
 

 

Dansk Projektledelse Gydevang 39-41, 3450 Allerød 
Telefon 48 24 14 88, tidsskriftet@danskprojektledelse.dk, www.danskprojektledelse.dk 

 

 

 

 

 

Fejlslagne projekter 
 

Tema for tidsskriftet projektledelse 2017-3 

Fejlslagne projekter er stadig et emne omgivet af tabu, hvilket på en måde er 
forståeligt, men grundlæggende også et tåbeligt paradoks.  
 
Udvikling kendetegnes generelt ved væsentlig flere mislykkede forsøg og 
eksperimenter, end det modsatte. Det ligger dybt nedarvet i vores DNA, at vi som 
mennesker er drevet af nysgerrighed og en ukuelig stræben efter at skabe viden og 
fakta om det ukendte og usikre. Denne stræben leder os ofte og helt naturligt i 
blindgyder. Paradokset ligger derfor i, at de observationer og refleksioner vi gør, når vi 
fejler, jo i reglen er dem, som i sidste ende fører til fremskridt og de løsninger, som 
senere giver os succesen. Og det er ikke anderledes med projekter.  
 
For overhovedet at kunne tale om fejlslagne projekter, er det vigtig, vi gør det klart, 
hvad vi forstår ved ”fejlslagne” i relation til projektgennemførelse. Her vil vi lade det 
være op til dig at afgøre, hvornår der er tale om et fejlslagent projekt. Du kan vælge at 
fokusere på organisationen, projektledelsen, leverancerne, projektets formål, 
effektmål, gevinster eller noget helt andet. 
 
Vi ser ingen grund til at skjule de vilkår og kendsgerninger, som ofte spiller ind, når et 
projekt ’fejler’: Forsinkelser, overskridelser af budgetter, manglende levering af 
forventede gevinster, manglende indfrielse af formål m.m. Vi vil derfor  i næste 
nummer af tidsskriftet sætte succeshistorierne på pause.  I stedet vil vi bryde tabuer 
ved at opfordre jer til at fortælle ’den gode historie’ om et fejlslagent projekt, og 
hvorfor projektet fejlede. 
 
Du har sikkert også på et tidspunkt været med på et fejlslagent projekt. Byd ind og 
fortæl her om projektet, om dine observationer og hvorfor du mener, det fejlede. 
Artiklen skal baseres på virkelige cases og må meget gerne også skrives som 
debatoplæg. Tidsskriftet Projektledelse udkommer næste gang til november. 
 
Fristen for aflevering af synopser på artikler  er tirsdag den 12. september. Synopser 
sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk,  
 
Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige artikel afleveres senest 
torsdag 12. oktober. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

 
Jesper Schreiner 
Redaktør på tidsskriftet projektledelse 
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