
”Förbered människor för 
utmaningarna i ett projekt.”

Ett företag har just avslutat ett stort projekt, och 
kan tyvärr konstatera att det inte har givit det re-
sultat man tänkt sig. Budget och tidplan överskreds 
och varken sponsorerna eller slutanvändarna verkade 
nöjda. Projektdeltagarna ombeds nu att gå tillbaka i 
tiden och identifiera de viktigaste händelserna för att 
se om de kunnat hantera dem på ett bättre sätt för att 
i slutändan leverera ett bättre resultat.

”Det sägs att man lär sig av sina misstag, men det 
är bara sant om man förstår vad som hände.”

Deltagarna ser över situationen och identifierar
potentiella problem i olika faser. De diskuterar sedan 
hur de bäst kan lösas, med hänsyn till förutsättning-
arna i den specifika situationen. Precis som i verk-
ligheten så begränsas man också av tillgänglig tid, 
energi och engagemang. I det simulerade projektet 
genomförs en IT-implementering av ett nytt affärs-
system, utmaningarna är dock universella och kan 
lätt appliceras på andra stora interna projekt.
• Uppdragsgivarna är inte tillräckligt involverade… 

ska man se till att öka deras engagemang eller ska 
man lita på sin egen beslutsförmåga?

• Nya insikter dyker upp under projektets gång… ska 
man förändra målet eller ska man hålla sig till den 
ursprungliga planen?

• Projektgruppen är överarbetad… ska man 
göra något snabbt eller ändra den långsiktiga 
planeringen?

• Siffrorna är inte i linje med budget och tidplan… 
ska vi anpassa siffrorna eller ambitionerna?

Konsten i ett projekt är att på rätt sätt och i rätt tid ba-
lansera alla intressenters önskemål – för att i slutän-
dan kunna nå den optimala affärsnyttan.

Vad kunder säger

”Ett mycket bra sätt att se på projektledning. 
Betydligt värdefullare än att bara sitta och lyssna 
och titta på PowerPoints. Rekommenderas för riktiga 
projektgrupper.“

– Projektledare, Globalt Läkemedelsföretag , Sverige

”Mycket bra! Framförallt tyckte jag om diskussionerna 
mellan varje fas, eftersom dessa gav oss möjlighet att 
koppla spelets problematik till de verkliga problem som 
vi har på vårt företag.“

– Regionchef, Biltillverkare, USA

”Jag har aldrig varit med om något liknande tidigare. Jag 
tyckte det var tankeväckande, i synnerhet möjligheten 
att få se kort- och långsiktiga resultat av de beslut vi 
tog i simuleringen, samt insikten och betydelsen av att 
kommunicera och arbeta i grupp.”

– Gruppledare, Local Country Council, UK

Säkerställ fram-
gångsrika projekt!



CELEMI CayenneTM

Vem har nytta av Cayenne?

Celemi CayenneTM passar alla typer av företag och 
projekt. Cayenne riktar sig till alla som kan påverka 
 eller kommer i kontakt med ett projekt – inte bara 
 projektledaren och projektdeltagarna, utan även 
styrgruppen, slutanvändarna, leverantören eller andra 
som är involverade.

Använd Cayenne till följande:
• En kick-off inför ett nytt projekt – för att skapa 

en gemensam förståelse och färdighet mellan alla 
involverade.

• Att få ett pågående projekt i fas igen, genom att 
skapa förutsättningar för bättre kommunikation.

• Att skapa en gemensam grundsyn för ett projekt 
mellan en systemleverantör och dess kunder.

• Att skapa ett gemensamt språk och förståelse 
mellan specialister och generalister.

• Att komplettera en generell projektledarutbildning 
där fokus oftast ligger på administrativa och 
operationella aspekter.

Resultat

Celemi CayenneTM är en utmärkt förberedelse inför
utmaningarna i ett projekt. Efter att ha deltagit i ett 
seminarium har deltagarna:
• Förbättrad förmåga att balansera önskemål mellan 

olika projektägare.
• Förmågan att identifiera och utnyttja nyckeltal.
• Förbättrad förmåga att identifiera potentiella 

fallgropar i projekt.
• Bättre förståelse för förutsättningarna i pågående 

projekt.
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Fakta

Material
Spelplansbaserad projektsimulering. 
Antal deltagare
3-6 lag om 2-4 deltagare. Flera seminarier kan hållas 
samtidigt. 
Deltagare
Alla projektdeltagare, projektledare, affärsansvariga,
innehållsleverantörer, experter, slutanvändare, 
supportfunktioner samt andra som kan påverka 
resultatet av ett projekt.
Tidsåtgång 
6-8 timmar.
Handledare
Handledare certifierad av Celemi.
Språk
Vi översätter våra produkter löpande, på vår hemsida 
www.celemi.com finns en uppdaterad lista.

Celemi Solution Provider:


