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Interessentsamspil – en nødvendighed i projektledelse 
 
Medierne er fyldt med historier om projekter, der »er gået galt« på den 
ene eller anden måde. Projektet skrider måske ikke frem, som planlagt, og 
det bliver tydeligt, at projektets leverancer ikke kommer til overholde pa-
rametrene i den klassiske projekttrekant: til tiden, inden for projektbud-
gettet og med den aftalte specifikation.  
 Et projekt kan godt bedømmes som succesfuldt, selvom det er slået fejl 
i forhold til i projekttrekanten. Måske er der enighed om, at tidsplanen 
var for stram, eller at leverancerne skulle være anderledes end først anta-
get. Vi er blevet klogere undervejs. Det er noget andet, hvis projektet ikke 
fører til det forventede udbytte: et nyudviklet software bruges meget 
mindre end forventet, eller brugen giver ikke den forventede tidsbespa-
relse, fordi brugerne ikke helt kan se nytten af at bruge det. Så hjælper det 
ikke, at projektet er gennemført, som planlagt. 
 Projekter kan også lykkes med både leverancer og udbytte, men alli-
gevel står de deltagende parter tilbage med en følelse af fiasko. Det kan 
være, fordi processen for at nå målet var meget hård og derfor havde 
store personlige omkostninger – eller sled hårdt på forholdet mellem 
parterne.  
 Hvordan vi end definerer »gået galt« i forhold til projekter, kan der 
være mange årsager til, at det er endt, som det er. Vores påstand – og 
baggrunden for denne bog – er, at årsagen mange gange kan findes i, at 
projektets aktører – altså projektlederen eller andre, der handler på vegne af 
projektet – ikke i tilstrækkelig grad har blik for projektinteressenternes be-
hov og ønsker. Med andre ord: de har ikke tilstrækkelig opmærksomhed 
på eller forståelse for at spille sammen med de personer eller organisatio-
ner, som kan påvirke eller blive påvirket af projektet. Det gælder, uanset 
om de pågældende er interne i den organisation, som huser projektet, 
som f.eks. forskellige afdelinger og beslutningstagere, eller om de er eks-
terne, som f.eks. kunder, leverandører eller offentlige myndigheder.  
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 Hvis der ikke tages højde for projektinteressenternes krav, ønsker og 
bekymringer undervejs i projektet, kan resultatet blive, at de ikke støtter 
det tilstrækkeligt eller måske endda aktivt modarbejder det. Derfor er det 
vigtigt, at projektets aktører arbejder aktivt med interessentsamspillet. Ind-
til nu har begrebet »interessenthåndtering« været brugt om dette arbejde. 
Vi synes, at dette begreb giver associationer til, at man som projektleder 
kan »ordne« interessenterne og få dem til at »makke ret«. Det hverken 
kan eller skal projektlederen gøre. For det første har projektlederen som 
regel ikke formel magt over interessenterne – og selv hvis det er tilfældet, 
er det at anvende en magtposition ikke et godt grundlag for en vedva-
rende positiv relation til interessenterne. For det andet har projektlederen 
som regel ikke mulighed for at give eller tilbageholde en økonomisk på-
skønnelse for en given indsats i projektet. Derfor må projektlederen finde 
andre veje til at få interessenten i spil. Den typiske ledelses- og incita-
mentsstruktur i projekter betyder altså, at man må tænke kreativt i for-
hold til, hvordan man kan samarbejde med sine interessenter. Det er be-
grundelsen for, at vi har valgt at bruge begrebet interessentsamspil i denne 
bog. Begrebet dækker aktiviteter rettet mod projektets interessenter, som 
har til formål at fremme projektets succes.  
 Målet med denne bog er at styrke kompetencen til at gennemføre suc-
cesfuldt interessentsamspil. Et succesfuldt interessentsampil kræver, at 
projektaktørerne undervejs i projektet indtænker, hvordan interessenter-
nes behov, interesser og bekymringer kan addresseres på bedst mulig 
måde. Samspillet mellem interessenterne og projektaktørerne skal være 
systematisk, planlagt og struktureret. Planlægning af samspillet og det, at 
det er struktureret og systematisk, sikrer, at tiden ikke løber, og at man 
ikke kommer til at bruge for megen tid på de »nemme« interessenter og 
for lidt på de »svære« interessenter – eller omvendt. Bogens første kapit-
ler sætter rammen for interessentsamspillet. De handler om interessent-
begrebet og dets historiske udvikling, de særlige udfordringer, projektet 
som kontekst giver i forhold til interessenterne, og om hvorvidt interes-
senterne har interesse i at bidrage eller ej. De senere kapitler præsenterer 
en række metoder til at gennemføre og fremme samspillet på en over-
kommelig måde. Man kan læse bogen fra start til slut, eller man kan væl-
ge at starte med at læse om metoderne og derefter tage fat på baggrund 
for de anbefalinger, vi giver i de senere kapitler i bogen.  
 Bogen bygger på en forståelse af interessenterne som individer, der 
handler af egen fri vilje. Der er behov for, at interessenterne medvirker 
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