
projekt:værktøjsdagen

Hør Annette Franck fortælle mere om
’Modarbejdere eller medarbejdere? Projekter
forandrer' på messekonferencen
projekt:værktøjsdagen 2014 på Radisson Blu
Falconer, Frederiksberg, torsdag 20. november
8.30-17.30.
Projektlederens værktøjer er i fokus, hvad enten
det er it, metoder eller uddannelse, som
understøtter og effektiviserer projektledelsen i det
daglige. Yderligere information og tilmelding:
projektdagen.dk.
Der er 25 procent rabat til medlemmer af IDA og
DPL. Skriv til event@ing.dk og få en rabatkode.

Af Lene Wessel 18. nov 2014 kl. 14.00

Når interne projekter fejler, skyldes det så godt som aldrig, at projektledere ikke kan
planlægge, regne eller lægge budgetter. De fejler, fordi de ikke forstår, at ethvert
projekt pr. definition skaber forandring.

Det mener Annette Franck, cand.phil., MBA, ekspert i forandringskommunikation og
forfatter til ’Modarbejder eller medarbejder – Forandringskommunikation skaber
samarbejde’.

»Mange projektledere forstår ikke, hvor væsentlig deres rolle som forandringsleder i
virkeligheden er. Konsekvensen er, at forandringsledelse er noget, der bliver koblet
på, når projektet er ved at være overstået, og løsningen skal implementeres,«
påpeger hun.

Se de aktuelle projektlederstillinger på Jobfinder.

Men de er nødt til at forstå, at forandringen slår igennem i samme øjeblik, projektet
bliver sat i gang, og derfor er forandringsledelse deres opgave fra dag et.

Forandring avler spørgsmål og behov for at
blande sig, men mange projektledere er ikke
opmærksomme på, at den kædereaktion af
spekulationer, der bliver sat i gang, kan sabotere
projektet, hvis de ignorerer den.

Når den allerførste medarbejder bliver hevet væk
fra sine opgaver og tilknyttet projektet, kommer
der til at mangle en brik et andet sted i
organisationen, og så begynder folk at spekulere.

Ethvert internt projekt rummer kimen til forandring, og af den grund må
projektlederen altid påtage sig rollen som forandringsleder, mener
forfatter til bogen 'Modarbejder eller medarbejder'.



Hvordan påvirker projektet min og virksomhedens fremtid? Hvem skal have nye
arbejdsopgaver, hvem bliver flyttet til en anden afdeling, og hvem risikerer at blive
fyret?

Problemet er, at projektlederen ofte kun har fokus på at lægge tidsplaner og skaffe
ressourcer samt udvikle og levere en løsning. Dermed glemmer de forandringen,
mener Annette Franck.

»Mange projektledere har teknisk/faglige kompetencer, som kvalificerer dem til at
sætte et nyt it-system op, men de møder modstand, fordi de undervurderer, at
deres projekt skaber forandring, der ikke er en del af det eksisterende.«

Vejen til et vellykket internt projekt begynder derfor med erkendelsen af, at
projektledelse pr. definition er forandringsledelse. Et faktum, som ikke lader sig
skjule for kolleger og medarbejdere:

»De ved jo godt, de ikke skal fortsætte, som de altid har gjort, når der bliver ændret
på organisationen eller indført nye arbejdsprocesser. Bag mange projekter ligger, at
vi skal være færre, og fordi ledelsen ikke vil have uro blandt folk, venter de med den
del af opgaven. Men det virker stik imod hensigten,« siger Annette Franck.

Hun råder derfor til, at man fra begyndelsen af projektet bruger
interessentanalysen, der afdækker, hvem der bliver berørt af projektet, til at sørge
for at holde dem orienteret gennem hele projektforløbet. Men det er vigtigt at gøre
det på den rigtige måde, hvis projektet skal lykkes.

Problemet bunder i at forstå forskellen mellem at kommunikere og informere. Nøjes
man med at fortælle om de beslutninger, der er truffet, informerer man blot.

Kommunikation derimod kræver en gensidig vedvarende udveksling af viden med
det formål at nå til en fælles forståelse, lyder Annette Francks definition:

»I dag kalder vi alt for kommunikation, selv om det bare er information. Det er
årsagen til, at mange projektledere måber over den modstand, de møder, når de
efter et langt projektforløb skal til at implementere en løsning i organisationen,«
siger hun og tilføjer:

»Når et projekt møder modstand i en organisation, er det egentlig bare kolleger og
medarbejdere, der forsøger at kommunikere med en projektgruppe eller en ledelse,
der udelukkende har informeret.«

Og faktisk burde enhver projektleder hilse modstand velkommen:



 Retningslinjer for debat

»Det viser jo et engagement i opgaven. At folk har en viden, de gerne vil have
tænkt ind i løsningen. Det er faktisk værre, hvis folk ikke reagerer, for så bliver
ingen klogere, og det truer virkelig implementeringen,« siger hun.

Annette Franck kalder det et paradoks, at vi taler om vidensamfundet, når
virkeligheden ofte ser helt anderledes ud:

»Rigtig mange beslutninger bliver udviklet og truffet i små lukkede rum, og dermed
udnytter vi ikke den viden, der ligger i organisationen, og muligheden for få et
intelligent beslutningsgrundlag,« påpeger hun.

Hvis kolleger og medarbejdere fra begyndelsen bliver præsenteret for
forudsætningerne for et projekt, og de får lov at spille ind med deres relevante viden
og erfaring i tide, kan man dels justere løsningen efter virkeligheden, dels give dem
tid til at forstå nødvendigheden af projektet, pointerer hun.

»Motoren i al forandring er læring. Vi skal give alle mulighed for at få tid til at lære
og forstå – ikke bare dem, der skal træffe beslutningen. Gevinsten for
projektlederen er, at løsningen bliver bedre, og implementeringen bliver langt mere
gnidningsløs, fordi folk ikke føler, de får trukket en uforståelig løsning ned over
hovedet,« siger Annette Franck.

Yngre implementeringskonsulent søges Marstrand Innovation A/S

10 udviklingsingeniører Davinci Development A/S

Projektleder Scanbur Technology A/S


