
I MÅL MED
PORTEFØLJESTYRING
Få realiseret projektgevinsterne og
kom i mål med strategien

Vers ion  1 .2
 



Porteføljestyring handler om at få prioriteret projekterne, så
din organisation får realiseret gevinsterne inden for
rammerne, og samtidig kommer i mål med strategien. 
 
Dette whitepaper kommer omkring, hvorfor man skal
porteføljestyre, og beskriver elementerne i en overordnet plan
for implementering af porteføljestyring, som FlowIT meget
gerne uddyber for dig. 
 
Vi håber, at du får glæde af dette whitepaper.

Læsetid: Ca. 10 minutter. 
 
FlowIT A/S 

Resumé



De fleste organisationer har flere projekter, end de har kroner og timer til at
gennemføre. 
 Ofte har ledelsen ikke overblik, og har derfor svært ved at sige nej til nye projekter. I
stedet for overbebyrdes organisationen med mange projekter samtidig, og der gåes
på kompromis med kvaliteten. 
 
På trods af store investeringer (kroner og timer), får organisationer ikke høstet
gevinsterne fra projekterne ifølge en større europæisk undersøgelse fra Project
Management Institute (PMI). 
 
Konklusionen er, at tiden bliver brugt på de forkerte projekter i forhold til strategien,
og/eller der er for mange projekter i gang samtidig. 

For mange projekter samtidig mindsker effektiviteten 

1. Hvorfor porteføljestyre? 

Et studie af en gruppe ingeniører i et produktudviklingseksperiment dokumenterer, at
for mange samtidige projekter pr. medarbejder betyder væsentligt mindre
effektivitet.  
 
I studiet viste det sig, at ved at gå fra fem samtidige projekter pr. medarbejder til to
samtidige projekter pr. medarbejder, blev effektiviteten fordoblet.  

Figur 1. Effektiviteten er
dobbelt så stor ved to
samtidige projekter pr.
ingeniør i forhold til fem
samtidige. 

Wheelwright & Clark 1992
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En klar prioritering af projekterne bringer os i mål

Det optimale gennemsnitlige antal projekter pr. medarbejderafhænger selvfølgelig af
den enkelte organisation. Hovedbudskabet er, at de fleste organisationer kan
optimere ved at mindske antallet af samtidige projekter pr. medarbejder. 

PMI-studiet påpeger også, at det er vigtigt at få lavet en klar prioritering af
projekterne, så vi sikrer, at de vigtige projekter får tilført tilstrækkelige ressourcer, og
mindre vigtige projekter bliver lukket eller udskudt til senere. 
 
Derved kommer de vigtige projekter tidligere på ”markedet”, ogdermed høstes
gevinsterne tidligere.  

Projekter, som ikke bidrager til strategien, lukkes.
På den måde kommer organisationen i mål med strategien, som figuren visualiserer. 
 
Sikre, at de vigtige projekter kommer i mål tidligere og ressourcerne ikke
overbelastes, er to væsentlige argumenter for porteføljestyring. 

PMI-rapporten dokumenterer også, at organisationer med modne
porteføljestyringsprocesser succesfuldt færdiggør 35% flere af deres projekter. 

4



Eksempler på gevinster fra danske organisationer er
oplistet herunder: 

Overblik og styring på et kvalificeret grundlag 

Projekterne kobles til strategien 

Ingen projekter igangsættes med samme formål 

Gennemsigthed mht. hvor ressourcerne anvendes

Reduktion af projektforløbet med 30% 

Minimering af projekter med samme formål (redundante projekter) 

 

Doing the right projects 
-doing projects right 
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at skabe overblik over projekterne 
at foretage en prioritering 
at skabe balance i porteføljen 

Porteføljestyring er i modsætning til program- og projektstyring en vedvarende
aktivitet. En driftsopgave som for eksempel kan indbygges i organisationens årshjul,
og afstemmes med strategiprocessen. 
 
Porteføljestyring handler om: 
 

 
Porteføljestyringen er en ledelsesdisciplin, som går på tværs af projekter og
programmer, og som typisk er forankret i topledelsen. 
 
Projektkontoret (PMO), projektchefen eller en tilsvarende funktionsørger typisk for
hjælp til styringen i kraft af processer, metoder og porteføljestyringsværktøj. 

2. Hvad er porteføljestyring? 

SKAB OVERBLIK

Hvad har vi af projekter i
organisationen, og hvad
giver de af udbytte? Og
hvordan bidrager de til
strategien? 

PRIORITER

Hvad er vigtigst at
gennemføre? Og hvad er
der af afhængigheder?

SKAB BALANCE 

Balancering af
porteføljen i forhold til
strategien og
ressourcerne. 
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Beslutning 
Etablering 
Igangsætning 

Men hvordan griber vi som organisation implementeringen af porteføljestyring an? 
 
FlowITs implementeringsplan tager udgangspunkt i en implementeringsplan med tre
faser: 
 

 
Efter igangsætningen kører porteføljedelen med en kontinuerlig frekvens – for
eksempel måneds- eller kvartalsvist. 
 
Nedenstående projektplan fra ProjectFlow illustrerer en typisk implementeringsmodel
for porteføljestyring. 
 
For hver aktivitet foreligger en detaljeret beskrivelse af indsatsen, som guider
implementeringen. 

3. Implementering af porteføljestyringen 
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Figur 2. FlowITs implementeringsplan for porteføljestyring. 



Første aktivitet er at få defineret, hvorfor organisationen ønsker at porteføljestyre. Til
det formål anvender FlowIT et målskema med ti mål for porteføljestyring, som kan
anvendes til at definere målene. 
 
Derefter skal organiseringen og styringsgrundlaget afklares. Hvad skal lægge til grund
for prioriteringen af projekterne? 

Et element i implementering af effektiv porteføljestyring er et værktøj til at skabe
overblik over porteføljen og understøtte en kontinuerlig afrapportering forud for
porteføljestyringsmøderne. Derved kan ledelsen træffe beslutninger på et oplyst
grundlag. 

ProjectFlow 365 (video) er et eksempel på et porteføljestyringsværktøj, hvor
projektstyringsdelen i værktøjet har tæt integration til Office 365. 
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https://www.youtube.com/watch?v=grE1IbRoV7Y&t


Figur 3. Eksempel på projektoverblik i ProjectFlow 365. Hvilke projekter
har vi gang i og hvad er status? 

Figur 4. Porteføljestyringen i ProjectFlow 365 er koblet med
projektstyringen, som hænger tæt sammen med samarbejdsværktøjerne i
Office 365. 
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Justering af prioritering 
Træffe beslutninger om nødlidende projekter 
Tjek af om projekterne understøtter de strategiske/politiske målsætninger 
Afklare evt. ressourceudfordringer 

Hvornår kan projektet starte? 
Er der synergi eller overlap til andre projekter? 

Indstillinger om lukning og projektevaluering 
Opfølgning på gevinster 

Porteføljestyringssystemet bidrager bl.a. med ledelsesinformation til
porteføljestyringsmødet, som typisk har følgende dagsorden: 
 
1) Gennemgå projekternes status 

2) Godkende nye projekter 

3) Afslutte projekter 

4) Sikring af feedback til projekter og kommunikation til øvrige interessenter 
 
Materiale til forberedelsen til porteføljestyringsmødet kan genereres i ProjectFlow
365, hvor output for eksempel er en PowerPoint. 
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Karsten Ley Poulsen 
Direktør 
e: klp@flowit.dk 
m: 40212120 

Det var en kort gennemgang af, hvorfor din
organisation skal porteføljestyre og nogle input
til, hvordan det kan gribes an.  
 
Du er meget velkommen til at kontakte os for
input og drøftelse af fagområdet.  

FlowIT A/S 
e: info@flowit.dk  
t: 66104055 

Er du interesseret i porteføljestyring?  

OM OS

FlowIT A/S er en dansk software-virksomhed fra 1999, som udvikler ProjectFlow til projekt- og
porteføljestyring med tæt integration til Office 365.  
 
ProjectFlow 365 er et fleksibelt projekt- og porteføljestyringsværktøj, som er enkelt at
anvende med en høj grad af skalérbarhed og muligheder for tilpasning og integration.  
 
FlowIT har leveret løsninger til bl.a. Per Aarsleff, Københavns Kommune, Sparrekassen
Kronjylland, Region Sjælland, Finanstilsynet, Evida, Danske Spil og Danske Commodities.  
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