
Kompetent kapacitet
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Webinar om Driftsledelsens 4 P’er 
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- Og i virkeligheden handler det om at håndtere ubalancen bedst muligt

Planlægning handler om at skabe balance behov og kapacitet

Kundevendte opgaver Driftsenhedens kapacitet

Opgaven
Bedst mulige 

balance

Succeskriteriet
I rette tid

I rette mængde
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Måske ikke en mand til månen, men nok tæt på med tiden til at udvikle processer og styring in mente

Erhvervsstyrelsen fik i marts pludselig en ny stor opgave 

250 medarbejdere

• Indmeldingsblanketter blev 
udviklet

• Automatiseringsløsninger 
udviklet

• Data om virksomheder gjort 
tilgængelige

(Høkerregning: ca 45 min til hver sag)

HØJVOLUMENPRODUKTION
(ca. 3 sager ”af rampen” hvert 

minut)

~ 75.000 lønmodtagere

~ 25.000 selvstændige

Kundebehov Tilgængelig kapacitet
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Planlægning er del af en styringsproces

Driftsledelses-
system

Driftssystem

PlanlægningOpfølgning

Styringsprocessen På jævnt dansk

KorrektionOpfølgning

Indlægget i dag har fokus på at være præcis på forudsætningerne

• Plan = et sæt forventninger ud fra 
nogle forudsætninger

• Opfølgning = nåede vi 
forventningerne og holdt 
forudsætningerne?

• Driftsledelse = hyppig opfølgning på 
forventningerne og vær præcis på  
forudsætningerne



Planlægning af drift har altid eksisteret
Produktionsvirksomheder har forfinet og digitaliseret samme grundmodel i 45 år
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... og samles i en række stamdata som holdes i et ERP system

I produktionsverdenen – er forudsætningerne standardiserede

Hv... Input til planlægning

Hvad skal produceres? Produktbeskrivelsen – viser hvordan 
produktet ser ud i forskellige stadier af 
produktionen

Hvordan skal det 
produceres?

Processpecifikationer – beskriver de 
nødvendige operationer for at lave det 
færdige produkt

Hvornår skal det 
produceres?

Standardtider - den tid det tager at 
gennemføre en operation

Hvor skal det 
produceres?

Tilgængeligt udstyr – overblik over 
fabrik, udstyr og arbejdskraft

Hvor meget skal 
produceres

Volumen-behovet – hvor meget skal 
der laves



Planlægning i service og administration er ikke helt så moden...
Men hjælpes måske på vej af den digitale udvikling
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Uklarhed over hvad der egentlig skal laves og bliver lavet
Flygtigt ”produkt” som delvist tilpasses fra gang til gang og i stigende grad påvirkes af udefrakommende krav og 
lovgivning 

Listen af services har sjældent entydige ”produktnumre” eller er specificeret i et ”produktkatalog” og stamdata 
findes sjældent

Opsamling af den faktiske produktion er ofte mangelfuld eller svært tilgængelig i IT-systemernes mave

Langsigtet planlægning er noget, der typisk sker i økonomi/finans   
Langsigtet planlægning i driften er drevet af budgetter og udført af økonomifolk – enheden er ”kr og årsværk”, ikke 
”tid og styk”

Der er sjældent en planlægningsmodel og god IT-system understøttelse (undtagelsen er kontaktcenter-området, 
hvor avancerede vagtplanlægningssystemer anvendes)

Uklare forventninger til, hvor mange timers kundevendt arbejde en medarbejder kan udføre på et år

Varians i processen
Varians i input grundet ”unikke cases” 

Varians i proces grundet ”kundens involvering” og lav processtøtte i udstyr

Der ses øget brug af elektroniske blanketter til at styre input

Der ses øget brug af arbejdsgangsssystemer og administrative robotter til bedre processer



Opgaver er ikke statiske, de bevæger sig mellem procestyper
Behovet for planlægning øges
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Opgaven kun 
nødtørftigt beskrevet 
– arbejdet beror på 

faglighed

Opgaven er nedbrudt i 
procestrin med 

aktivitetsbeskrivelser

Processen 
automatiseres (BPM) / 

Procestrin 
automatiseres (RPA)

Proces omformes til 
selvbetjening for 

kunderne

Håndtere opståede 
events

Sagsbehandling Event-håndtering

Kontaktproces

Egenfordeling Fællesfordeling Monitorering

Varians tages gradvist 
ud af aktiviteter, input 

standardiseres og 
processen 

understøttes digitalt

”Digitizing” Automatisering ”Selvbetjening”

Projekt

Kundeservice – hjælper kunder 
med spørgsmål og selvbetjening

DigitaliseringIndustrialisering

Opgaven udføres de 
første gange som 

”trial & error”

Leveranceprojekt

De fire arketyper af processer i Driftsledelsens 4 P’er:
• Projektprocesser (udviklings- og leveranceprojekter)
• Sagsbehandling (egen- og fællesfordeling)
• Kontaktprocesser (inbound og outbound)
• Event-håndtering (når der er klumper i flowet)

Projektlederstyret Medarbejderstyret Leder- / systemstyret

Produktionsgrundlaget



Bedre planlægning i service og administration starter med forudsætningerne
Fire indsatser bør lines op på startbanen
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Planlægnings-
faktorer

Opgave- og 
proces-
stamdata

Kompetent 
kapacitet

Badekar-
styring 4
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Hvordan nedbrydes fra betalt arbejdstid til den kundevendte tid – hvor meget er der egentlig tilbage?

Aftalte planlægningsfaktorer er grundlaget for at kunne tale om kapacitet

30 dage 7 dage 1 % 4 % 5 % 17 %

83%

73%

(Stab- og udviklingsmedarbejdere og ledere er udeladt)

Planlægnings-
horisont

Den konkrete planlægningsfaktor

Langsigtet 
planlægning

Ét kundeårsværk er lig med 1.169 
timer.

Beregning af nødvendige årsværk for en 
opgave sker ved at omregne behovet til 
timer pr. år og dividere med 1.169 
timer. 

1.041 timer/år => 0,89 årsværk

Kundevendt tid Intern tid

1601 timer

Det vigtige er ikke fordelingen mellem 
kundevendt og intern tid, men at man 
følger op på at den aftalte fordeling 
overholdes – ellers må der råbes op!
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Opgavestamdata – de kundevendte opgaver i fælles sprog og overblik
Dette niveau er tilstrækkeligt til langsigtet planlægning

Opgave-
navn

Afdelings-
navn

Volumen Procestid Procestrin-
indeks

Kapacitets-
behov 
(årsværk)

Sagsbe-
handlings
-mål (tid)

Kapacitets-
allokering

Proces-
arketype

Kapacitets
-allokering

Udførelses
-frekvens

Fornyelse 
af licens

Kbh N 12.500 29,5 240 5,3 8 dage Variabel Sagsbe-
handling -
fællesford

Variabel Dagligt

Muligheds
-vurdering

Kbh N 5.000 180 500 12,8 20 dage Variabel Sagsbe-
handling -
egenford

Variabel Dagligt

Konto-
afstem-
ning

Kbh N 12 120 100 0,02 2 dage Fast Sagsbe-
handling -
egenford

Fast Månedligt

Service-
telefon

Kbh N 253 300 100 1,09 0 dage Fast Kontaktpro
ces -
inbound

Fast Dagligt

RPA-støtte Kbh N 253 150 100 0,54 3 dage Fast Event 
håndtering

Fast Dagligt 

Andre Kbh N ... ... ... 33,2 ... ... ... ... ...

Kapapacitetsbehov52,95 årsværkTilgængelig kapacitet 49,5 årsværk

... Vi trækker lidt rigeligt på medarbejderne – og håber at det går



Processtamdata – den datamæssige side af en kortlægning
- og grundlaget for detaljeret planlægning og opfølgning
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Opgavenavn

Opgave-ID

Procestrin-
navn

Procestrin-
ID

Udførende 
team

Procestrintid 
(min)

Procestrin-
indeks (%)

Gennemsnitlig 
procestrintid 

(min)

Procestrin 
servicemål

(dage)

Fornyelse af 
licens

Procestrin 1 10005 Team 1 18 100 18 3

1003 Procestrin 2 10006 Team 1 10 90 9 1

Årligt
forecast

Procestrin 3 10034 Team 2 5 50 2,5 1

12.500

Opgaven 
samlet

5,3 årsværk 240 29,5 5

Procestrin 1
(100%) – Team 1

Aktiviteter

Samlet – 18 min

Procestrin 3
(50%) – Team 2

Aktiviteter

Samlet 5 min

Procestrin 2 
(90%) – Team 1

Aktiviteter

Samlet – 10 min 

Fornyelse af licens
Volumen: 50/dag

Kunde

Blanket fra organisations 
hjemmeside (elektronisk)

Service trådt i 
kraft (40%)

Service trådt i 
kraft (50%)

E-mail fra 
hjemmeside

E-mail
E-mail fra 
hjemmeside

1 dag1 dag3 dage



Kompetent kapacitet – hvor mange medarbejdere bør kunne en opgave?
- For store processer bør dette ske på procestrinniveau
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Opgaver i team 1 Procestrin Kundedagsværk
pr. udførelsesdag

Minimum 
kompetent 
kapacitet P

JA
S

D
R

A
K

R
M

E
K

T
B

C
A

T
J

S
B

N
C

L
B

C
JE

JS
M

M
H

E
JH

A
T
S

C
A

S
P

B
K

O Antal 
kompetente 

medarbejdere

Status

Fornyelse af licens Procestrin 1/1A 2,4 5 4 3 3 3 4 5 OK

Procestrin 2/2A 1,2 4 4 3 3 3 3 3 3 7 +3

Mulighedsvurdering Mulighedsvurdering 9,4 15 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 12 -3

Praktikvejledning Praktikvejledning 0,16 3 4 3 2 2 -1

Afdelingspostkasse Afdelingspostkasse 0,16 3 3 1 -2

Kontoafstemning Kontoafstemning 0,33 3 4 4 4 3 OK

Servicetelefon Servicetelefon 0,81 4 3 3 3 3 3 3 4 7 +3

RPA-støtte RPA-støtte 0,41 3 3 4 3 3 OK

14,87 3 2 2 3 1 3 3 3 5 5 2 3 3 1 1 40 0

Behov for 
kundedagsværk

Minimum kompetent kapacitet

< 1 kundedagsværk 3 medarbejdere

1 – 2 kundedagsværk 4 medarbejdere

> 2 - 5 
kundedagsværk

2 x ‘behov for kundedagsværk’ med efterfølgende 
oprunding til nærmeste heltal

> 5 kundedagsværk 1,5 x ‘behov for kundedagsværk’ med efterfølgende 
oprunding til nærmeste heltal

Trænings-
status

Beskrivelse

0 Medarbejder skal ikke kunne udføre opgave

1 Træning er planlagt eller i gang

2 Medarbejderen kan udføre opgaven med adgang til støtte

3 Medarbejderen kan udføre opgaven til den standardtid

4
Medarbejderen er SME specialist på opgaven/procestrinnet og 
kan håndtere/beslutte på de ikke-standardaktiviteter, samt 
udføre procestrin overtaget af administrative robotter



Badekarstyring – hvornår giver sagerne lyd fra sig?
- Styring på procestrinniveau frem for opgaveniveau øger transparensen
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Opgaver uden for 
sagsbehandlingsfrist

Sagsindgang 

Sagsudgang

# medarbejdere 
procestid

Opgaveniveau – en svømmehal

Servicemål på opstart og procestrinafslutning
Opgaven kan hurtigt gå i ”rød”, hvis den ikke tages fra 
indboksen (grundet servicemål på procestrinnet)

Hvad skal servicemålene være for at 
sagsbehandlingsfristen overholdes?

Procestrinsniveau – flere badekar

Sagsindgang 

Sagsudgang

Opgaver inden for 
sagsbehandlingsfrist

Sagsbehandlingsfrist på aflevering
Opgaven bliver først ”rød” når fristen er 
overskredet

Hvor høj må vandstanden være før 
alarmen lyder?

Hvad skal servicemålet være for 
hvert procestrin for at 
sagsbehandlingsfristen kan 
overholdes?

8 dage

3 dage

1 dag

1 dag



Administrative robotter – reducerer behovet for kompetent kapacitet
Driftsenheden slipper dog ikke for at tage ansvar for sine virtuelle kollegers arbejde
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Opgavenavn

Opgave-ID

Procestrin-
navn

Procestrin-
tid (min)

Procestrin-
indeks 
(%)

Gennemsnitlig 
procestrintid 

(min)

Fornyelse af 
licens

Procestrin 1 18 100 18

1003 Procestrin 2 10 90 9

Årligt forecast Procestrin 3 5 50 2,5

12.500

Opgaven 
samlet

5,3 årsværk 240 29,5

Opgavenavn

Opgave-ID

Procestrin-
navn

Procestrin-
tid (min)

Procestrin
-indeks 

(%)

Gennemsnitlig 
procestrintid 

(min)

Fornyelse af 
licens

Procestrin 1 5 100 5

Procestrin 1A 0 100 0

1003 Procestrin 2 10 30 3

Procestrin 2A 0 60 0

Årligt forecast Procestrin 3 5 50 2,5

12.500

Opgaven 
samlet

1,9 årsværk 340 10,5

• Procestid: 29,5 => 10,5 m
• Processtep-indeks: 240 => 340
• Årsværk: 5,3 => 1,9

 Omkostninger
 Kompleksitet

Resultater:

Valide processtamdata giver mulighed for 
opfølgning på resultater fra robotics:
• Reduceres procestrintiden som ”lovet”?
• Reduceres procestrinstepindekset som ”lovet”?
• Sker der en gradvis ”udhuling” af robotterne?

Robotics og processtamdata:



Med forudsætningerne på plads kan den egentlige planlægning begynde...
- til gavn for kunder og til gavn for det enkelte team
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...og dialog i organisationen om håndtering af 
ubalancer tages, så der...

1

2
3 4

... i fælleskab håndteres situationer som de viste 
ved hjælp af relevante virkemidler, f.eks. :
• Kapacitetsjustering
• Opgaveflytning / fristforlængelser
• Peakhåndtering

...så teamlederen oplever, at der generelt er 
balance mellem kundeopgaverne og kompetent 
kapacitet i teamet
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