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Milepælsplanlægning – en vejledning 
 

Milepælsplan – hvad er det? 

Milepælsplanen (eller projektplanen) er det centrale redskab til kommunikation i og styring af 

projektet. Ved at læse milepælsplanen skal deltagerne kunne se, hvad målene/slutproduktet er for 

projektet og for den enkelte. Et projekt består typisk af flere mål og en god milepælsplan tager 

udgangspunkt i målene. En milepælsplan indeholder følgende elementer eller byggeklodser: 

 

 Mål 

 Indsatsområder  

 Milepæle 

 Beslutninger 

 Aktiviteter 

 

Milepælsplanens elementer – hvad indeholder de? 

Mål 

Et mål eller projektmål er det vi gerne vil stå med i hånden når projektet er afsluttet. 

 

Indsatsområde 

Indsatsområder kan udledes direkte fra projektets mål og kan billedligt talt opfattes som hovedvejene 

frem til projektmålene. I projekter, der medfører organisatoriske forandringer, er det ofte en god idé at 

have et indsatsområde, der sikrer information til de relevante målgrupper. Det vil som regel også være 

hensigtsmæssigt at gøre fusion af medarbejderkulturer til et indsatsområde. 

 

Milepæle 

For enden af hvert indsatsområde findes et projektmål. Nedbrydes disse projektmål opstår en række 

milepæle eller delmål, som er velegnede at styre efter. Nedbrydningen foregår ved at spørge ind til 

hvordan man helt konkret bliver i stand til at realisere projektmålet. Milepælene er således en 

nedbrydning af de overordnede projektmål til overskuelige og operationelle delmål. En milepæl er en 

entydig, konstaterbar tilstand, som er til at måle på og for hvilken der er defineret en termin og en 

ansvarsperson. 

 

Beslutninger 

Når milepælene er defineret for de forskellige indsatsområder, kan det – når en eller flere milepæle er 

realiseret – være nødvendigt at foretage høringer og få accept før der arbejdes videre. Det er her 

styregruppen træder til. Styregruppens opgave er at vurdere de resultater, projektgruppen har fremlagt. 

Styregruppen skal endvidere beslutte, om projektet skal fortsætte som projektgruppen anbefaler. 

 

For at beslutningspunkterne kan fungere, er det vigtigt, at det er aftalt, hvad der skal leveres og 

hvornår det skal leveres. Generelt leverer projektgruppen de opnåede milepæle, samt en revideret plan 

for realiseringen af næste milepæl. Styregruppen skal derefter beslutte om projekt skal forsætte efter 

planen, eller om projektet skal korrigeres. Styregruppen kan også beslutte, at resultatet ikke er godt 

nok, og at noget at arbejdet må gøres om. 

 

Aktiviteter 

Når milepælsplanen er udarbejdet, er det muligt at planlægge de aktiviteter, der skal opfylde den 

enkelte milepæle. Der er logik i denne række rækkefølge – først defineres hvad projektgruppen skal 

nå, derefter vurderes hvordan dette  kan gennemføres. Aktiviteterne planlægges og gennemføres af 

projektdeltagerne i overensstemmelse med deres faglige viden og personlige præferencer. Hvis 

milepælen hedder ”5 fisk serveret kl. 18.00”, så kan aktiviteten for at opnå denne milepæl være, at to 

mand fisker i en time. I projekter går det dog ikke altid som man forventer. Hvis klokken bliver 16, og 

de to endnu ikke har fanget noget, så ændres aktiviteten til at købe fisk hos fiskehandleren. Milepælen 

kan således opnås på forskellige måder. 


