
Projectia arbejder målrettet på at hjælpe virksomheder og organisationer med at blive effektive i projektledelse. Projectia 
sikrer større træfsikkerhed i virksomhedens projekter via skarp eksekvering og frembringelse af synergi mellem ledelse og 
styring i organisationens strukturer. Projectia fokuserer på det marked som virksomheden navigerer i og skaber sammenhæng 
mellem strategisk, taktisk og operationelt niveau. Projectia gennemfører indsatser, så ny viden og evner indgår som effektive 
kompetencer i organisationen.

PROJEKT-, PROCES- OG VIRKSOMHEDSSIMULERING
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SYNERGI I  PROJEKTLEDELSE!

Real case scenario

I forsvaret træner man kontinuerligt 
grundprincipperne: Viden, færdigheder og 
holdninger. Disse kombineret med kompetent 
situationsfornemmelse og sund fornuft gør den 
enkelte i stand til at agere hensigtsmæssigt i en 
given situation, såvel rutine som kritisk. Det samme 
kan overføres til forretningsverdenen.

Ved at træne grundlæggende færdigheder i 
organisationen, er det muligt at skabe klarhed 
omkring roller og ansvar hos medarbejderen, der 
efterfølgende er i stand til at træffe den rigtige 
beslutning på det rigtige tidspunkt. 

Simuleringsmetodikken er en metode der tester, 
risiko- og kvalitetssikrer forandringer i virksomheder 
og/eller komplekse projekter. 

Simuleringer - succesfuldt i mål!
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Noget andet og mere...

Det kræver en ekstra indsats at 
skabe virkelige forandringer og 
få succes med implemen-
teringer og komplekse 
projekter. 
Simulering og procestræning er 
værktøjet der reducerer risici 
og hjælper dig, dit team, 
projekt eller virksomhed med at 
komme succesfuldt og sikkert i 
mål!
Metoden er udviklet med 
militære træningsprincipper 
som udgangspunkt og 
trykprøver særligt de 
tværfunktionelle processer 
samt træner kommunikation og 
samarbejdet i organisationen.
Metodikken skaber klarhed og 
indsigt i helheden i projektet 
eller forløbet, og virksomheden 
opnår en reel risikoreducering 
og minimerer potentielle 
økonomiske tab!



Rammen er reelt en praktisk øvelse, hvori man simulerer 
medarbejdernes og virksomhedens udfordringer, forretning eller 
processer i et sikkert/lukket miljø. Rammen bliver derfor specielt 
tilpasset det enkelte projekt og den enkelte virksomhed, så der ved 
gennemførelsen er taget udgangspunkt i organisationens egne 
forretningsgange, strukturer og vilkår, ERP system samt 
projekter/opgaver. 

Rammen simulerer virkeligheden. Det er learning by doing, hvor 
medarbejderne agerer i deres egne nuværende eller kommende 
jobfunktioner. Ved at skabe en 100% realistisk situation, hvor vi kan 
kontrollere tid og sted, kan planer og/eller den daglige drift anskues 
på et niveau, hvor processerne bliver tydelige for hver enkelt 
medarbejder

Udfordringer i forandringer

De fleste virksomheder møder store udfordringer, når der skal ske 
forandringer. Der investeres ofte meget tid og mange ressourcer på, at 
eksperter udvikler og planlægger forløbet for de pågældende. 

Der findes allerede teknikker til at kvalitetstesten denne del, men når 
de pågældende forandringer skal føres ud i livet investeres der ofte 
ikke særligt meget tid eller ressourcer på at sikre, at planerne reelt 
kan og bliver implementeret, at forandringerne sker, at virksomheden 
ikke lider unødige tab i forløbet, samt at virksomheden får det fulde 
udbytte af investeringen på kortest mulige tid.

Simuleringsmetodikken er udviklet til at teste og kvalitetssikre netop 
denne del. Før forandringerne tages i brug, kan de testes ved at 
gennemføre et simuleringsforløb i et lukket/sikkert miljø. Ved 
gennemførelsen vil eventuelle fejl og mangler fremstå tydeligt. Disse 
kan efterfølgende udbedres og implementers før go-live. Derved opnår 
virksomheden en reel risikoreducering og minimerer potentielle 
økonomiske tab.

Men der er flere udfordringer i det at gennemføre forandringer, og et 
af dem er at skabe robust sammenhæng mellem indholdet, processen 
og de mennesker der i sidste ende skal forankre forandringen gennem 
ændrede vaner og holdninger. Det nemme i denne fundamentale 
treenighed er indhold og proces - og som der så oftest fokuseres på...

Menneskerne er dem der skaber den reelle forandring, og det gør de 
kun hvis de er forandringsvillige (kan se det attraktive i målet) og 
forandringsparate (oplever at de er kompetente til at være en del af 
målet). Hvis disse to elementer ikke er opfyldte, så vil organisationen 
opleve en periode med nedgang i effektivitet, produktion og 
økonomisk gevinst.

Simuleringerne sætter mennesker i stand til at blive en del af 
forandringerne ved at træne kompetencerne, og giver mulighed for at 
kommunikere og sælge det attraktive i formål og mål, da der skabes 
klarhed og overblik herom. Altså er simuleringsrammen en vital 
løftestang ind i den fremtidige ønskede tilstand for organisationen.
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Hvor virker det?

Du kan eksempelvis benytte projekt- og virksomhedssimulering 
indenfor disse områder:

• Change management

• Implementering af ny strategi – nyt større system, herunder ”Big 
Bangs”

• Ensretning af drift og forretningsgange

• Sammenlægninger, fusion og opkøb

• Proces- og forretningsoptimering

• Uddannelse i processer og systemer

• IT- og systemimplementering

• Træning af teams

• Forberedelse i forbindelse med et kompliceret projekt

Resultater

Resultaterne afhænger af scope og form forløbet, men konkrete 
eksempler kunne være:

• Synliggørelse af  organisationen og skabe ledelsesmæssig 
handlekraft

• Fælles forståelse af virksomhedens forretning og processer på alle 
niveauer

• Synliggørelse og optimering af nye eller eksisterende processer         
-  tværfunktionelt!    

• Ansvars-, rolle- og opgavefordeling bliver klar og synlig

• Risikoreduktion i forbindelse med projekter og go-live

• Afklaring af kritiske faktorer og potentielle 
usikkerheder/omkostninger

• Handlingsplan med prioriterede faktorer der kan implementeres

• Intern opbygning eller optimering af relationer, kommunikation og 
kultur
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Processen

Simulering er en investering i fremtiden, der både gavner internt og 
eksternt på den lange bane. Figuren giver et overblik over et 
eksempelvis simuleringsprojekt ifm. implementering af ERP-system:

Fase 1

Projectia vil i samarbejde med virksomheden forberede den specifikke 
opsætning af simuleringen i henhold til de fastsatte mål. Dette sker 
ved, at vi tilegner os et detaljeret kendskab til virksomhedens 
forretning og processer, derudover planlægger vi forløbet og 
gennemførelsen samt udvikler de nødvendige projekter og opgaver, 
der skal bruges og testes i simuleringen. 

Fase 2

Simuleringen faciliteres og ledes af Projectia, der sikrer, at det 
planlagte program bliver gennemført, samt at simuleringen tager den 
retning som er formålet.

Programmet tilpasses individuelt i overensstemmelse med den 
specifikke opsætning og den konkrete virksomheds behov. 

Varigheden afhænger af, hvor kompleks en opsætning, der er planlagt. 
I en simulering, hvor der udelukkende er fokus på processer, vil 
forløbet typisk være af kortere varighed end ved et forløb hvor 
processer og implementering af nyt ERP er planlagt. 

Simuleringen gennemføres ved at organisationen er opdelt i afdelinger 
eller funktioner. Hver afdeling/funktion vil udføre projekter/opgaver, 
som er udviklet specielt til dem på baggrund af simulerings formål og 
scope. Projectia sikrer, at deltagerene udfører projekterne/opgaverne 
korrekt og dokumenterer eventuelle afvigelser.

Som afslutning på hver dag gennemføres en evaluering, hvor dagens 
læring bliver opsummeret. Tilbagemeldinger bliver kategoriseret og 
prioriteret og Projectia sikrer, at dette dokumenteres og rapporteres til 
ledelsen.

På baggrund af disse rapporteringer kan der udfærdiges en 
handlingsplan som præsenteres for organisationen som afslutning på 
simuleringens sidste dag.

Fase 3

Handlingsplanen er typisk opbygget efter kategori, prioritet, ansvarlig, 
eventuelleløsningsforslag samt en dato for, hvornår den konkrete 
opgave skal være løst.

Dette sikrer, at virksomheden har en effektiv metode og et rationelt 
værktøj, som sikrer, at forbedringer kan implementeres hurtigt og med 
høj kvalitet.

Handlingsplanen er baseret på de i simuleringen identificerede og 
sandsynlige kritiske emner, samt de handlinger der forventes at kunne 
hhv. forebygge eller afbøde konsekvenserne af disse. 
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Fase 1

Interview, 
analyse & 

planlægning

Fase 2

Simulering & 
evaluering

Fase 3

Action plans & 
implementering

Dag 2

Simulering 
Evaluering

Dag 1

Introduktion
Simulering
Evaluering

Dag 3

Simulering
Evaluering

Handlingsplan



SYNERGI I  PROJEKTLEDELSE!

Vision

Vi vil være dét konsulenthus i Danmark der skaber 
de mest banebrydende resultater.  

Mission

HENSIGT – PROJEKT – EFFEKT

At være kompetent i processen HENSIGT –  
PROJEKT – EFFEKT er i vores øjne afgørende i 
excellent portefølje- og projektledelse.

Projectias mission er at støtte danske virksomheder 
i ønsket om at opnå banebrydende EFFEKT via 
evnen til at håndtere PROJEKTER ud fra en 
kompetent vurderet og attraktiv HENSIGT funderet i 
strategi og mål.

Projectia

I Projectia er vi dynamiske, 
innovative - og altid på jagt 
efter at sætte barren højere.
Projectia repræsenterer alt 
det, vi tror på inden for 
projektledelse.
Hun repræsenterer et højere 
formål, nemlig at udvikle og 
hæve niveauet for 
projektledelse i Danmark.
Projectia skaber i dag 
resultater i en række 
mellemstore virksomheder 
og organisationer.

Vision & Mission

6



Projectia

Vi har i flere virksomheder og 
organisationer skabt markante 
resultater. Vi forfølger alle 
Projectias mission og ambition 
om en mere kompetent 
projektkultur i Danmark. 
Vi er ildsjæle indenfor vores 
felt, og vi bidrager alle i 
forskellige henseender til 
netværk og styrkelse af 
opmærksomheden på god 
projektledelse i Danmark.
Projectia arbejder desuden 
sammen med en række 
dygtige konsulenter der hver 
især bidrager med høj 
faglighed og engegement 
indenfor deres specialer.
På denne måde er Projectia en 
netværksorganisation der altid 
har fokus på at sikre den rette 
bemanding til den specifikke 
udfordring. Har du lyst til at 
være med i vores netværk 
– så kontakt os!

Se mere på
www.projectia.dk

Gruppen
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