aktive 

netværk 

• Intet 

6 Forskning 

og 

udvikling 

5% • FoU i "applied 

science" 

perspektiv 

• Intet • Kompetence-

udvikling i 

"applied 

science" 

perspektiv 

 

Modellen er godkendt af Styrekomiteen på møde 1 i august 2020 - på 

baggrund af det eksisterende budget. 
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Bilag 2: FLUX-model, inspirationsark og værktøjer 
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Bilag 2a: Hvilken type er I? 

 

Hvilken type er I?  

10 spørgsmål der afklarer, hvilken type I er? 

Spørgsmålene omhandler, hvordan du oplever, at I generelt arbejder med projekter. 

Svar intuitivt. Der er ikke noget rigtige eller forkert svar - vælg det svar, som du synes 

passer bedst til jeres organisation. 

  

10 spørgsmål 

1. Hvad er jeres grundlæggende tilgang til planlægning af et projekt? 

     A. Vi udarbejder en plan fra starten 

     B. Vi laver ofte først en plan hen ad vejen 

     C. Vi udarbejder næsten aldrig en plan  

  

2. Hvordan oplever du generelt, at I har formuleret jeres mål for projekter? 

A. Vi fastlægger og taler om projekternes mål - oftest også på skrift 

B. Det er meget forskelligt hvad vi gør. De fleste gange taler vi om projekternes 

mål, men det er lidt ”flydende”, hvad vi gør. 

C. Målene er ofte slet ikke formuleret, og hvis de er så ændrer vi dem sommetider 

undervejs 

  

3. Holder I statusmøder om jeres projekter? 

A. Ja, og med nogenlunde fast struktur 

B. Nogle gange – men der er ikke nogen fast struktur  

C. Næsten aldrig – hvis vi gør det, så er det faktisk ret tilfældigt 

  

4. Har I en projektmodel? 

A. Ja – og vi forsøger, at følge den 

B. Ja – men vi føler ikke altid, at den passer til vores praksis 

C. Nej, det har vi ikke 

  

5. Hvordan foregår koordinering mellem medarbejdere og / eller afdelinger? 

A. Vi har faktisk ret meget fokus på koordinering 

B. Koordinering sker ad hoc 
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C. Vi forsøger at bruge mindst mulig tid på koordinering  

  

6. Hvordan organiserer I jer i projekter generelt?  

 A. Vi har næsten altid en projektejer/styregruppe, projektleder og  projektdeltagere. 

 B. Vi har kun få gange en projektejer/styregruppe, projektleder og projektdeltagere. 

C.Vi arbejder uden projektejer/styregruppe, projektleder og projektdeltagere 

  

7. Vi forventer, at en projektleder 

A. Skaber noget struktur 

B. Navigerer meget fleksibelt  

C. Er meget innovativ 

  

8. Hvordan tager I beslutninger i jeres projekter?  

A. Vi har et beslutningsgrundlag for at kunne tage rationelle beslutninger.  

B. Vi beslutter og handler – nogle gange har vi et rationelt beslutningsgrundlag og 

andre gange har vi ikke et rationelt beslutningsgrundlag 

C. Det vigtigste for os er, at vi kommer videre - så vi handler! 

  

9.  Hvordan inddrager I andre medarbejdere/afdelinger i jeres projekter? 

A. Vi samarbejder med mange 

B. Vi samarbejder med relativt få 

C. Vi samarbejder næsten alene 

  

10. Heltene i vores organisation er: 

A. Dem der forstår at få struktur, fremdrift og løst vores projekter 

B. Dem der forstår at navigere uafhængigt af, hvordan andre af vores projekter 

kører. 

C. Dem der forstår at skabe innovative løsninger 

  

Og så et bonusspørgsmål: 

  

11. Ideelt set, vil vi som organisation gerne i fremtiden: 

A. Være struktureret i vores tilgang til projekter 

B. Håndtere projekter uden for meget struktur på forhånd 

C. Bare gå i gang med at eksperimentere 
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Resultat – læses først når I har svaret på alle spørgsmål på side 1-2 

  

Dine svar giver en indikation af hvilke type organisation I er i forhold til at arbejde med 

projekter. 

Du udregner resultatet ved at tælle sammen hvor mange gange du har svaret hhv. A, B, C på de første 10 

spørgsmål. Det bogstav du har flest af angiver din type 

A= Strukturalist 

B= Pragmatiker 

C= Entreprenør 

 Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar – det kommer an på hvad der giver mest mening i jeres 

organisation, men det kan være en god ide at reflekterer over resultatet af testen. Fx kunne I spørge jer 

selv 

• Viser svarerne mere om, hvilken type I ønsker at være? 

• Er der forskel mellem resultatet af de 10 første spørgsmål og det 11. spørgsmål?   

• Er der områder hvor I gerne vil ændre jeres arbejdsform? 

  

Du kan finde mere inspiration til reflektionsspørgsmål på vores hjemmeside www.smvprojektledelse.dk, 

hvor du også kan finde inspirationskort, der kan hjælpe med sætte gang i en forbedringsproces  

 

 

 

Bilag 3: FLUX-processen i faser 

 

I det følgende ses en opstilling over, hvilke faser der kan indgå i en FLUX-proces hos 

en SMV: 

Nr.  
 

Fase FLUX-processen  FLUX værktøjer 

1 Opstart Hvorfor fattes der interesse for flux 
- hvad starter processen?: 

• Brandende platform - der må 
gøres noget 

• Udsigt til hurtig og stor gevinst - 
en god ide 

• Intet 
 

 
Nye værktøjer 

2 Afklaring • Gennemføre en behovsanalyse - 
hvad er vores behov omkring 
projektarbejdsformen 

• Skema til 
afklaring af 
SMV-type 

 

http://www.smvprojektledelse.dk/
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• Gennemføre en resourceanalyse 
- har vi tid og overskud til at 

starte nu? 
• Gennemføre en 

parathedsanalyse - er vi klar? 
• Gennemføre en 

egnethedsanalyse - passer flux 

til organisationen? 
• Gennemføre en barriereanalyse - 

hvad står i vejen for... 
• Tilpasning af flux til kontekst og 

situation - for at facilitere proces 

og maksimere udbytte 
• Skabe opbakning til tiltaget i 

organisationen 
• Opbygge nødvendig 

organisatorisk kapacitet - 

projekt og portefølje modeller 
og systemer 

• Inddrage interessenter - særligt 
medarbejdere med faglig viden 
og dem, der skal implementere 

 
 

 
 

Nye værktøjer 
 
• En forklaring 

på, hvad typen 
indebærer for 

det videre 
forløb 

 

 
 

 
• Hvad foreslår 

vi for projekt 

og portefølje? 

3 Struktur • Opstille implementeringsplan - 
flux-modellens iterative træk 

• Hvad forstår vi ved succes og 
fremskridt - værdi for 

virksomheden?  
• Hvilke data skal genereres for at 

følge processen? 

• Opstille implementeringsteam - 
hvem har ansvaret for de 

operationelle aktiviteter 
omkring projekter og portefølje 

• Top-ledelsen har det strategiske 

ansvar for gennemførelsen  

• Flux-modellen 

4 Implemen-

tering 

• Teknisk assistance - til konkrete 

problemer 
• Løbende evaluering - kommer vi 

fremad?  
• Konkret opfølgning på data 
• Feedback i team og med ledelse 

- drøftelse med alle på baggrund 
af data 

• Inspirationsark 

• Udarbejde 
eksempler 

• Video 
• Hotline 

(telefon, zoom 

mv.) 

5 Forbedring • Læring - både organisatorisk og 
individuelt 

• Videndeling: Hvilke erfaringer 
deles og hvordan 

• Konstruktiv feedback kultur med 

transparens 

• Inspirationsark 

6 Indlejring • Systemer opdateres 

• Adfærd ændres og udvikles 
• Gensidig forpligtigelse imellem 

medarbejderne på fremskridt 
• Små sejre bemærkes og fejres 
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Bilag 4: Flux ”tour-guide” 

 

Hvad bør overvejes og hvilke forudsætninger skal være til stede for at FLUX-

processen kan køre lokalt? 

 

Nr Flux-element 

 

Hvad bør overvejes / gøres Flux redskab 

1 En model? • En model til inspiration og 

refleksion for at få mere 
værdi ud af 

projektarbejdsformen 
• En model der peger på 

særligt interessante og 

værdifulde elementer 
omkring projektarbejdet 

• "Hjælp til selvhjælp" 
• Flux kræver energi og 

opbakning i organisationen 

- ellers kan der ikke 
kapitaliseres på 

kontinuerlige forbedringer 
• Modellen kræver en 

fornuftigt tilrettelagt intern 

proces i organisationen for 
at afklare en fælles 

holdning til forventninger 
og retning for flux-
processen 

• Modellen med 

redskaber 

2 Karakteristik af 
eget system for 

projekt og 
portefølje  

• Hvilke elementer består 
vores 

projektledelsessystem af? 
• Hvordan er disse elementer 

koblet op på hinanden? 
• Hvor står vi i forhold til 

vores vision med 

projektarbejdsformen 

• Hvordan kan 
man 

karakterisere 
eget system 

for projekt og 
portefølje? 

• Hvad er en 

vision omkring 
projekt-

arbejdet? 

3 Identifikation af 

de umiddelbare 
problemer 
omkring projekt 

og portefølje 

• Hvor er det, vi 

erfaringsmæssigt har de 
største udfordringer 

• Hvordan kunne vi gøre 

vores klienter mere 
tilfredse?  

• Hvordan 

finder man de 
umiddelbare 
problemer 

4 Kontekst-
afhængig model? 

• Modellen foreslår, at alle 
organisationer på 

baggrund af modelle n 
udvikler deres vej vej frem 
til værdi 

• Hvordan 
tilpasses 

modellen 
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• Modellen kan bruges på 
tværs af alle brancher 

• Modellen kan bruges af 
projektmodne og knap så 

modne virksomheder  

5 Situations-

bestemt model? 

• Modellen kan respondere 

til både planlagte 
forandringer (top-down) 
samt emergente 

forandringer (bottom-up) 
• Modellen kan respondere 

til forandringer i hele 
projekt-arbejdsformen 
samt til enkelte 

delelementer 

• Hvordan 

tilpasses 
modellen 

6 Flux - helt 

konkret 

• Passer flux til 

organisationen? 
• Hvilke barrierer står i vejen 

for forbedringer - kan flux 
adressere dem? 

• Tilpasning af flux til 

kontekst og situation - for 
at facilitere proces,  

maksimere udbytte og 
opnå kontinuerlige 
forbedringer 

 

7 Hvorfor et 
koordinatsystem? 

• Der arbejdes på to 
dimensioner – forbedringer 

over tid – så det er ret 
oplagt at sætte modellen 

ind i noget 2-dimensionalt 

 

8 Tid • X-aksen: Udvikling over tid 

• Der er med vilje ikke sat 
nogen tidsperioder ind 

 

9 Forbedring • Y-aksen - kvaliteten stiger 
op ad aksen 

• Der er med vilje ikke sat 

nogen konkrete mål på 

Men hvad er 
forbedring set 
med SMV øjne - 

hvornår virker 
modellen?? 

10 Det iterative • Man gentager "8-tals 
bevægelsen" op ad aksen 

for at få kontinuerlige 
forbedringer 

 

11 Hvad er / bliver 
resultatet 

• Mere værdi ud af sine 
projekter 

• Større tilfredshed hos 

klienter og personale 

• Eksempler på 
hvad et 
resultat kunne 

være 

12 SMV-type • Hvorfor det? 

• Hvad er det? 
• Hvad betyder det? 

• Skema 

13 Hvorfor 
lederskab? 

• Ledere skal skabe 
følgeskab 
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14 Hvorfor det 
indhold i 

lederskab?  

• Udvalgt på baggrund af 
litteratur og erfaringer 

 

15 Samarbejde • Interaktionen imellem alle 

projektets interessenter 
skal fremme hele 

projektprocessen hen imod 
leverance og værdi 

 

16 Kultur • Normer og værdier i 

organisationen (de synlige 
og dem, der ikke er det) 

skal understøtte 
projektprocessen hen imod 

leverance og værdi 

 

17 Kommunikation • Kommunikation i forhold til 
hvad der hjælper modtager 

med at få projektprocessen 
til at køre videre og i den 

rigtige retning  

 

18 Hvorfor 

projektarbejde? 

• Ledere skal skabe 

organisation 

 

19 Hvorfor det 

indhold i 
projektarbejde? 

• Udvalgt på baggrund af 

litteratur og erfaringer 

 

20 Initiering • Opstart er rigtig vigtig - få 
alle informationer samlet 
ind, få alle detaljer med 

• Få sat de rigtige resourcer 
på projektet fra starten af 

 

21 Portefølje • Lav et overblik over alle 
projekter - fagligt, 

resourcemæssigt og 
økonomisk 

• Kan og skal virksomheden 

håndtere alle de 
igangværende projekter? 

• Hvad gør vi, hvis der 
kommer nye projekter til? 

• Søg efter synergi 

projekterne imellem 

 

22 Roller og ansvar • Hvem er ansvarlig, få styr 

på strukturen 
• Lav aktivitetsplan med 

ansvarsområder og 
deadlines 

• Opfølgning og tilpasning 

 

23 Eksekvering • Se på fremdriften i 
projektet - og grib ind hvis 

tingene ikke rykker sig 
• Kommer der effekt ud af 

projektet - hvad siger 
kunden internt og eksternt 

 

24 Så går vi til 
forbedring 

• Der skal skabes 
kontinuerlige forbedringer 

Men hvad er 
forbedring set 
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- arbejdet fortsætter og 
skridt for skridt bliver 

tingene mere effektive 

med SMV øjne - 
hvornår virker 

modellen?? 
 

Har vi nogle 
eksempler? 

25 Evaluering • Der skulle gerne eksistere 
en positiv feedbackkultur i 
virksomheden - hvis ikke, 

så må der gøres noget for 
at bygge en op 

 

26 Læring • Evnen til at reflektere og se 
læringspunkter er helt 

central 
• Dernæst er det ligeså 

vigtigt at kunne omsætte 

læringen til handling og 
forbedring  

 

27 Udvikling • Udvikling sker i en 
kontinuerlig og iterativ 

proces 
• Det er vigtigt at der gøres 

status over udviklingen fra 

tid til anden.  

 

28 Så starter 

læringsprocessen 
forfra 

• Kontinuerlige forbedringer 

• Processen starter igen 

 

29    

30    
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Bilag 5 : SMV3 Flux Spørge- og Testguide: 

En videreudvikling af FLUX 

Hvem interviewes: 

Hvem interviewer: 

Hvor og hvornår: 

Metode • Spørgsmålene relaterer sig til SMV'ens kontekst, situation og måde at 

arbejde med projekter på - herunder hvordan forsøger man lokalt at 

øge værdien af projektarbejdet, 

• Alle spørgsmål er vigtige - men nogle spørgsmål kan i situationen 

være vigtigere end andre (intervieweren bruger sin sunde fornuft), 

• De enkelte spørgsmål kan suppleres med opfølgende spørgsmål, hvis 

respondenten ikke svarer som substantielt, 

• Svarene skrives i koncentreret form (meningskondensering) ind i 

skemaet. Efter interviewet kan intervieweren opsummere og renskrive 

samt tilføje de "rette" svar til de "rigtige" spørgsmål,  

• Hvis der tilføres observationer til skemaet, må disse stå klart 

markerede, og 

• En samlet analyse laves på alle indsamlede skemaer til den endelige 

rapport.   

 

 

Nr. Tema Spørgsmål mv. Svar + observation 

 Baggrunds-

spørgsmål om 

virksomheden 

• Konkret om virksomheden •  

 "Liabilities of 

smallness" 

• Spørge til strukturen ud 

fra "liabilities of 

smallness" - er der noget 

særligt? 

•  

 Type af SMV • Spørge til SMV-type - 

indirekte 

• Hvordan ageres der 

omkring projekter inden 

for typen? 

• Er virksomheden nu også 

så typisk? (situation?) 

•  

Projektarbejdsformen i virksomheden - "as is" 

 

 Projekt-

arbejdsformen i 

virksomheden 

• Hvad er virksomhedens 

nuværende tilgang til 

projekter? 

•  

  • Hvorfor organiserer man 

sig med projekter?  

•  

  • Hvilken type af projekter 

arbejdes der med? 

•  

  • Hvad er det produktive? 

Hvornår går det godt? 

•  

  • Hvor er problemerne? •  

  • Hvorfor er problemerne 

problemer? 

•  
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  • Er der tidligere blevet 

gjort forsøg - og hvilke - 

på at ændre tingenes 

tilstand? 

•  

  • Hvad forstår vi ved succes 

og fremskridt - værdi for 

virksomheden?  

•  

Projektarbejdsformen - "to be" uden Flux-modellen 

Virksomheden kender ikke flux 

 

  • Hvad vil virksomheden 

gerne opnå? 

•  

  • Hvordan vil virksomheden 

opnå det?  

•  

  • Hvad skal sætte 

processen igang? 

•  

  • Hvordan følges der op? •  

  • Hvilke forandringer er der 

tale om? 

•  

  • Hvilke konkrete redskaber 

skal bruges til at 

gennemføre 

forandringerne? 

•  

  • Hvordan skal disse 

forandringer indlejres? 

•  

Projektarbejdsformen - "to be" med Flux-modellen 

Virksomheden kender flux 

Eller har umiddelbart fået den introduceret 

 

 Model, generel • Hvordan kan en model 

være "hjælp til selv-

hjælp"? 

•  

  • Hvad skal en sådan model 

kunne? 

•  

  • Hvorfor vil en model og 

en tilhørende proces være 

attraktiv? 

•  

 Afklaring 

inden brug af 

modellen 

• Behovsanalyse: Hvad er 

SMV'ens behov omkring 

projektarbejdsformen 

•  

  • Resourceanalyse: Har 

SMV'en tid og overskud til 

at starte nu? 

•  

  • Parathedsanalyse - er 

SMV'en ledelsesmæssigt 

klar? 

•  

  • Egnethedsanalyse - 

passer flux - og dens 

proces - til 

organisationen? 

•  

  • Barriereanalyse - hvad 

står evt. i vejen for at gå 

igang med flux? 

•  

  • Hvordan kan flux tilpasses 

til kontekst og situation - 

for at facilitere proces og 

maksimere udbytte? 

•  

  • Hvordan kan der skabes 

opbakning til at køre Flux-

•  
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processen i 

organisationen? 

  • Er der opbygget den  

nødvendig organisatorisk 

kapacitet inden flux 

sættes igang - projekt og 

portefølje modeller og 

systemer? 

•  

  • Er de centrale 

interessenter blevet 

inddraget fra starten - 

særligt medarbejdere med 

faglig viden og dem, der 

skal implementere? 

•  

 Flux-

modellen, 

konkret 

• En reflekteret, iterativ  

læringsmodel - hvordan 

passer det til 

organisationen?   

•  

 Flux-modellens proces og udvalgte, centrale  elementer 

 

 Type af SMV • Hvilken type er SMV'er - 

brug type-skema 

•  

  • Hvorfor mon det er 

interessant? 

•  

 Lederskab • Samarbejde? •  

  • Kultur? •  

  • Kommunikation? •  

 Projekt-

arbejdet 

• Initiering? •  

  • Portefølje? •  

  • Roller og ansvar? •  

  • Eksekvering? •  

 Forbedring • Evaluering? •  

  • Læring? •  

  • Udvikling? •  

 Processen starter forfra 

 

 Model - "viden 

til værdi" 

• Hvordan kommer det til 

udtryk, at en model er en 

reel hjælp - at modellen 

gør en forskel, skaber 

værdi? 

•  

  • Hvordan kan flux som 

model udvikles for at 

skabe mere værdi? 

•  

  • Hvordan kan flux's 

handleanvisninger 

udvikles? 

•  

  • Hvordan tillæres ny viden 

i virksomheden - 

organisatorisk og / eller 

individuelt? 

•  

  • Hvordan deles viden i 

SMV'en: Hvilke erfaringer 

deles og hvordan? 

•  

  • Findes der en konstruktiv 

feedback kultur med 

transparens i 

virksomheden? 

•  
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JV, 14.01.21 

 

Bilag 5a: Logbog 
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Bilag 6: Miljønetværk, Nordsjælland 

 

Invitation til Webinar: 

 

Skab hurtigt mere værdi i projekter hos SMV'er: 
 

den xx.xx.21, kl. xx til xx (en times varighed) 

 

Hos SMV’er er der stor forskel på kendskabet til og brugen af projekt, 

projektledelse og projektarbejdsformen.  

 

SMV'erne ser almindeligvis projektarbejdsformen som attraktiv og efterspørger 

gerne struktur og værktøjer til at håndtere deres mange interne og eksterne 

udfordringer. Men hvordan håndterer en SMV dilemmaet mellem at søge mod mere 

struktur og bureaukrati og dermed miste fleksibilitet, samtidig med at man undgår 

at ende op som ivrige, velmenende entusiaster med et gevaldigt rod i projekter og 

portefølje?  

 

Flux-modellen er et bud på en forandringsmodel, der hjælper SMV'er med hurtigt 

at få skabt mer-værdi i deres projektprocesser. 

 

Webinaret vil fokuserer på følgende temaer: 

 

• Hvordan arbejder SMV'er i dilemmaet imellem struktur og agilitet? 

• Hvor i projektprocessen sker værditabet typisk? 

• Konkrete eksempler på hvor i projektprocessen der typisk går "koks" i den, 

• Hvordan kan SMV'erne arbejde værdiskabende med deres egne projekter 

• Flux-modellen er er værktøj til hurtigt at skabe værdi, 

• Hvordan sætter man en flux-proces igang? 

• Hvordan gennemføres en Flux-proces? 

• Eksempler på virksomheder, der har haft succes med Flux.  

 

Vel mødt. 

 

SMV-studierne, 

 

Camilla B. Bernth 

Helene Spliid 

Jens Vestgaard 

 

 

 

Invitation til Flux-workshop: 

 

Skab hurtigt mere værdi i projekter hos SMV'er: 
Hvad skal vi gøre i praksis? 
 

den xx.xx.21, kl. xx til xx (to times varighed) 

 

Workshoppen fokuserer på at få deltagerne til at reflekterer over og konkret 

arbejde med værdiskabelse i egen praksis, - altså i virksomhedens egne projekter.  

 

Workshoppen er struktureret som følger: 
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• En kort introduktion til Flux-modellens værdiskabende fokus, 

• Metoden i Flux - hvordan arbejdes der konkret med projekterne frem imod 

værdi - værktøjer introduceres, 

• Eksempler på Flux-processer i andre virksomheder, 

• Processen tager udgangspunkt i virksomhedens egen situation og egne 

projekter - hvad vil det sige? 

• Eksempler på projektprocesser fra deltagernes virksomheder - der spørges 

konkret ind til projektprocesser og oplevede problemer. 

 

Der arbejdes i mindre teams med flux-processen. 

 

Der arbejdes i plenum med videndeling blandt alle. 

 

Der arbejdes til sidst med en spørgerunde, hvor alle kan få svar på konkrete såvel 

som mere generelle spørgsmål omkring værdiskabelse i projekter. 

 

Vel mødt. 

 

SMV-studierne, 

 

Camilla B. Bernth 

Helene Spliid 

Jens Vestgaard 
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Bilag 7:  

FLUX refleksionsmodel 

Forbedringsinitiativer omkring projektarbejdsformen hos SMV’er (Projektledere). 

 

1.0 Formål: 

Anvendelsen af FLUX-refleksionsmodellen skal bidrager til at kvalificere 

beslutningstagning og erfaringsopsamling omkring forbedringsinitiativer for 

projektarbejdsformen hos SMV'er (Projektledere). 

Modellen er tænkt som en metode til refleksion omkring: 

• At kvalificere konkrete, lokale forbedringsinitiativer omkring projektarbejdsformen 

hos SMV’er, 

• At udvikle og kvalificere SMV’ernes (Projektledernes) forståelse for og aktive brug 

af konkrete forbedringsinitiativer omkring projektarbejdsformen, 

• At kvalificere projektledelsesteorien herunder forbedringsinitiativer omkring 

projektarbejdsformen i en SMV-kontekst, og 

• At udvikle praktiske kompetencer og erfaring hos SMV’er (og Projektledere) til at 

forbedre projektarbejdsformen lokalt. 

2.0 Modellen: 

Modellen er i sin struktur ret simpel, 2-dimensional, hvilket giver 4 yderst interessante 

udfaldsrum. Opbygningen følger således: 

• Modellen er som udgangspunkt sat ned i en organisatorisk ramme. Al refleksion må 

inddrage og tage højde for SMV’ernes konkrete kontekst, situation og formål, 

• Modellen er to-dimensional: Den første dimension skelner imellem ”forståelse” og 

”forklaring” (videnskabsteoretiske ståsteder), - og den anden dimension skelner 

imellem det konkrete i en organisation set i forhold til generelle fænomener, 

• De 4 udfaldsrum relaterer således til: SMV’ernes eget perspektiv, viden om hvordan 

SMV’erne opfatter sig selv og deres problemer med projektarbejdsformen, viden om 

konkrete SMVs håndtering af arbejdet med projekter samt generel PM teori.  

3.0 Beslutningstagning og erfaringsopbygning 

Modellen tilbyder et pædagogisk perspektiv til beslutningstagning og 

erfaringsopsamling med fokus på kompetenceudvikling og anvendelse i konkrete 

situationer. Modellen bidrager med et blik på de indholdsmæssige videnformer, der 

indgår i en kvalificeret, lokal beslutning om forbedringer: 

• At den enkelte SMVs kontekst, situation og formål samt egen forståelse af 

ledelsesrum og -stil indgår i beslutningen,  

• At PM-faglig viden både drejer sig om forståelse for SMV’ens situation og 

selvopfattelse samt forklaring (det generelle) på SMV’ens problemer med 

projektarbejdsformen, og 
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• At den organisatoriske ramme, kontekst, situation og formål er afgørende for, hvilke 

beslutninger der er mulige, herunder hvordan den organisatoriske ramme bevidst 

og ubevidst kan virke henholdsvis befordrende og hæmmende for 

forbedringsinitiativer og dermed også erfaringsopsamling. 

Refleksion på baggrund af modellen har et systematisk potentiale for at vise de 

områder, hvor sædvanlig PM-teori og erfaringsbårne kundskaber ikke er tilstrækkelige 

til at træffe kvalificerede forbedringsbeslutninger for den enkelte SMV. Modellen giver 

mulighed for at skabe 2. ordens refleksion med fokus på at være ”praksis-udfordrende”. 

Princippet med 2. ordens refleksion er, at man benytter et andet sæt begreber og 

principper samt ideer til at se  på egen praksis med ”nye øjne”.  

En given praksis hos en SMV kan udfordres: Har vi overblik over: 

• Hvad den givne praksis konkret dækker over (øverste venstre hjørne),  

• Om vi virkelig ved, hvordan SMV’en oplever, erfarer og fortolker deres egen situation 

omkring den givne praksis (øverste højre hjørne),  

• Dette kan efterfølgende åbne op for overvejelser eller dialog, der inddrager både 

kvalitativ og kvantitativ PM-forskning til kvalificering af konkrete handlinger 

(modellen nederste del, - både det konkrete og det generelle).  

Anvendelse af modellen anses på denne måde som en mulighed for at transformere og 

forbedre praksisfeltets handlingsbårne kundskab og faglige resultater. 

Arbejdet med modellen handler ikke om at finde fejl eller mangler hos den enkelte SMV, 

men om bevidst læring, der sprogligt kan italesættes. Dette kræver mod, diplomati, 

situationsfornemmelse og villighed til forandring af de implicerede. Arbejdet med 

modellen handler primært om at få truffet kvalificerede beslutninger for SMV’erne.   

 

Den ”ikke-vidende” position: Indebærer en erkendelse af, at en udefrakommende 

(konsulent, underviser) ikke kan vide, hvad en konkret SMV (eller Projektleder) anser for 

sandt, rigtigt eller brugbart omkring projektarbejdsformen i den konkrete situation. Den 

udefrakommende må derfor forholde sig ydmygt og nysgerrigt til SMV’ens (eller 

Projektlederens) oplevelser og ageren.  

 

Den ”vidende” position: Den udefrakommende (konsulent, underviser) følger det faglige 

spor (PM-teorien) i bestræbelserne på at få afdækket konkrete, aktuelle og potentielle 

problemstillinger og forbedringsforslag. 

 

En beslutning om et forbedringsinitiativ må tages med baggrund i begge perspektiver for at 

få maksimal gennemslagskraft lokalt hos SMV’er. 

 

 

Refleksionsmodellen skal ses i et systemteoretisk perspektiv: 

 

Systemteori er den tværfaglige undersøgelse af systemer, som er sammenhængende grupper 

af indbyrdes forbundne, indbyrdes afhængige dele, der kan være naturlige eller 

menneskeskabte. Hvert system er afgrænset af rum og tid, påvirket af sit miljø, defineret af 

dets struktur og formål og udtrykt gennem dets funktion. 
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FLUX-refleksionsmodel 

 

Organisatorisk ramme 

Kontekst, situation og formål 

 

  Forståelse 
 

 

 

  

 SMV’ernes 

eget 

perspektiv, 

Ledelsesrum, 

Ledelsesstil 

 

SMV1 

  Viden om 

konkrete 

erfaringer, 

oplevelser 

med PM hos 

SMV'er  

 

Project-in-

practice 

 

SMV2 

 

 

 

 

 

Konkret 

 Beslutning og erfaring 

om forbedringstiltag 

omkring 

projektarbejdsformen 

 

Flux metode og værktøjer 

En adfærdsmodel 

 

SMV2 + 3 

 

  

 

 

       

     

Generel 

 Case-studier 

 

SMV2 

  Viden om 

generelle 

erfaringer 

med PM hos 

SMV'er 

 

Traditionelle 

PM-

modeller og 

guidelines 

 

SMV1 + 2 + 

3 

 

   

 

 

Forklaring 
 

  

 

Organisatorisk ramme 

Kontekst, situation og formål 

 

Med inspiration fra Hørdam, Overgaard og Pedersen (2008) samt Upsher (2001). 
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Bilag 8: 1-dagskursus i FLUX metoden og modellen (induktiv tilgang) 
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Bilag 9: 1-dagskursus i FLUX metoden og modellen (deduktiv tilgang) 

 

Niveau: Kurset er for SMV Projektledere og Projektejere 

Læringsmål: 

 

• Kursisterne skal tilegne sig FLUX-metoden og have kendskab til dens 
præmisser og baggrund, og 

• Kursisterne kan kunne bruge FLUX-modellen til forbedringstiltag i en 

konkret kontekst. 
 

 

Det hele går ud på, at kursisterne skal tilegne sig noget faglig viden, som så 

kan bruges aktivt efterfølgende. 

Anbefalede forudsætninger hos kursister: 

 

• Kendskab til generelle projektmodeller og værktøjer  
• Kendskab til praksis og behov omkring projektarbejdsformen i egen 

organisation 
 

 

Forberedelse 

Tid Pædagogisk 
tilgang 

Indhold og aktivitet Materiale 

Tilsendt 
ca. 1 mdr. 
før under-

visning 

• Kognitiv, 
individuel 
tilgang 

• Reflection 
on action 

• Stimulering til refleksion 
over lokal kontekst, 
situation, aktuel praksis 

og fremtidige behov 
omkring 

projektarbejdsformen 
• Stimulering til refleksion 

over egen projektleder 
praksis 

 

 

• Refleksions-
skema om 
projektarbejds-

formen i egen 
organisation + 

egen 
projektleder-

profil: 25 
spørgsmål 
hentet fra SMV1 

+ SMV2 og 
FLUX-metoden 

• Online eller 
fysisk  

 • Evalue-
ring, 
individuel 

og lokal 

• Skemaet indgår som et 
væsentligt fundament i 
undervisningen 

• Underviser udfærdiger 
en foreløbig evaluering 

omkring kontekst og 
projektlederprofil som 

• Indsendes til 
underviser inden 
undervisningen 
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egen forberedelse til 
undervisningen 

 

Selve kurset 

Tid Pædagogisk 
tilgang 

Indhold og aktivitet Materiale 

09.00 til  
12.00 

• Kognitiv, 
individue

l  tilgang 
 

 
 
 

• Evalue-
ring 

• Formål med 
undervisning 

• Hvorfor et nyt 
mindset? 

• Hvad er FLUX-
metoden? 

• Flux i de studerendes 

kontekst - reference 
til refleksionsskema 

• Evaluering af de 
studerendes input 
efter individuelle og 

lokale behov 
• Fremanalysere - 

sammen med de 
studerende  - deres  
eget behov for FLUX 

metoden og model 
• Intro til FLUX 

modellen og 
værktøjer 

• Læringsmål 
• Hvad er en SMV'er - 

strukturelt og 
operativt 

• Kort om resultater 
af SMV1 + SMV2 

• FLUX-metoden 

• Udfyldte 
refleksions-

skemaer 
• FLUX-model og 

værktøjer 

Frokost      

13:00 til 

16:00 

• Reflectio

n in 
action 

• Sociale, 

praktiske 
tilgang 

 
 
 

 
• Evalue-

ring 

• Intro til testimonialt 

• Hvordan foregår 
forbedrings- og 
forandringsprocesser

ne 
• De studerende 

arbejder i grupper 
med FLUX i konkret 
kontekst - arbejder 

med kontekstuel 
kompetence 

• Evaluering 
• Opsamling - Resultat 

af undervisning 

• At omsætte ny viden 
til værdi i egen 

praksis  
• Opfølgning 

• Videoer + skrevne 

testimonialt 
• Eksempler på 

konkrete 

forbedringsprocess
er hos Case-

virksomheder 

Afslutnin
g 

• Socialt • Dyrker lige de sociale 
og faglige relationer 
til de studerende 

• Kursisterne får et 
kursusbevis - har 
nu gennemført et 

FLUX-kursus 



42 
 

• De studerende er 
nu medlem af vores 

FLUX-community 

 

At omsætte "viden til værdi" - Opfølgning (efter ca. 1 mdr.) 

Tid Pædagogisk 

tilgang 

Indhold og aktivitet Materiale 

Ca. 1 

mdr. 

• Den 

sociale, 
praktiske 

tilgang 
• Øve 

konteks-

tuel 
kompe-

tance 
med 
FLUX 

• Det er pointen, at de 

studerende i en 
periode selv arbejdere 

med FLUX i egen 
kontekst - at omsætte 
viden til værdi 

• Udvikling i den 
studerendes 

projektlederprofil - er 
der tegn på udvikling 
af et meta-projekt 

niveau? 

• En "guide" med 

forslag til de første 
initiativer omkring 

en FLUX 
forandringsproces 
omkring 

forbedringer i den 
lokale 

projektarbejdsform 
• En "guide" til 

udvikling af egen 

projektlederprofil 
• Guiderne skal være 

udformet som en 
hjælp-til-selvhjælp 

 Reflection 
on action 

• Rapportering på 
lokale 
forbedringstiltag 

• Rapportering på 
udvikling im egen 

projektlederprofil 
 
 

• Rapporteringsskema 
på lokale 
forbedringstiltag 

• Rapporteringsskema 
på udvikling i egen 

projektlederprofil 
• Online 

  • Feedback fra 
underviser 

• Online 

 

Og nok så interessant: 

Input fra de studerende - samt underviserens feedback - bør opsamles og 

indgå i den videre forskning omkring udvikling af FLUX-metoden for hele 

projektarbejdsformen hos SMV'er.  

 

JV 
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Bilag 10: Train the trainer – Pakken 

Målgruppe 1: Undervisere der skal underviser i FLUX 

Forudsætning: har didaktisk og pædagogisk viden 

 

Målgruppe 2: Ansat i en organisation, der skal videregive viden om FLUX til 

andre i egen organisation 

Forudsætning: Har organisatorisk viden – men ikke nødvendigvis didaktisk og 

pædagogisk viden 

 

Element Målgruppe 1 Målgruppe 2 

Deltage på FLUX forløb Anbefalet Obligatorisk 

Tilgang – tekst og video  Obligatorisk Obligatorisk 

Læs Whitepaper – SMV 1 og 2 og 3 Obligatorisk Valgfri 

Artikel fra Dansk projektledelse Obligatorisk Valgfri 

Link til EAviden – forskningsrapporter Valgfri Valgfri   

Læs Pædagogisk didaktisk dokument Obligatorisk Valgfri 

Se video ”Om SMV” Obligatorisk Obligatorisk 

Tag typetest Obligatorisk Obligatorisk 

Se video ”typer” og ” xxxxxxx” Obligatorisk Obligatorisk 

Se video ”projektarbejdsformen” Obligatorisk Obligatorisk 

Se testimonials-videoer Obligatorisk Obligatorisk 

Se video: FLUX, Lederskab, Projektarbejde Obligatorisk Obligatorisk 

Orientere sig i Dagsplanen Obligatorisk Skimme for 

inspiration – til 
opbygning af 
forløb i 

organisation 

Orientere sig i slides Obligatorisk Obligatorisk 

Kunne stille åbne spørgsmål og lytte – video 
på Youtube 

Til inspiration Obligatorisk 

Forberedelse online-møde 
- Forbered 5 projektarbejdsform-

udfordringer – og hvordan du vil gribe 
det an i dialogen med de studerende / 

dine kollegaer  
- Hvordan vil du gribe undervisningen 

an – hvilke tanker gør du dig? 

Obligatorisk Obligatorisk 

1½ times online møde med SMV-3 
projektdeltager 

• Følge op på de 5 udfordringer 
• Forstår de tilgangen 

• Spørgsmål til model og 
fremgangsmåde 

• Hvordan vil du gribe undervisningen 

an – hvilke tanker gør du dig? 
• Tips og tricks til undervisning i FLUX 

 

Obligatorisk Obligatorisk 
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Alle videoer findes på www.smvprojektledelse.dk 

 

Kære XX 

Mange tak for din tilmelding til train-the-trainer forløbet. Denne mail indeholder en 

vedhæftet oversigt over det, du skal igennem på dit selvstudie. Der vil være et antal 

aktive links i oversigten, der skal gennemgås, og dertil er der også vedhæftet en 

zip.mappe med diverse andre materialer til forløbet. 

Når du har gennemgået materialerne og forberedelsen til online-mødet med en 

projektdeltager fra SMV-gruppen, så kontakter du mig blot igen her på mailen, og vi 

aftaler et nærmere tidspunkt for dette møde. 

Har du spørgsmål undervejs, er du mere end velkommen til at tage fat i os. 

Rigtig god fornøjelse.  

Med venlig hilsen 

Lars Jespersen 

 

  

http://www.smvprojektledelse.dk/
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Bilag 11: Train the trainer – underviser 

Dette forløb henvender sig til undervisere, der skal undervise i FLUX og som forventes 

at have en didaktisk og pædagogisk viden 

Det forventes, at deltageren gennemgår punkt 1-15. Derefter aftaler man et møde 

(punkt 17) og forbereder sig til mødet (punkt 16). 

# Element  Materiale  

1 Deltage på FLUX forløb Anbefalet Tilmeld dig via 
www.smvprojektledelse.dk 
eller kontakt en 

projektdeltager 

2 Tilgang – tekst og video  Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

3 Læs Whitepaper – SMV 1 og 2 
og 3 

Obligatorisk Hvor finder de det ? – 
skulle de ikke være på EA 

Viden? 

4 Artikel fra Dansk projektledelse Obligatorisk Kommer på hjemmesiden 

efter godkendelse af 
Dansk projektledelse (Kaj 

er på sagen) 

5 Link til EAviden – 

forskningsrapporter 

Valgfri SMV-1 

SMV-2 
SMV-3 – er på vej 

6 Læs Pædagogisk didaktisk 

dokument 

Obligatorisk Dokumentet er vedhæftet 

i zip-mappe i 
bekræftelsesmail 

7 Se video ”Om SMV-projektet” Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

8 Tag typetest Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

9 Se video ”Hvem er typerne” og 
” xxxxxxx” 

Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

10 Se video 
”projektarbejdsformen” 

Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

11 Se testimonials-videoer Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

12 Se video: FLUX, Lederskab, 
Projektarbejde 

Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

13 Orientere sig i Dagsplanen 
(filen hedder” Program SMV 
projektledelse undervisning 1-

dag") 

 Dokumentet er vedhæftet 
i zip-mappe i 
bekræftelsesmail 

 

14 Orientere sig i slides Obligatorisk Dokumentet er vedhæftet 

i zip-mappe i 
bekræftelsesmail 

 

15 Kunne stille åbne spørgsmål og 

lytte – video på Youtube 

Til 

inspiration 

What you don't know 

about questions | Pia 
Lauritzen | 
TEDxFrederiksberg - 

YouTube 

16 Forberedelse online-møde 

- Forbered 5 
projektarbejdsform-

udfordringer – og 

Obligatorisk  

http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
https://www.eaviden.dk/project/projektledelse-og-vaekst-i-sma-og-mellemstore-virksomheder/
https://www.eaviden.dk/project/udvikling-af-interventionslogikker-til-fremme-og-styrkelse-af-smvernes-effektive-brug-af-projekter-projektledelse-og-projektarbejdsformen/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=TY_zgUZXJRk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=TY_zgUZXJRk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=TY_zgUZXJRk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=TY_zgUZXJRk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=TY_zgUZXJRk&t=3s
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hvordan du vil gribe det 
an i dialogen med de 

studerende / dine 
kollegaer  

- Hvordan vil du gribe 
undervisningen an – 
hvilke tanker gør du dig? 

17 1½ times online møde med 
SMV-3 projektdeltager 

• Følge op på de 5 
udfordringer 

• Forstår de tilgangen 
• Spørgsmål til model og 

fremgangsmåde 

• Hvordan vil du gribe 
undervisningen an – 

hvilke tanker gør du dig? 
• Tips og tricks til 

undervisning i FLUX 

Obligatorisk Bookes ved at kontakte 
enten Lars Jespersen eller 

en person under “kontakt” 
på smvprojektledelse.dk  
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Bilag 12: Train the trainer – ansat i en organisation  

Dette forløb henvender sig til ansatte i en organisation, der skal videregive viden om 

FLUX til andre i egen organisation.  

Det forventes, at deltageren gennemgår punkt 1-15. Derefter aftaler man et møde 

(punkt 17) og forbereder sig til mødet (punkt 16). 

# Element  Materiale  

1 Deltage på FLUX forløb Obligatorisk Tilmeld dig via 
www.smvprojektledelse.dk 
eller kontakt en 

projektdeltager 

2 Tilgang – tekst og video  Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

3 Læs Whitepaper – SMV 1 og 2 
og 3 

Valgfri Hvor finder de det ? – 
skulle de ikke være på EA 

Viden? 

4 Artikel fra Dansk 

projektledelse 

Valgfri Kommer på hjemmesiden 

efter godkendelse af 
Dansk projektledelse (Kaj 

er på sagen) 

5 Link til EAviden – 

forskningsrapporter 

Valgfri SMV-1 

SMV-2 
SMV-3 – er på vej 

6 Læs Pædagogisk didaktisk 

dokument 

Valgfri  Dokumentet er vedhæftet 

i zip-mappe i 
bekræftelsesmail 

7 Se video ”Om SMV-projektet” Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

8 Tag typetest Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

9 Se video ”Hvem er typerne”  Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

10 Se video 
”projektarbejdsformen” 

Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

11 Se testimonials-videoer Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

12 Se video: FLUX, Lederskab, 

Projektarbejde 

Obligatorisk www.smvprojektledelse.dk 

13 Orientere sig i Dagsplanen 

(filen hedder” Program SMV 
projektledelse undervisning 1-
dag") 

Skimme for 

inspiration – 
til opbygning 
af forløb i 

organisation  

Dokumentet er vedhæftet 

i zip-mappe i 
bekræftelsesmail 
 

14 Orientere sig i slides Obligatorisk Dokumentet er vedhæftet 

i zip-mappe i 
bekræftelsesmail 

 

15 Kunne stille åbne spørgsmål 

og lytte – video på Youtube 

Obligatorisk Sådan lytter du aktivt! - 

YouTube 
 

16 Forberedelse online-møde 

- Forbered 5 
projektarbejdsform-

udfordringer – og 
hvordan du vil gribe det 

an i dialogen med de 

Obligatorisk  

http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
https://www.eaviden.dk/project/projektledelse-og-vaekst-i-sma-og-mellemstore-virksomheder/
https://www.eaviden.dk/project/udvikling-af-interventionslogikker-til-fremme-og-styrkelse-af-smvernes-effektive-brug-af-projekter-projektledelse-og-projektarbejdsformen/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
http://www.smvprojektledelse.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=wzR4x8dSe50
https://www.youtube.com/watch?v=wzR4x8dSe50
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studerende / dine 
kollegaer  

- Hvordan vil du gribe 
undervisningen an – 

hvilke tanker gør du 
dig? 

17 1½ times online møde med 
SMV-3 projektdeltager 

• Følge op på de 5 

udfordringer 
• Forstår de tilgangen 

• Spørgsmål til model og 
fremgangsmåde 

• Hvordan vil du gribe 

undervisningen an – 
hvilke tanker gør du 

dig? 
• Tips og tricks til 

undervisning i FLUX 

Obligatorisk Bookes ved at kontakte 
enten Lars Jespersen eller 
en person under “kontakt” 

på smvprojektledelse.dk  
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Bilag 13: Videnomsætningsinitiativer 

SKAL REDIGERES - er ikke opdateret 

Videnomsætningsinitiativer på SMV2 + SMV3 

Fra: 01.08.18 til 01.07.21 

Afholdte: 

Nr. Dato Initiativ Kommentar 

 Sept 2018 Åbent webinar – 92 deltagere, IBA nyhedsmail, 

LinkedIn, iba.dk 

Lars, Jens 

 Okt 2018 Lederne, Årets Projektdag, 120 deltagere Jens, Lars 

 Nov 2018 Lederne, Årets Projektdag, 90 deltagere Jens, Lars 

 Nov 2018 IBA Videndag Lars, Søren, Jens 

 Nov 2018 Diplom i Ledelse, IBA Lars 

 Jan 2019 Dansk Projektledelse, Generalforsamling, Region 

Syd 

Lars 

 Marts 2019 Markedsføringsøkonomer, IBA Lars 

 April 2019 Forskningens Døgn, SDU Lars, Søren 

 April 2019 Åbent webinar Jens, Lars 

 April 2019 IBA Bestyrelsesmøde Lars 

 Maj 2019 Forskningskonference, Symposiet for Dansk 

Projektledelse - 300 deltagere 

Lars 

 Maj 2019 Rethinking Project Management, netværk, Århus Lars 

 27.05.19 Cphbusiness, videndag, Undervisning i komplekse 

projekter 

Jens 

 17.06.19 One-page, Cphbusiness, Årskonference Jens 

 20.08.19 SMV2-møde i Århus med Per Svejvig, Department 

of Management, Århus Universitet 

Marie, Lars, Jens 

 19.08.19 SMV2-møde i Kolding med Tove Brink, SDU Marie, Kaj, Jens, 

Lars 

 20.09.19 INNOBOOST, Cphbusiness, internt medie  

 10.10.19 Lederne, Årets Projektdag, København Jens, Lars 

 11.10.19 Universidade do Minho, Portugal  Jens, Lars 

 07.11.19 Lederne, Årets Projektdag, Kolding Jens, Lars 

 15.11.19 IBA, intern FUI dag  Marie, Kaj, Lars 

 25.11.19 Hvad er god projektledelse, IDA konference Just 

 

Planlagte: 

Nr. Dato Initiativ Kommentar 

 03.03.20 Artikel til fagtidsskriftet Dansk Projektledelse Jens, Lars 

 Maj 2020 Cphbusiness - internt kompetenceudviklingsprogram 

for FoU deltagere 

Jens 

 Maj 2020 Alumni-arrangement - Projektlederen anno 2020 Jens 

 Juni 2020 Åbent webinar Lars 

 27.05.20 

 

To timers oplæg på Symposiet Dansk PL - 

resultaterne af SMV2  

Jens, Lars og 

Simatek 

 30.09.20 Dansk Projektledelse, konference Jylland Jens, Lars 

    

 

Lars / Jens – dato 13.01.20 
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Bilag 14: Artikel på LinkedIn 

 

Helene Spliid, 08.10.20 

Når litteratur og virkelighed ikke matcher:  
 

Litteratur og forskning om projektledelse tager typisk udgangspunkt i store virksomheder – men 

98% af alle danske virksomheder er SMV'er.  

I et par forskningsprojekter, der startede tilbage i 2016, har Cphbusiness og IBA, Kolding derfor sat sig for at 

finde ud af, hvordan man hurtigt og mest effektivt kan assistere SMV'erne med at udvikle og forbedre den 

lokale projektarbejdsform til gavn for værdiskabelse. 54 interviews med i alt 27 virksomheder samt 4 

dybdegående casestudier er gennemført og analyseret. 

Projektarbejdsformen vinder stærkt frem i alle organisationstyper både nationalt og internationalt, pga. 

dens mange dynamiske og tværfaglige kvaliteter for at udvikle og effektivisere forretningen. Dette faktum 

var endnu et argument for undersøgelsen. 

Undersøgelsen viste bl.a. følgende karakteristika hos SMV'erne: 

• Der er meget stor diversitet i kendskabet til og brugen af projekt, projektledelse og 

projektarbejdsformen 

• SMV'erne ser projektarbejdsformen som attraktiv og efterspørger struktur til at håndtere deres mange 

interne og eksterne udfordringer  

• Projekter kan bedst forstås i deres konkrete kontekst, hvorfor fleksible og simple projektmodeller og 

værktøjer efterspørges 

• Det interessante for SMV'erne ved brug af projektarbejdsformen er effekt, værdi og kundetilfredshed 

og i mindre grad plan, aktivitet og endda økonomi 

SMV'erne har således et stort behov for at kunne benytte projekt og projektarbejdsformen langt mere 

kreativt og operationelt i forhold til situationen end de traditionelle projektmodeller lægger op til. 

SMV’erne får derfor størst glæde af projektarbejdsformen til at sikre udvikling i organisationen, hvis de 

tager udgangspunkt i deres egen organisation og har fokus på effekt, værdi og kundetilfredshed når de 

arbejder med projekter. 

For at imødekomme disse behov fra SMV’erne, har Cphbusiness og IBA Kolding derfor udarbejdet en ny 

model for projekter, FLUX-modellen. I en kommende artikel vil vi udfolde modellen og hvordan den 

besvarer de behov der er identificeret i undersøgelsen.  
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Bilag 15: FLUX-artikel i Dansk Projektledelse 
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Bilag 16: Besøgsrapport fra research tur til Portugal, oktober 2019 

Besøg hos Prof. Gabriela Fernandes (GF), Universidade do Minho, Portugal. 

Dato for besøg: 11. oktober 2019 

Deltagere fra SMV2: Jens Vestgaard og Lars Jespersen 

 

 

Baggrund for besøget: 

Vores litteratur research i SMV1+2 viser, at der kun er relativt begrænset research på 

området, men vi har identificeret to-tre relevante personer/research miljøer. 

Gabriela Fernandes og hendes kollegaer har udgivet SMV relevante, akademiske 

artikler omkring ”Project Management Improvement Initiatives” (PII) og ”Embedment” 

af disse initiativer. 

Samtidig har vi en formodning om, at SMV’er spiller en stor rolle i Portugal. 

 

Formålet med besøget: 

Der var flere formål: 

1. Erfaringsudveksling omkring aktuel PM forskning i SMV’er. 

2. Udvide det personlige netværk således, at vi i højere grad er en del af et 

internationalt Research Community.  

3. Øge viden-omsætningen i SMV1+2+3 ved at give en forelæsning.  

 

Program: (07:30-17:30) 

07:30  Drive by car to Universidade do Minho 

08:30  Meeting with Eduardo… 

10:00 Meeting with Madalena T Araújo, Anabela Pereira Tereso, David O'Sullivan 

og Gabriela Fernandez 

13:00 Lunch 
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14:30 Lecturer for Master Students (1 + 3 semester) 

 “PM in SME’s: New results and methodologies from research in Denmark” 

16:30 Drive back to Porto by car 

 

 

Møde med Eduardo, xxx: 

 

Eduardo er programleder af et ”mio euro”-research program der delvis finansieres af 

den international Bosch koncern. 

Key issues/læring: Han delte sine praktiske researcherfaringer med indsamling af data 

hos SMV’er: De svarer ikke på fremsendte spørgeskemaer. Personlige interview 

foretages, hvorefter spørgeskemaerne udfyldes af interviewer. 

 

Møde med Madalena T Araújo, Anabela Pereira Tereso, David O'Sullivan og 

Gabriela Fernandez: 

 

Key issues/læring: De er erfarne forskere indenfor projektledelse, decision making, 

Innovation. Vi delte SMV1+2+3 forskningen med dem og de var meget positive. 

Udvalgte elementer/citater: ”Need for SME to understand PM is part of general 

management”. ”Expand beyond the traditional PM”. ”Language needs to be adjusted. 

label is not important – think in a thread towards a change (innovation, delivery)”.  

Portugal, Irland og Danmark er alle små nationer og har alle stor udbredelse af 

SMV’er Research er begrænset, da SMV’er ikke giver/yder pengene/funding, hvorfor 

fokus er på større virksomheder. Bl.a. derfor er vores forskning interessant. 
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SMV2’s udfordringer med behov for en diagnose-model blev diskuteret og i 

forlængelse af mødet blev vi af Gabriela bekendt med Ralf Mullers seneste udgivelse 

og assessment skema: 

Müller, R., Drouin, N., & Sankaran, S. (2019). Organizational Project Management: 

Theory and Implementation. Cheltenham, UK.: Edward Elgar Publishing Ltd.  
Chapter 14 has interview questions to assess organizations. Chapter 15 has guidelines 

on how to design OPM systems. 
I am working on the online questionnaire to automate the assessment and hope it will 

be available later in November.”  

 

De har stor fokus på, hvad de kan få funding til og PM er generelt ikke et 

forskningsområde der ydes midler til. Fokus/titler for fremtidig forskning skal grundigt 

gennemtænkes – der gives flere (EU-)midler til emneområder såsom sustainable, 

growth, innovation.  

Samarbejder for research blev diskuteret:  

1. Studerende replikerer SMV1 studiet i Portugal. Vi fremsender vores 

spørgeskema med forbedringer. Evt. kan studerende tage internship i DK og 

efterfølgende researche i Portugal.  

2. Et fælles forskningsprojekt med arbejdstitlen: “Modelling Organizational Project 

Management for Sustainable SMEs”. Anvende data fra SMV1 til konceptet 

omkring OPM Onion fra Ralf Muller. 

National funding eller H2020.  

3. Et fælles forskningsprojekt med arbejdstitlen: “Contingency models for SME 

business growth” 

 

Lecturer for Master students 

 

 

Til slut blev der givet en lecturer til en gruppe Master Students (1 + 3 semester): “PM 

in SME’s: New results and methodologies from research in Denmark”. Ca 45 

engagerede studerende deltog på trods af det sene tidspunkt en fredag eftermiddag. 

Jens gav en engageret præsentation – og det satte de pris på. God oplevelse! 

 

Lars Jespersen 

14.10.19 
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Bilag 17: Fælles offentliggjort artikel 
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Bilag 18:  

Two-pager til projektforslag til Industriens Fonds Temaopslag ”Fra kriser til 

konkurrencekraft” 

Titel: FLUX - en forbedrings- og forandringstilgang til SMV’ers arbejde med projekter 
(tentativ) 

 

Formål: FLUX bygger på en præmis, der hedder virksomhed før model. Forskning 
viser, at SMV’er arbejder situationsbestemt og med udgangspunkt i en konkret 

kontekst. De danske erhvervsakademier er videregående videninstitutioner, der er sat 
i verden for at arbejde anvendt og praksisnært i tæt samarbejde med og med 

udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov. Derfor har IBA og CPH igennem 
projekterne SMV1 og SMV2 i tæt samarbejde med ca. 50 SMV’er udviklet og afprøvet 
FLUX modellen. FLUX bygger på det latinske ord ”fluksus” og betyder strømmende, 

flydende, gennemflydende. FLUX er en forbedrings- og forandringstilgang, der tager 
udgangspunkt i den konkrete SMV. SMV3 er igangsat og videreudvikler FLUX med 

udgangspunkt i didaktik og læring, stærkt inspireret af ph.d. afhandlingen ”XX YY”. 
Nærværende projekt bygger på erfaringer fra SMV1, SMV2 og SMV3 projekterne og 
har til formål at styrke danske SMV’ers evne til at håndtere krisetilstande på den 

globale scene ved at gribe og succesfuldt implementere krisens muligheder for 

nytænkning, omstilling og innovation igennem FLUX.    

Baggrund: Overskriften i en kronik forfattet af forskerne bag den analyse, der ledte 
Industriens Fonds temaopslag, lyder: ”Grib øjeblikket og skab veje ud af krisen 

gennem innovation”. Anbefalingen er, at virksomhederne i stedet for at se tiden an 
med udgangspunkt i fortiden, i stedet ”plukker dagen i dag”, bruger deres intuition og 

handler sig ud af krisen. SMV’er er rygraden i Danmarks erhvervsliv og er afgørende 
for mange lokalsamfund, da de bidrager med arbejdspladser og nytænkning. Samtidig 
er SMV’er vigtige leverandører til landets største virksomheder. 94% af de danske 

højvækstvirksomheder er SMV’er, og de udgør en væsentlig del af innovationskraften i 
dansk erhvervsliv. Virksomhederne bliver bombarderet med fremragende tilbud og 

initiativer som genstartNU etc., der har til formål at sikre, at SMV’erne kommer 
stærkere ud af krisen. Virksomhederne har via disse projekter god hjælp og kendskab 
til, HVAD de skal arbejde med, men sjældent HVORDAN. De fleste 

projektledelsestilgange er udarbejdet med udgangspunkt i store virksomheder. 
Virksomhedskontekst og det situationsbestemte kommer først på i yderste lag eller 

sidste fase. FLUX tager udgangspunkt i det situationsbestemte og indebærer, at 
projektforbedringer IKKE skal ske ud fra en ”one-size-fits-all” tankegang. FLUX tager 

udgangspunkt i den enkelte SMVs tilgang til at arbejde med projekter og gennemløber 
kontinuerlige loops bestående af refleksioner og handlinger indenfor hhv. ”Lederskab” 
og ”Projektarbejde” med udgangspunkt i det pågældende forbedring/projekt. 

Lederskab bygger på elementerne samarbejde, kultur og kommunikation, hvor 
refleksion og handling på ”Projektarbejde” bygger på initiering/portefølje, 

roller/ansvar og eksekvering. Parallelt med disse loops er et kontinuerligt fokus på 

forbedring og implementering med udgangspunkt i: evaluering, læring og udvikling. 

Målgruppe: Industri- og service SMV’er i de fire akademiers dækningsområder (IBA, 

CPH, EAMV, EAZL). 

Projektpartnere: IBA (Projektleder) CPH, EAMV og EAZL 

Styregruppe: (FORSLAG!) 
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• 2 repræsentanter fra hhv. DI Trekantområdet og DI Hovedstaden 
• 1 forsker fra Aalborg Universitet 

• 1 repræsentant fra Half Double 
• 1-2 ledelsesrepræsentanter fra IBA/CPH 

Aktiviteter: 

1. Aktivitet Projektledelse (1.a. Projektledelse, 1.b. Train-the-Trainer, 1.c. 
Systematisk, kvalitativ dataopsamling på tværs af aktiviteter) 

2. Aktivitet Screening og Diagnosticering (2.a. Screening af virksomheder, 2.b. 
Diagnosticering af PAF, 2.c. Prioritering af aktioner) 
3. Aktivitet Intervention (3.a Lederskab og Projektarbejde loop 1, 3.b Lederskab og 

Projektarbejde loop 2, 3.c Lederskab og projektarbejde loop 3) 
4. Aktivitet Iterativ Implementering (4.a Lederskab og Projektarbejde loop 1, 4.b 

Lederskab og Projektarbejde loop 2, 4.c Lederskab og projektarbejde loop 3) 
5. Aktivitet Formidling og videnspredning 

 

Impact: Projektet tager udgangspunkt i Industrien Fonds syv Impactprincipper 

(Konkurrenceevne, Anvendt, Bæredygtigt, Ambitiøst, Proaktivt, Katalyserende og 

Virksomhedsrelevant) og leverer følgende konkrete impact: 

1. Instrumentel impact: SMV praksisser, læring og didaktik, anvendelse af FLUX 
metoder og værktøjer 

2. Kapacitetsopbyggende impact: kompetenceudvikling i SMV’er gennem 
intervention og implementering af situationsbestemte forandringsprocesser 

3. Holdningsmæssige impact: Interviews, kronikker og debatindlæg i forhold til en 

ny tilgang til SMV’er og erhvervsfremme 
4. Netværks impact: Konceptualisering af fremtidige kompetence- og 

udviklingsforløb med udgangspunkt i FLUX på de fire erhvervsakademier. FLUX 
virksomhedsnetværk med deltagelse af aktører fra erhvervsfremmesystemet  

 

Budget: Projektet har et samlet budget på 6.622.313kr. Industriens Fond ansøges 

om 5.906.813. Der er afsat 159.000kr til hvert virksomhedsforløb. Dette svarer til i 
snit 374 timer pr. virksomhed. Medfinansiering udgør 10% i form af lokaler, 
forplejning, transport mv pr. virksomhedsforløb. Udgangspunktet er, at IBA og CPH 

Business gennemfører 10 forløb hver, EAZL og EAMV gennemfører 5 forløb hver.  

Projektperiode: 1.9.2021 til 15.12.2023 

Forpligtelse for at indgå i projektet: 

En oprigtig passion for SMV’er og projektmodeller. Deltagerne er ildsjæle og brænder 

for at gøre en forskel igennem deres undervisning og projektarbejde.  

Interessetilkendegivelser (ikke deltagertilsagn) fra minimum 5 

virksomheder/brancheorganisationer/erhvervsfremmeaktører pr. erhvervsakademi. 
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Bilag 19: ProjectLab  

"Centre for Project Leadership and Innovation for SMEs" 

 

ProjectLab er en virtuel, fokuseret, innovativ og vedvarende netværksaktivitet på 

Cphbusiness og IBA i Kolding. 

ProjectLab arbejder teambaseret, dynamisk og innovativt med projektledelse både 

nationalt og internationalt med henblik på at optimere potentialet til 

forretningsskabelse og organisationsudvikling for SMV'er. ProjectLab arbejder i 

princippet på pragmatisk vis med alle tilgange og redskaber inden for projekt og 

ledelse. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med SMV-aftagere og strategiske partnere.  

1.0 For ProjectLab gælder det: 

 

Formål: 
 

At facilitere vore studerende og SMV-aftageres brug af potentialet i projektledelse til 
forretningsskabelse, innovation og organisationsudvikling. 
 

Mål:  
 

ProjectLab har principielt 3 mål. ProjectLab skal være: 
 
• Et innovationscenter for national og international projektledelse med et 

pragmatisk, bredt udsyn på alle tilgange og redskaber til projekt og ledelse 
(rummer alle projektledelsesformer), 

• En videngenerator for ny praksisorienteret viden inden for projektledelse, og 
• En videnomsætter af ny viden i Projektledelse med henblik på læring, 

undervisning og rådgivning hos os selv og vore kunder og aftagere.  

 
Leverancer: 

 
• Rådgivning – internt og eksternt 
• Artikler og nyhedsbrev 

• Udviklings- og forskningsrapporter 
• Kurser på åbne og lukkede hold 

• Events af forskellig karakter 
• En årsrapport for ProjectLabs aktiviteter (leveres pr. 01.01.XX) 
 

 
Aktiviteter: 

 
• Et Sekretariat skal oprettes og drives med aktivitetsplanlægning, styring, årshjul 

mv.  

• Events skal planlægges og gennemføres 
• Flere aktiviteter kommer senere 

 
Input: 
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• Der afsættes resourcer til basal drift 
• Opgaver og kontrakter søges hos kunder 

• Der søges midler fra sponsorer  
• Der søges forskningsmidler - internt (Frascati) 

• Der søges forskningsmidler - eksternt 
 

 

2.0 ProjectLabs Partnerskaber 

 
• ProjectLab er et strategisk samarbejde imellem Cphbusiness og IBA, Kolding 

• ProjectLab søger at styrke sit fundament igennem et aktivt netværkssamarbejde 
- løst koblede organisationer.  

• Udbydere af Certificeringer inden for Projektledelse 

• Andre - herunder Oxford University, SDU, Roskilde Uni og CBS. 
 

 

3.0 Advisory Board 

 

Der oprettes og drives på sigt et Advisory Board med deltagelse fra (forslag): 
 
• Medlemmer af Cphbusiness Partners Business Club 

• IBA's netværk i og omkring Kolding 
 

 

4.0 Organisation på Cphbusiness 

 

ProjectLab er ledelsesmæssigt: 
 
• Forankret hos Områdechefen for L&K 

• Områdechefen for L&K koordinerer med IBA, Kolding 
• De løbende aktiviteter styres og koordineres af en medarbejder i L&K 

• Rådgivet af en arbejdsgruppe med representanter fra alle Områder på 
Cphbusiness  

 
 

 

 


