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PROJEKTLEDELSE I NORDEN – ANDERLEDES END ANDRE STEDER?

Denne bog er på engelsk. Er du vant til at læse lidt på engelsk, vil dette dog ikke 
give dig udfordringer, da den er skrevet i et letlæst sprog.

Bogen handler om projektledelse, men er ikke endnu en bog fuld af teori og værk-
tøjer skrevet af en amerikaner eller japaner. (en søgning på ”Projekt Management” 
på Amazon.co.uk giver over 20.000 resultater). I stedet ser denne bog på, som også 
lovet i undertitlen, hvordan projektledelse kan eller skal være anderledes i Nor-
den. Den ser også på, hvorfor projektledelse i Norden skal være anderledes i Nor-
den end i andre dele af verden for at blive succesfuld.

Bogen er med andre ord ikke en opskriftsbog – ”sådan skal du lede et projekt”. 
Som jeg ser bogen, er dens ambition at fortsætte hvor ISO 21500 slipper, at give en 
forståelse af hvordan en nordisk forståelse af ISO 21500 kan se ud. Mange af de 
bøger du finder på Amazon, er netop opskriftsbøger, hvor opskriften forsøger at 
bage noget der er spiselige for alle. Via denne bog får du mulighed for at tilpasse 
opskrifterne fra andre bøger, sådan at resultatet bliver mere spiseligt for os i Nor-
den.

Bogen er opbygget over tre delelementer. En introduktion til ISO 21500. Via stan-
darden dannes et fælles sprog for at læse og tale om projektledelse – hvad er et 
projekt og hvad indeholder et projekt. Dernæst ses mere specifikt på fire emner, 
formål, mennesker, kompleksitet og usikkerheder. Undervejs gennem bogen ses 
på hvordan dette kan ses i sammenhæng med nordisk kultur, nordiske værdier og 
nordiske måde at arbejde på. Der er også meget konkrete eksempler fra kendte 
projekter, som for eksempel Københavns ”Inderhavnsbroen”, Copenhagen Subor-
bitals og Roskilde Festivalen.

Hvem skal læse denne bog? Der er ikke noget ”kvalitet” i bogen, men som Kvali-
tetschef er der ofte projektledelse involveret i jobbet, og så bliver denne bog rele-
vant. Bogen kan være et godt supplement til en mere teoretisk bog, som ikke har 
den nordiske forståelse. Endelig kan bogen være en god inspiration for en ”udefra 
kommende” ny projektleder.

God læselyst
Henrik
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NORDIC SOCIETIES COMBINE EASTERN 
TRADITIONS BASED ON EQUALITY AND 
SOCIALISM WITH WESTERN CULTURE 
CHARACTERIZED BY FREEDOM AND ANGLO-
SAXON CAPITALISM BASED ON THE PROTESTANT 
ETHIC, MANIFESTED IN, FOR EXAMPLE, THE 
WELL-CELEBRATED DANISH FLEXICURITY 
MODEL FOR ORGANIZING THE LABOR MARKET.
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