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Portefølje- og ressourcestyring betyder større og større udfordringer 
i takt med at kravet til forretningens fleksibilitet og rentabilitet øges. 
Det findes der imidlertid en ganske smart løsning på.

Få styr på Flaskehalsene 
– og boost effektiviteten

– Vi lever i dag i en tid med voldsomme 
forandringer. medievirksomheder, pro-
fessionelle servicevirksomheder, inter-
ne udviklingsafdelinger og rådgivende 
virksomheder er eksempler, hvor man 
i stigende grad beskæftiger sig med at 
etablere, drive og afvikle en stadig strøm 
af projekter. enten egne eller på vegne af 
kunder. og det stiller helt andre og nye 
krav til de værktøjer, der skal anvendes.– 
Selv i mange produktionsvirksomheder 
går man over til en projektorienteret de-
sign-, udviklings- og produktionsform, 
hvor hver kundeordre er et projekt i sig 
selv. Vi arbejder aktuelt med johnson 
Controls, (det tidligere Sabroe) og med 
en række forsyningsselskaber, hvor alle 
anlægsopgaver udføres som individuel-
le projekter, fortæller grundlægger nils 
marstrand, marstrand Innovation a/S, 
der står bag udvikling af marstrand Plan-
ning Intelligence – mPI.

Det er afgørenDe at få styr 
på ressourcekapaciteten på 
tværs af projekter
Traditionel projektstyring fokuserer pri-
mært på det enkelte projekt ofte med 
dedikerede ressourcer. 
og traditionel porteføljestyring tager nor-
malt alene sigte på den strategiske horisont.
Ét af kendetegnende ved styring af 

mange projekter er at der næsten uvæ-
gerligt skabes flaskehalse. når alle skal 
have adgang til de samme topkapacite-
ter samtidigt, hvad enten der er tale om 
medarbejdere med særlige evner eller 
specielle maskiner, skabes der en flaske-
hals – og flaskehalse sænker organisati-
onens effektivitet markant fordi opgaver 
forsinkes. Dette skaber sneboldeffekter 
der hurtigt bliver helt uoverskuelige.
– Det er her mPI kommer ind i billedet 
som et effektivt værktøj, der ikke alene 
kan foretage den traditionelle projekt-
styringsopgave, men tillige kan forudse 
eventuelle flaskehalsproblemer – før de 
opstår.
Fra produktionsstyring er man vant til 
at jonglere med de tre dimensioner: 
produkt/tjenesteydelse, de nødvendige 
ressourcer og tid. Den styringsmetode 
har vi taget med over i mPI, der både er 
nemt at bruge, nemt at lære at bruge og 

nemt at vokse med, fastslår nils mar-
strand, og tilføjer afslutningsvis:
– Der er enorme gevinster at hente i form 
af kortere gennemløbstid og langt min-
dre spildt indsats. Det absolut vigtigste 
efter vores erfaring er at ledelsen ser 
porteføljestyring som en ”supply chain” 
opgave med systematisk fokus på pro-
duktivitet og resultater n

Vi står overfor store kulturmæssige forandringer 
inden for porteføljeeksekvering”
Nils Marstrand, grundlægger af Marstrand  
Innovation A/S

60 mandeår
Der er lagt omkring 60 mande-
års udviklingstid i marstrand 
Planning Intelligence (mPI) over 
10-11 år.

projektstyrinG 
løber aF sporet
rigtigt mange projekter løber af 
sporet på grund af manglende 
portefølje- og ressourcestyring: 
mange forsinkes eller bliver 
langt dyrere end budgetteret – 
og mange afbrydes midt i det 
hele. Blot 30% kommer i mål til 
tiden og budgettet.
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