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Målet med bogen, Projektets interessenter, er at styrke kompetencen til at gennemføre et succesfuldt
interessentsamspil. Det kræver, at projektaktørerne undervejs i projektet aktivt tænker på, hvordan
interessenternes behov, interesser og bekymringer kan inddrages på bedst mulig måde. Samspillet mellem
parterne skal være systematisk, planlagt og struktureret. Denne bog giver teorier og metoder hertil. For at
klæde projektaktørerne på til at træffe gode valg, diskuteres desuden en række etiske dilemmaer,
interessentsamspillet kan sætte projektaktørerne i. Forskning bag bogens indhold har vist, at interessentsamspil
er »let at forstå, men svært at mestre«.
Interessentsamspil er noget, man er nødt til at øve sig på. Det bidrager denne bog positivt til. Vi hører ofte i
medierne om projekter, der »er gået galt« på den ene eller anden måde. Årsagen kan ofte findes i, at projektets
aktører – projektlederen eller andre, der handler på vegne af projektet – ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at
spille sammen med dem, som kan påvirke eller blive påvirket af projektet, projektets interessenter. Det kan
være interne interessenter, f.
eks. medarbejdere eller beslutningstagere, der skal levere ressourcer til projektet, eller eksterne parter som
f.eks. kunder, samarbejdspartnere, leverandører, offentlige myndigheder eller borgere, som berøres af
projektet. IndholdsoversigtFigurer Kapitel 1.

Interessentsamspil – en nødvendighed i projektledelse Kapitel 2. Interessentbegrebet – oprindelse og
udvikling Kapitel 3. Projektet som kontekst Kapitel 4. Interessentens synsvinkel Kapitel 5. Metoder til
interessentanalyser Kapitel 6. Kilde til viden om interessenterne Kapitel 7. Strategier for samspil Kapitel 8.
Kommunikationsindsatsen Kapitel 9. Interessentplanen Kapitel 10. Let at forstå, svært at mestre Referencer
Stikordsregister
Platform understøtter tættere (styret) samarbejde med større tværfaglig interaktion i alle projektets faser.
Platform understøtter tættere (styret) samarbejde med større tværfaglig interaktion i alle projektets faser. Alle
Molios. Få opdateret din byggefaglige viden og din digitale værktøjskasse med prisdata, lovdata, produktdata,
beskrivelser, faglitteratur og kurser fra Molio. Få opdateret din byggefaglige viden og din digitale
værktøjskasse med prisdata, lovdata, produktdata, beskrivelser, faglitteratur og kurser fra Molio. Mikkelsen &
Riis Projektmodel © 3 Projektets grundelementer – 5x5 modellen INTERESSENTER Anvendelse, ejerskab
Vilje og drivkraft Ressourceydelser Få hurtigt overblik over dine interessenter og deres forventninger med
vores trin-for-trin guide til interessentanalysen. Få opdateret din byggefaglige viden og din digitale
værktøjskasse med prisdata, lovdata, produktdata, beskrivelser, faglitteratur og kurser fra Molio. Alle Molios.
Du bliver trænet. Målhierarki – projektets formål, ide og aktiviteter hVorFor er projektet vigtig. hVordan
opnås formålet. Se blandt andet vores nyeste publikationer omkring Project Management og download.
Projektledelse er ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde
ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål – se projektmål.
Ad 1) Sundhedsstrategisk Forum tog. JME Entreprise AS er en murer- og entreprenør virksomhed etableret i
1985, så vi har mere end 30 års erfaring. Projektledelse er ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge,
organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål – se projektmål.
Projektlederkursus til dig, der vil sikre, at du får implementeret dit projekt og opnår effekt. Du kan tilmelde
dig det niveau, som passer til dine kompetencer og rolle i projektarbejde. Vi udvikler os hele tiden i takt med
kundernes krav. Hvordan du kan skabe et bedre overblik over projektets mål, definere succeskriterier og
udarbejde en målrettet projektplan kan du læse om i denne artikel. Projektledelse er ansvaret, rollen og
opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål
– se projektmål.

