
 
 

 
 

 

SWOT - Vejledning 
 

SWOT-analysen er et godt værktøj til at få et overordnet hold på risikoen i et projekt og få kigget 
på sine omgivelser, om der er faktorer, som man skal være opmærksom på i projektet.  

 
Begrebet SWOT er en forkortelse 
sammensat af: 
S, som står for STRENGHTS – 
projektets styrker 
W, som står for WEAKNESSES – 
projektets svagheder 
O, som står for OPPORTUNITIES – 
projektets muligheder 
T, som står for THREATHS – 
projektets trusler 
 
 
 
 
 

SWOT-analysens ene dimension drejer sig om, hvorvidt der er tale om positive eller negative 
forhold, mens den anden dimension beskriver, om der er tale om interne forhold, i 
projektgruppen eller om forholdene stammer fra eksterne forhold, i omverdenen.  
 
Med de interne forhold menes forhold i projektgruppen og den organisation projektet tilhører. 
Blandt de spørgsmål der kan stilles, er bl.a.: 

- Har vi de kompetencer, der er nødvendige for at udføre projektet? 
- Har vi de nødvendige ressourcer? 
- Er der særlige forhold, der taler for, at vi kan magte projektet lige nu? Noget der taler 

imod? 

Med de eksterne forhold menes den verden, vi ser uden for projektet. Vi kan bl.a. stille følgende 
spørgsmål: 

- Er der mulighed for at få hjælp udefra? 
- Er der trusler i form af eks. naboer, som ikke ønsker projektet, bliver til noget? 

 
Når man har udfyldt sin SWOT-analyse, er det yderst vigtigt at få konkluderet og udredet de 
væsentligste punkter derfra. Herigennem bliver det tydeligt, hvad vi i projektet skal være 
opmærksom på. Man får trukket op, hvad er der af ting, som vi skal være opmærksomme på? 
Kræver det en særlig indsats fra vores side, at det lykkes?  
Efter at have lavet SWOT-analysen kan man lave en TOWS-analyse som bygger videre på SWOT 
og kan hjælpe med at tydeliggøre, hvad man skal være opmærksom på og som kræver en særlig 
indsats.  


