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De fleste forbinder begrebet innovation og 
iværksætteri med utraditionelle unge men-
nesker, der brænder så meget for deres idé, 
at de glemmer alt omkring sig, herunder 
eksempelvis detaljer som finansiering og 
markedsføring af deres frembringelse.

når man møder nils marstrand i hans 
udviklingsmiljø på kontoret i glostrup, hvor 
firmaet marstrand innovation a/s har til 
huse, oplever man – ikke overraskende – en 
innovatør og entreprenør der ikke helt lever 
op til denne beskrivelse. innovationen angår 
planlægning, et felt nils har beskæftiget sig 
med det meste af sit professionelle liv. Der 
er i høj grad tale om professionel og styret 
produktudvikling, der har hold i virkelig-
heden og fokus på det fremtidige marked. 
at han og partneren Jan bonde brænder 
for deres innovation fremgår dog tydeligt 
af den entusiasme og det engagement, 
hvormed han demonstrerer og forklarer om 
mulighederne. Det er ægte kærlighed.

interviewet med nils er lidt specielt der-
ved, at spørgeren og offeret sædvanligvis 
befinder sig på samme side af bordet. Den 

opmærksomme læser af effektivitet har 
bemærket, at vi som regel optræder sam-
men som journalister i de interviews med 
topledere i danske virksomheder, bladet  
har bragt i hvert nummer gennem de sene-
ste par år. for nils er dette en måde at  
bevare tilknytningen til Drf på efter, at  
han trådte tilbage efter mange år som  
ansvarshavende redaktør af effektivitet. 

MarStraNd PlaNNer
marstrand innovation står netop nu over- 
for at lancere et it-værktøj til ressource og 
projektstyring, kaldet marstrand planner, 
som firmaet har udviklet gennem de seneste 
fire år, og som ifølge arkitekt og idémand 
nils marstrand har potentiale til at sætte 
fremtidens standard på dette område. 

Nils, du er 62 år og har beskæftiget dig med 
computerbaseret planlægning siden din tid 
på DTU. Hvorfor synes du, det stadigvæk er 
så spændende, at du bruger tid og energi på 
at udvikle det ideelle værktøj?

først og fremmest tror jeg det er mit inge-
niør- og opfinder gen måske med rod i flere 

generationer bagud.  min far var afdelings-
chef på risø i mange år og stod for flere 
innovative konstruktioner og deltog meget 
aktivt i debatten om vores energiforsyning. 
ikke nok med det. i min barndom og ung-
dom oplevede jeg hvordan hans skrivebord 
derhjemme altid var fyldt med tegninger og 
beregninger for at forbedre skibspropellere 
og benzinmotorens udnyttelsesgrader. 
han var altid optaget af hvordan teknologi 
kunne forbedre vores vilkår.

selv er jeg er fascineret af it teknologi. et 
fantastisk værktøj, der rummer alle inge-
niørkunstens muligheder. Det starter med 
et grundigt design og arkitektur. herefter 
handler det om en rationaliseret byggepro-
ces, hvor det går ud på at standardisere og 
genbruge på én gang. at bygge komponen-
ter, business objekter, der er veldefinerede 
og nøje afgrænsede. Det er en proces 
der aldrig stopper. man kan bestandigt 
forbedre og herigennem opnå den optimale 
kvalitet og stabilitet. it udvikling er som 
lego klodser som man vel at mærke selv 
kan designe. Der er ingen grænser for hvad 
man kan finde på.
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Det er samtidig et område hvor teknologien 
udvikler sig vanvittig hurtigt – på ét plan. 
internet, nye programmeringsplatforme 
(.net, Java, etc.), serverteknologi, databa-
ser og meget mere. samtidig går det som 
med alt nyt også forbløffende langsomt 
fordi det tager tid at finde ud af hvordan alt 
det nye udbredes og anvendes ordentligt i 
praksis. Det er jo ændringer af vores kultur 
og måder at arbejde på. og det tager tid, og 
man skal passe på med ikke at falde for al 
virakken. man kan godt udvikle komplekse 
it systemer, der virker og er holdbare på 
langt sigt, hvis man gør det med omtanke. 
Jeg solgte min virksomhed, pmsim sy-
stems i 1998 til intentia efter en udvikling 
over i alt 17 år fra det første pmsim så 
dagens lys. Jeg blev i intentia et par år. Det 
var i parentes bemærket med stor glæde, 
og samarbejdet blev en succes. således 
anvender mere end 200 af sveriges største 
industri-virksomheder systemet, der i dag 
hedder app, advanced production planner. 
på verdensplan er det mange flere. 

sådan startede det med  
marstrand InnovatIon
I stedet for at glæde dig over, at dit 
arbejde med PMSIM således stadigt 
bærer frugt, udskiftede du i 2001 livet 
som Business Angel og investor med 
en usikker tilværelse som opfinder?

Jeg forlod intentia i en alder af 54 år for 
stadig at have en realistisk mulighed for 
at få startet noget igen. Jeg så på mange 
muligheder bl.a. e-læring og har engageret 
mig i flere innovative it virksomheder som 

investor og bestyrelsesmedlem. Jeg er 
også medlem af baC, business angels Co-
penhagen, et meget spændende netværk.

et par år efter kom jeg igen i kontakt  med 
 Jan bonde som jeg i sin tid ansatte i 
1990 som studenter-hjælp og som jeg har 
arbejdet tæt sammen med på pmsim ud-
viklingen. han forlod intentia for 3 år siden 
og blev partner og udviklingsdirektør i 
marstrand innovation (mi). Jan er ingeniør 
med stort i, har overblik over teknologien, 
sans for den afgørende detalje, strukture-
ret innovativ, effektiv og en lun jyde. 
vores mantra er enkelt: ”vi skal have det 
sjovt. vi skal levere den højeste kvalitet og 
reel værdi til vores kunder. så skal det nok 
blive til en god forretning”. Jeg lovede også 
at være en tålmodig investor.
vi var og er også enige om at vi ikke skal 
udvikle noget som vi kan købe af andre. Det 
er netop en stor ny mulighed, hvor der med 
microsofts open.net politik, er opstået 
mange tusinder firmaer, der lever af at lave 
software komponenter. man kan finde dem 
alle på internettet.

vi satte os ned og designede og planlagde 
i et halvt år. herefter gik der en rum tid med 
at finde og gennemanalysere de bedste 
komponenter at bygge på – i første omgang 
en regnearkskomponent og en grafisk 
komponent. 

vi kan glæde os over at have fundet nogle 
excellente leverandører og at vi nu er nået 
i mål med det første produkt, maconomy 
people planner. vi har igennem de sidste 

18 måneder haft et fantastisk positivt 
samarbejde med maconomy, der opnår et 
nyt og meget vigtigt planlægningsværktøj, 
der spiller sammen med økonomisystemet.

planlÆgnIngens udFordrInger
Kunne du ikke have fundet på noget helt 
andet at udvikle end planlægning igen?

inden for it systemer har jeg altid været 
optaget af, hvordan de kan anvendes til at 
træffe bedre beslutninger. Jeg har speciale 
i operationsanalyse og matematisk stati-
stik. men selv ikke nok så megen optime-
ring kan hjælpe hvis ikke at beslutningerne 
er praktiske.

Det er her det kommer ind med it baseret 
planlægning, hvor man kan udnytte 
computerens fænomenale regnekraft og 
evne til at vise informationer. Det er som 
regel urealistisk at bygge alt ind i en stor 
matematisk model. Der kræves en men-
neskelig stillingtagen når der skal tages 
flere hensyn, der ikke nødvendigvis kan 
kvantificeres præcist i forhold til hinanden. 
men modellen på computeren er fantastisk 
til at beregne konsekvenser og vise hvor 
man ligger henne ift. det matematisk op-
timale ”benchmark”. Det er nødvendigt at 
kunne sammenligne forskellige scenarier 
og strategier og derfor er det ideelt med 
et ”off line” simuleringssystem, der kan 
trække på data fra det centrale system og 
levere planer tilbage.

og endelig, når planen er lagt, kan it 
anvendes til at kommunikere den ud så 
”alle trækker på samme hammel” og 
opsamle data om den faktiske udførelse. 
De kan så igen anvendes til at analysere og 
lære af årsager til afvigelser, den såkaldte 
produktivitetscirkel.

Det der ligger under det første produkt er 
faktisk en generel platform for planlæg-
ning, beslutnings-støtte og analyse, der 
vil kunne anvendes indenfor rigtig mange 
områder.

Da vi kom med pmsim var det en lille 
revolution fordi vi automatisk kunne tage 
hensyn til begrænset kapacitet og derved 
lokalisere og optimere flaskehalsene. 

Da vi efterfølgende koblede materiale-
synkronisering på gav det en fantastisk 
reduktion af gennemløbstider og lagre og 
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samtidig højere kapacitetsudnyttelse. Det 
morsomme er at vi her tog udgangspunkt 
i pert planlægningen, hvor vi knyttede 
styklister og procesbeskrivelser sammen i 
synkroniserede netværk. ringen sluttes nu 
hvor vi anvender produktionsplanlægnings-
teknik til projekter.

people plannIng
Hvorfor så projekt planlægning? Jeg mener, er 
der ikke masser af systemer allerede til det?

Jo. men projektplanlægnings software er 
rundet af en ret gammel kultur der opstod 
i begyndelsen af 60’erne bl.a. i usa’s for-
svars store projekter og som den dag i dag 
er stort set entydigt er rettet mod styring 
af det enkelte komplekse projekt, f.eks. en 
storebæltsbro, med teknikker som pert og 
”kritisk vej”.

undervejs er projektstyringsformen blevet 
enormt udbredt til alt muligt og mange fir-
maer indenfor ”professional services” har 
faktisk projekter som deres produktions- 
form. Det hænger også sammen med at 
når virksomheder fokuserer på kernefor-
retningen outsourcer de samtidig mange 
opgaver. også internt i virksomhederne er 
det projekter, projekter, projekter, indenfor 
produkt- og markeds-udvikling såvel som 
intern rationalisering, lean, bpr mm. Der 
opstår hermed et stort behov for at drive 

mange projekter på samme tid effektivt 
– også når de anvender medarbejdere, der 
har kompetencer der er brug for på tværs 
og som har knap kapacitet. De bliver let 
flaskehalse som man ikke har overblik over i 
de eksisterende systemer.

her kommer vi til sagens kerne. vi har i 
første omgang sat os for at overføre vores 
mange års erfaringer fra styring af den 
industrielle produktions ressourcer og 
materiale flow til ”people planning”. 

Kunne I så ikke blot benytte det gamle 
PMSIM/APP?

nej der er ret store forskelle. i produk-
tionen findes der meget eksakte data om 
omstillings- og procestider og om udstyrets 
kapacitet. med projekter og mennesker er 
alt dette mere diffust. vi taler om ”bucket” 
planlægning, hvor man ikke er interes-
seret i at styre den eksakte rækkefølge af 
aktiviteterne præcist men i stedet tildeler 
opgaver til en medarbejder eller et team 
for en periode, f.eks. en uge, til kapacitets-
spanden er passende fyldt op. samtidig er 
kompetence-fordelingen mere kompleks 
og kan udvikle sig over tid med erfaringer 
og uddannelse. en medarbejder er måske 
ikke den helt ideelle til en bestemt opgave 
men kan anvendes med supplement fra en 
anden osv. 

FleksIBel adgang tIl alle data
people planning stiller således langt større 
krav til et planlægningsværktøjs bruger-
flade og adgang til overblik og detalje. Det 
har man ikke tidligere kunnet gøre men nu 
er teknologien der.

Kan du kort beskrive den unikke funktionali-
tet i det nye system.

på det tekniske plan har vi skabt en funktio-
nalitet der af den enkelte bruger nemt kan 
tilpasses arbejdsgangene. vi kombinerer 
regnearksteknik og interaktiv grafik med 
en underliggende struktureret database 
hvilket gør det meget nemt at vedligeholde 
og overskue data.

brugeren har fuldstændig fleksibel adgang 
til alle dimensioner i planlægningen – fra 
projekt og aktivitetssiden såvel som fra 
medarbejder/ressource siden. han kan 
zoome og rulle på tidsdimensionen. De 
økonomiske konsekvenser beregnes akti-
vitetsbaseret ud fra planen til enhver tid og 
anvender omkostnings- og honorarsatser 
for ressourcerne.

har man en matriksorganisation med pro- 
jektledere og ressourceansvarlige under-
støttes og respekteres ansvarsfordelingen 
ved booking af ressourcer. Det er nemt at 
overføre data fra og til økonomisystemer, 
især maconomy og til microsoft office. 

vi arbejder i øvrigt med en uendelig tids-
skala og internt kan vi regne ligeså detalje-
ret man vil. Det betyder i praksis at man i  
ét og samme system dækker både opera-
tionel, taktisk og strategisk planlægning, 
såkaldt project portfolio management. 
man detaljerer blot jo tættere et projekt 
kommer på, hvis der er behov.

Hvornår og hvorfor er det en god idé at 
investere i People Planner?

effektiv afvikling af projekter handler 
grundlæggende om 3 ting som vores 
system er godt til:

1)  ressourcekapaciteten. at man ikke 
overbelægger nøglemedarbejdere i  
længere tid så de bliver stressede og 
indirekte kommer til at forsinke pro- 
jekter og, at man omvendt har overblik 
over ressourcer der i perioder ikke har 
nok at lave. >



2)  udførelsen. at sikre at medarbejder-
ne rent faktisk kender planen og udfører  
arbejdet, som det nu er prioriteret. 

3)  reaktionsevnen. at man kan reagere 
effektivt og hurtigt på det uforudsete, 
hvad enten det er kunden, der ændrer 
prioritering, længere tid, sygdom mm. 

salg gennem tredJepart
Hvordan har du tænkt dig at få jeres produk-
ter ud over rampen?

Det er helt klart den store udfordring. punkt 
1 i vores strategi er samarbejdet med  
maconomy som har et stort antal kunder 
i mange lande indenfor f.eks. revisorer, 
reklamebureauer, it udvikling og rådgi-
vende virksomheder, der kan have glæde 
af people planner. maconomy har allerede 
solgt til et antal kunder. allerede med 
dette samarbejde er vi sikret en fornuftig 
økonomi på det nuværende niveau. paral-
lelt vil vi opbygge salg selv, hvor vi regner 
med at etablere samarbejde med konsulent 
-firmaer i ind- og udland. vi er i fuld gang 

med at undersøge mulighederne i usa.

Det, der får mig til at sove roligt og få nye 
idéer i de tidlige morgentimer, er bevidst-
heden om, at vi har en suveræn teknologi, 
som rummer en klar forbedring i forhold til 
hvad, der er på markedet i dag inden for  
beslutningsstøtte. 

proFessIonel BestYrelse
Det hører også med at jeg kan trække på en 
meget professionel og alsidig bestyrelse 
med klaus andreasen (tidligere admin 
direktør i bodenhoff) som formand, axel 
rosenø (Cbs og ph.d. i innovation) og niels 
bo theilgaard (tidl. b&o, navision-Damga-
ard og microsoft).

Kan du få kvalificerede medarbejdere, når 
I vokser, eller vil du som så mange andre 
også outsource til lavtløns lande?

Ja vi forventer at vokse betragteligt. vi har 
bestemt ikke tænkt os at lægge udvik-
ling til ukraine, indien eller filippinerne, 

og jeg tror på, vi kan tiltrække dygtige 
medarbejdere ganske enkelt fordi mi er et 
spændende sted at være. Det handler især 
om at have så kort tid fra idé til gennemfø-
relse som muligt både af hensyn til ”time to 
market” og for det innovative miljøs skyld. 
vi bruger ikke mange kræfter på detaljeret 
specifikation men sidder i et nært direkte 
miljø, hvor vi hjælper hinanden. Det er alt 
sammen muliggjort af den komponent-
baserede teknologi. kreativitet, kvalitet 
og hurtighed kan hurtigt opveje sparede 
lønninger.

vi kommer ikke til at løbe tør for idéer 
foreløbigt og dermed tror jeg på vi opfylder 
vort mål om ”sjovt, kvalitet og værdi for 
kunderne”.  Det er helt afgørende at vi lyt-
ter til erfaringerne og får gode referencer. 
vi skynder os langsomt. 

vi afslutter samtalen. nils, Jan og resten 
af holdet på roskildevej udstråler glæde og 
stolthed. Det bliver spændende at følge.
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