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Processer -
en disciplin i D4P -  
Driftsledelsens 4 P’er
Formålet med denne artikel er at introducere og beskrive 
det ene af de fire P’er, nemlig disciplinen om ’Processer’. 
Under disciplinen er der identificeret fem praksisser, som 
operationaliserer arbejdet med disciplinen. To af disse 
praksisser er i fokus i artiklen, nemlig Proceslandskab og 
Proceskortlægning. De tre øvrige, Standarder, Træning 
og Proceskonfirmering omtales kun kortfattet til sidst i 
artiklen.

PROCESSER – EN DISCIPLIN I D4P – DRIFTSLEDELSENS 4 P’ER

Overblik over artiklen
I modellen anvendes det engelske ord ”Processes” 
af hensyn til at få de 4 P’er til at fremstå som 
sammenlignelige begreber. I nærværende artikel bliver 
det danske ord ’processer’ imidlertid brugt for at lette 
læsningen. 

I artiklens første afsnit ”Introduktion til processer” 
introduceres procesbegrebet. I D4P anskues processer 
som det, der i praksis sørger for at kunderne oplever en 
værdiskabelse ved leverance af produkter og services. I 
afsnittet ”Proceslandskab – den kundeopgavefokuserede 
model” præsenteres en procesmodel, som fokuserer 
på at skabe overblik og orden over de processer, som 
kræves for at driftsenheden kan levere værdi til kunderne. 
Det sker ved at koble organisationens overordnede 
opgaveoverblik til de E2E processer, som forbinder 
kunderne med organisationen, og endelig nedbryde til 
de konkrete processer, der indeholder de procestrin og 
aktiviteter, som skal udføres af medarbejderne for at 
skabe den faktiske værdi til kunderne. 

I afsnittet ”Processers naturlove’” beskrives fire arketyper 
af processer. Disse arketyper er tilpasset til forskellige 
typer af opgaver. Procesarketyperne er særligt vigtige i 
forhold til styring af processerne. 

proceslandskabet forventes det at processerne er 
beskrevet og kortlægninger via diagrammer. I afsnittet 
”Proceskortlægning” beskrives, hvordan processer kan 
kortlægges på de forskellige niveauer i proceslandskabet. 
Der lægges særlig vægt på kortlægning af en proces 
via kortlægningen af dens indgående procestrin. Her 
introduceres begrebet ’happy flow’ med en efterfølgende 
diskuteres om hvordan man kan designe og kortlægge 
de mange situationer, hvor happy flow brydes, og ikke-
standard procestrin og -aktiviteter må anvendes. 

I artiklens sidste indholdsafsnit ”I indgreb med 
virkeligheden” beskrives kort de tre sidste praksisser, 
som hører under disciplinen processer, nemlig 
standarder, træning og proceskonfirmering, som 
er det, der bringer hele procesarbejdet ind i en 
dagligdagskontekst og sikrer resultaterne af den 
store indsats med at kortlægge processer og skabe et 
proceslandskab.

PROCESSER – EN DISCIPLIN I D4P – DRIFTSLEDELSENS 4 P’ER
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Introduktion til 
procesbegrebet

Den klassiske procesmodel

Hvem er bedst af Noma og McDonalds? Hvem er finest 
at have med at gøre: en studerende som har problemer 
med at bestå eller en stjerneforsker på vej mod 
nobelprisen? Som spørgsmålene er sat op, giver svaret 
nok sig selv. Men det er måske, fordi man svarer ud fra en 
produkt/servicesynsvinkel, når man siger ”Noma” og et 
kundefokus når man siger ”stjerneforskeren”. Ser man på 
organisationerne som driftsenheder, kan svarene sagtens 
være anderledes. 

”At fokusere på en proces indebærer, at opmærksomheden 
flyttes fra de færdige resultater (produkter og tjenester) til 
den kæde af aktiviteter, som former dem” (Rentzhog, 2000). 

Fokus på processer og ikke produkterne i sig selv, er 
omdrejningspunktet for at have et godt driftssystem og en 
god driftsledelse. F.eks. vil den gennemsnitlige McDonalds 
med stor sandsynlighed have et meget klart defineret 
proceslandskab og have klart beskrevne processer for 
arbejdets udførelse, der vil være opdaterede standarder, 
rigtig god træning og hensigtsmæssig konfirmering af 
processerne. En ’burgermontør’ kan efter sigende præcist 
tage de 13 gram salat med hånden, som skal i en BigMac. 

Ligeledes kan en organisation, som leverer natlogi til 
hjemløse sagtens have meget mere effektive processer 
end en organisation, som leverer vinrejser til Bourgogne. 
Kort sagt, man kan være dygtig til processer, drift og 
driftsledelse uanset hvem kunderne er og hvad man leverer 
til disse kunder. Det betyder også, at medarbejdere i alle 
typer af drift har en mulighed for at være rigtig stolte af 
det, de laver. 

I centrum af det hele står mennesker og processer, som 
vist i figur iii. Selvom alle kender og bruger ordet proces, så 
er det nok færre, som har tænkt over dets indhold. 

I figur 1 er den klassiske procesmodel vist. En proces 
handler i al enkelhed om på en styret måde at bringe 
et sæt af inputressourcer fra tilstand A til tilstand B 
for at tilfredsstille et behov hos processens kunde. 
I denne beskrivelse ligger et par indskrænkninger i 
procesbegrebet:

•	 Det er en styret proces, dvs. den sker ikke af sig 
selv

•	 Den gør noget for nogen, dvs. der er et ”eksternt” 
behov som skal opfyldes

Det kan ikke afvises, at der mindst et sted i Danmark er en 
enkelt arbejdsopgave udført af medarbejdere, som ikke 
overholder de to ovenstående punkter. Dette kaldes nogle 
gange skunk work, og kan være rigtig relevant, når der er 
tale om innovation og udvikling, men i en driftsenhed skal 
det næppe forekomme. For i driftssystemet skal der gerne 
være kunder til det, som udføres og det som udføres, skal 
gerne være det rigtige under hensyntagen til de – typisk – 
knappe ressourcer. 

INTRODUKTION TIL PROCESBEGREBET

Procesmodellen indeholder fire 
generiske elementer:

De ressourcer som er nødvendige for at 
en proces kan gennemføres og skabe 
et output. Der skelnes mellem to typer 
af input. Der er de transformerede 
ressourcer, som gennemgår processerne 
og bliver lavet om til produkter og 
services. Det er typisk kombinationer af 
materialer, information og kunder. Den 
anden type input er de transformerende 
ressourcer, som sørger for at 

processerne gennemføres. Det er typisk 
udstyr (herunder IT), medarbejdere og 
kunder. Kunder har en særstilling idet de 
både kan være en transformerende og en 
transformeret ressource, og det er typisk 
forbindelse med levering af services 
og oplevelser, at kunden er involveret 
som ressource i såvel processen som 
værende en del af output.

Transformerede
• Materialer
• Information
• Kunder
• 
Transformerende
• Udstyr
• Medarbejdere
• Kunder

• Form-transformation
• Tid-transformation
• Sted-transformation
• Fysisk transformation af kunde
• Følelses-transformation af 

kunde

• Produkt
• Service
• Oplevelse
• ”Spild”
• CSR 

aftrykket

Figur 1: Den klassiske procesmodel

Input:

INTRODUKTION TIL PROCESBEGREBET

ProcesInput Output

Feedback
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INTRODUKTION TIL PROCESBEGREBET Proceslandskabet  en introduktion

Processer transformerer input til 
output. Inden for produktion er der 
tre klassiske transformationstyper. 
Form-transformationen, som er 
den, vi typisk vil kalde ”produktion” 
hvor produktet tager form, tid-
transformationen, hvor råmaterialer, 

halvfabrikata eller det færdige produkt lagres enten 
for at vente på en kunde eller også for at få yderligere 
værdiforædling. Endelig er der sted-transformationen, som 
bringer produkterne fra A til B. I klassisk masseproduktion 
har man først gennemført form-transformationen 
(produktionen), dernæst tidstransformationen 
(lagerføringen) og endelig stedtransformationen 
(distributionen). I moderne værdikæder er disse tre 
transformationsformer blandet ind mellem hinanden. 

Inden for service er form-, tid- og sted-transformationerne 
stadig væsentlige, men med kundernes aktive involvering 
i processerne kan der også ske en fysisk transformation 
af en kunde, f.eks. en klipning eller restaurantbesøg, 
og det involverer også en større eller mindre grad af 

følelsesmæssig transformation. Nogle gange er den 
tilsigtet, som f.eks. i en biograf eller i en forlystelsespark, 
men andre gange er den utilsigtet, f.eks. ved oplevelsen af 
en arrogant læge, ved lange køer i borgerservice eller ved 
modtagelse af et ”nej” til byggeanmodningen om en ny 
carport. 

Det betyder, at en række processer indeholder flere eller 
alle typer af transformationsprocesser. Ofte er det form-
transformationen man har fokus på, hvilket dog ikke 
fortæller den fulde historie.

Det er her værdien kommer i form 
af produkter og services, og i 
forbindelse med services følger 
også en mere eller mindre tilsigtet 
oplevelse. Det er væsentligt at 
være opmærksom på, at fokus i 

vurdering af output for en driftsenhed er evnen til at levere 
til den aftalte specifikation af produktet, servicen eller 
oplevelsen i rette stemning, form, tid, sted og mængde. 
Det betyder, som allerede indikeret i indledningen, at 
såfremt processerne leverer et output der lever op til 
specifikationen, er processen en succes, uagtet om output 
er et måltid på Noma eller McDonald.

Output indeholder imidlertid mere end det tilsigtede 
produkt, service og oplevelse. Der vil også være et 
vist element af spild i form af f.eks. materialespild, 
ressourcespild og så endelig ”failure demand”, dvs. 
udførelsen af processer som ikke var nødvendige, hvis 
man havde gjort det rigtigt første gang. Disse typer af 
spild er omkostninger for organisationen, som kan og bør 
reduceres. 

I stigende grad er CSR-aftrykket en væsentlig del af 
output, man som organisation må forholde sig til. Først 
og fremmest naturligvis ved, at man ikke bidrager til 
noget ulovligt. Anti-hvidvask arbejdet i bankerne er et 
eksempel på nogle store og tunge processer, som reelt 
ikke skaber produkter eller services for kunderne, og som 
nok maksimalt skaber en neutral oplevelse. Her handler 
output om at være ”compliant”, dvs. at leve op til regler. 
Derudover handler CSR-aftrykket også om, hvor god en 
”samfundsborger” organisationen er og hvilket CSR-aftryk 
man lægger på omverden, f.eks. i form af CO-2forurening 
(carbon footprint). Det at have styr på denne del af output 
bliver stadigt vigtigere og måske nogle gange endda 
næsten vigtigere end leverancerne til kunderne.

Når et output er realiseret, kan det 
være relevant med feedback til 
inputsiden i forhold til korrektion eller 
forbedring så output forbedres til 
næste gang. I D4P er dette feedback 
loop en væsentlig del af styringen, 
såvel i opgavestyringen som 

målstyringen, hvorfor feedback ikke behandles yderligere i 
nærværende artikel. 

Potentialet ved digitaliseringen ses meget klart i 
procesmodellen, idet digitale produkter og services 
fuldstændig overflødiggør sted- og tidstransformationen. 
Download af en avisapp sker momentant og er 
øjeblikkelig klar til brug til meget få øre i direkte 
produktionsomkostninger. Specifikationen for avisapp’en 
er fast, og det er i kundens egen brug af avisapp’en, at den 
tilpasses den enkelte kundes behov. 

Den store indsats i digitale produkter og services ligger 
i udviklingen af IT-løsningen. Dertil kommer naturligvis 
vedligehold af IT-systemerne, som leverer produkter og 
services og overvågning af sager eller kunder, som ”falder” 
af båndet, som skal hjælpes tilbage igen. Der er typisk 
også behov for en egentlig kundeserviceafdeling for at 
hjælpe kunder, når noget går galt eller der er spørgsmål. 
Dette er eksempler på nogle af procesarketyperne, som 
omtales i artiklen, og vil være nogle procestyper, som 
stadigt flere organisationer skal forholde sig til. 

Har man bare en enkelt proces, er det ret lige til at 
se processen lagt ind i procesmodellen i figur 1. 
Udfordringen opstår, når organisationen har rigtig 
mange processer. Processer som mange gange går på 
tværs af organisatoriske funktioner. Derfor kan det være 
nødvendigt at skabe overblik over processerne i form af 
et proceslandskab, som også er med til at sætte rammer 
for og definere, hvordan en organisation arbejder med sine 
processer.

Proces:

Output:

Feedback:

Èn proces er ret lige til at forstå, jf. figur 1. Man tager noget 
input, transformerer det (over en eller anden type proces) 
til noget output, som forhåbentlig er af højere værdi og 
leverer til en kunde. Det er også rimelig ligetil at kortlægge 
en enkelt proces, når man kender til kortlægningsværktøjer, 
og ligeså er det oftest muligt at komme med gode forslag 
til forbedringer af den enkelte proces. Det er heller ikke 
svært at styre en enkelt proces i dagligdagen, det kan 
medarbejderne, som arbejder i den, sådan set godt selv 
klare. Det, der i særlig grad gør det nemt, er, at man selv 
kan definere processens grænser, f.eks. så den stemmer 
overens med eget ansvarsområde. 

Men virkeligheden og organisationens processer lader sig 
ikke afgrænse så bekvemt.

Proceslandskabet:
En introduktion



10 11

Det udfordrende omkring processer er, at de hænger 
sammen med en række andre processer ”på langs”, så 
de tilsammen udgør en samlet End-2-End proces, som 
medarbejderne i de enkelte processer ikke nødvendigvis 
kender fra ende til anden. Dette er søgt illustreret i figur 
2A.

Samtidig er der nok mere end én samlet proces på langs af 
organisationen, da man typisk servicerer en del forskellige 
typer af kunder og kundegrupper inden for et konkret 
forretnings- eller ansvarsområde. Der eksisterer en række 

forskellige processer parallelt mellem hinanden, og det er 
ofte uklart hvordan adskillelsen mellem dem egentlig er. Er 
det samme eller forskellige processer, hvis de udføres for 
hhv. en studerende eller en pensionist eller for en kunde i 
Norge eller Danmark? Dette er søgt illustreret i figur 2B. 

Ofte anvendes der flere forskellige IT-systemer til at 
håndtere E2E processer. Det kan også opleves at visse 
dele af flere E2E processer benytter samme IT-system 
og samme proces, for måske siden at splittes op igen og 
afhængig af den konkrete situation. Endelig kan processen 
starte og slutte på forskellige tidspunkter afhængig af 
det konkrete kundebehov. Nogle af disse forskellige 
muligheder er søgt illustreret i figur 2C.

Opbygningen af et proceslandskab kan have forskellige 
ambitionsniveauer. Hvis alle processer i en virksomhed 
ønskes inkluderet; skal man forholde sig til, hvordan 
henholdsvis kerne-, støtte- og ledelsesprocesser defineres 
i organisationen. 

Kerneprocesserne er processer, som understøtter 
organisationens forretningsgrundlag eller mission, 
og følgelig de processer, som gerne i en eller anden 
konfiguration skal starte og slutte hos organisationens 
kunder. 

Støtteprocesserne er processer, som understøtter at 
kerneprocesserne kan udføres. Friis og Friis (2016, s. 92) 
angiver følgende som typiske støtteprocesser:

•	 IT-udvikling

•	 Controlling

•	 Dokumentstyring

•	 Vedligehold

•	 Medarbejderudvikling

•	 Afvigelsesbehandling

Fra at man kigger på en enkelt proces, som man selv 
definerer grænserne for, til at man har et overblik over alle 
processerne i sin organisation, er kompleksiteten øget 
drastisk, for ofte er det jo A + B + C fra figur 2 samt sikkert 
meget mere, man vil opleve. 

Det samlede overblik over processerne i en organisation 
kan samles i et ”proceslandskab”. Som med andre billeder 
af organisationen, såsom organisationsdiagrammet 
eller kontoplanen, er det noget, som udvikler sig over 
tid efterhånden som organisationen udvikler sig, dens 
services ændres og automatiseringsgraden øges. 

Enhver organisation har et opdateret organisationsdiagram 
og en kontoplan. I ’Lov om finansielle virksomheder’ er det 
ligefrem indskrevet i §71, at ”En finansiel virksomhed skal 
have effektive former for virksomhedsstyring, herunder 
en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, 
gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling”, og i bilag 
2 til Årsregnskabsloven er anført minimumskrav til den 

kontoplan, som en virksomhed skal have. 

Der findes ikke tilsvarende regler om processer. Selvom 
processerne leverer værdien til kunderne, og det jo typisk 
er kundernes betalinger, som organisationen lever af, er 
det langt fra alle organisationer som har og vedligeholder 
et proceslandskab, der beskriver hvordan organisationens 
arbejde udtrykt i processer udføres. 

Hvis en organisation har et sådant proceslandskab, 
vedligeholdes det sjældent med samme nidkærhed som 
organisationsdiagrammet eller kontoplanen – måske 
fordi der ikke nødvendigvis er en klar ejerfunktion for det 
samlede proceslandskab? Kontoplanen ejes jo af økonomi/
finansfunktionen og organisationsdiagrammet af HR-
funktionen. 

Selvom ejerskabet for proceslandskabet kan være uklart, 
er der imidlertid en række årsager til, at et proceslandskab 
kan være af værdi for en organisation, se figur 3.

Et proceslandskab er ikke alene en ’flad’ beskrivelse af 
alle processer i en organisation, det indeholder ligeledes 
dybde, dvs. forskellige detaljeringsniveauer. Der er 
forskel på den detaljerigdom, som er nødvendig, når en 

organisations strategi skal operationaliseres ved et re-
design af processerne, og når den enkelte medarbejder 
skal finde hjælp til at udføre en konkret aktivitet i et 
procestrin.

Hvorfor et 
proceslandskab 
er vigtigt

Kerne-, støtte- og 
ledelsesprocesser

”min” 
proces? ?

A B C Figur 3: Eksempler på den værdi et proceslandskab kan bibringe en organisation

A

B

C

D

E

F

Operationalisering af 
organisationens strategi

Compliancekrav og 
kvalitetsstyringsystem

Overblik og forståelse for 
sammenhænge 

Overblik og forståelse for 
sammenhænge 

Hjælp for medarbejdere til 
at udføre og forbedre

Et sprog for processser i 
organisationen

Strategiske tiltag fordrer at noget nyt og anderledes skal ske. For at 
lykkes med dette skal det beskrives, hvordan det nye skal udføres og 
hænger sammen med det eksisterende. Dette kan vises i et opdateret 
proceslandskab

Strategiske tiltag fordrer at noget nyt og anderledes skal ske. For at 
lykkes med dette skal det beskrives, hvordan det nye skal udføres og 
hænger sammen med det eksisterende. Dette kan vises i et opdateret 

proceslandskab

Hvem gør hvad i organisationen og hvordan er den samlede End-to-
End proces egentlig for de enkelte services? Et overblik over E2E 

processerne kan hjælpe medarbejdere med at orientere sig. 

Proceslandskabet kan være stedet, hvor de nuværende standarder for 
arbejdets udførelse vedligeholdes i form af procesdiagrammer og 

dokumenter af forskellig type. Et intuitivt proceslandskab gør det let at 
finde relevant dokumentation.

Procesdiagrammer og dokumentation er udformet med henblik på, at 
medarbejdere kan få hjælp til at udføre det forventede arbejde i rette 

kvalitet og tid, og det er udformet så det kan anvendes ved træning og 
procesforbedringsarbejde

Ved at definere og arbejde med proceslandskabet i en organisation 
bliver det også defineret, hvordan processer opfattes i organisationen 
og hvordan de skal beskrives og omtales på forskellige niveauer og i 

forskellige sammenhænge

HVORFOR ET PROCESLANDSKAB ER VIGTIGT KERNE-, STØTTE- OG LEDELSESPROCESSER
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Ledelsesprocesser foreslås af nærværende artikels 
forfatter skilt ud af støtteprocesserne, som en selvstændig 
kategori. Nogle eksempler kan være nedenstående udledt 
af Friis og Friis’ eksempler på støtteprocesser: 

•	 Strategiudvikling

•	 Ressourcestyring

•	 Forbedring

•	 Ledelse

Hovedårsagen til, at ledelsesprocesserne foreslås 
skilt ud som en særlig kategori er, at de ofte kun ses 
beskrevne i ganske procesmodne virksomheder. Mange 
organisationer har årshjul for, hvilke ledelsesmæssige 
aktiviteter man skal igennem hen over året, men det 
er mindre hyppigt beskrevet som egentlige processer. 
Der kan være organisationer, hvor det at få kortlagt 
ledelsesprocesserne kan være endnu vigtigere end at få 

kortlagt kerneprocesserne.

Det vil imidlertid ofte være fokus på de kundevendte 
opgave når arbejdet med et proceslandskab påbegyndes, 
og det er også her at driftsledelse typisk anvendes. 
Derudover ses driftsledelse også ofte anvendt i repetitive 
procesområder i større organisationers støttefunktioner, 
dvs. i det som ofte betegnes som ’administrationen’, hvor 
kunderne kan være såvel interne som eksterne kunder. 

Derfor kan det i driftsledelsessammenhæng være 
tilstrækkeligt at starte med en mere kundeopgavefokuseret 
tilgang til design af sit proceslandskab. Dette beskrives i 
næste afsnit. 

Procesmodellen i figur 4 er udgangspunktet for det 
proceslandskab som bliver anvendt videre frem i 
nærværende artikel, se figur 5.

Den gule streg i figur 5 har til formål at dele 
proceslandskabet i to dele. Første del med de tre 
øverste niveauer har på forskelligt detaljeringsniveau til 
formål at skabe modeller af processernes organisering 
i organisationen. De tjener til at skabe forståelse og 
overblik, og kan bidrage til at modellere en organisation 
udtrykt i processer. De har ikke til formål at vise, hvordan 
en helt konkret service eller et produkt leveres til kunderne.

De tre nederste niveauer har på stadigt mere detaljeret 
niveau til formål at beskrive, hvordan processerne reelt 
bliver udført i dagligdagen. 

De tre hovedniveauer følger logisk todelingen, men dog 
således at det midterste niveau, E2E processerne, bliver 
ombrydningspunktet mellem model og virkelighed. I de 
kommende afsnit beskrives niveauerne i figur 5 ud fra de 
tre hovedniveauer.

Et proceslandskab har et antal 
niveauer, hvor processerne 
bliver stadigt mere detaljerede. 
Et eksempel på en sådan 
niveaudeling er vist i figur 
4, hvor udgangspunktet er 
forretningsområder (Business 
Area), som efterfølgende 
nedbrydes. Dermed kan der godt 
kan være flere forretningsområder 
på niveau 1 og det betyder også, 
at fokus er på organisationens 
kerneprocesser, som i figur 4 
kaldes forretningsprocesser. Disse 
processer kan optræde i forskellige 
varianter, og det er til disse 
varianter, at de konkrete procestrin 
og aktiviteter knytter sig til. 

Proceslandskabet – den 
kundeopgavefokuserede 
model

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Business Area

Process Group

Business Process

Business Process Variant

Process Step

Activity

Figur 4: En niveaumæssige procesmodel (https://blogs.sap.com/20/01/2017/
the-standard-process-model-meets-solman-7.2-process-management/)

Figur 5: Proceslandskab med seks niveauer
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Procesorganiseringen dækker de to øverste niveauer i 
proceshierarkiet. På dette niveau er det ikke processernes 
faktiske forløb, som er interessant. Her handler det om at 
vise hvordan processerne logisk er inddelt i organisationen, 
og i virkeligheden nok i højere grad de opgaver, som 
processerne udfører. 

Ved at tage udgangspunkt i forretningsområder eller 
serviceområder kan organisationsstrukturen i en vis 
udstrækning anvendes til organisering på det øverste 

niveau. Det underliggende niveau 2 kan så blive en liste 
med kerneopgaverne. Intentionen vil typisk være, at disse 
to niveauer kan vises i én figur, og at figuren er dækkende 
for de opgaver og de kerneprocesser, som organisationen 
har besluttet, skal være genstandsfelt for proceslandskabet. 
Et konstrueret eksempel på en procesorganisering er vist i 
figur 6, hvor en kommunes kerneopgaver er vist. Støtte- og 
ledelsesopgaver er ikke medtaget her.

Procesorganiseringen

Dagtilbud

Skoler

Specialskole og -institution

Ungdomsskoler

Ungdommens uddannelsesvejledning

Pædagogisk viden og udvikling

Administrativt sekretariat

Beskæftigelsesplan

Dagpenge og kontanthjælp

Sygedagpenge og fastholdelse

Førtidspension og fleksjob

Indsats på integrationsområdet

Misbrugscenter

Botilbud, -støtte og hjemmevejledning

Myndighedsfunktion på sociale område

Væresteder

Børn og Unge Social og beskæftigelse

Visitation af borgere

Drift af plejecentre og botilbud

Hjemme- og sygepleje

Håndtering af hjælpemidler

Køkkener og madservice

Genoptræning

Samarbejde med senior- og handicapråd

Myndighedsområdet

Veje, fortove og stier

Kollektiv trafik

Affald og genbrug

Natur og friluftsliv

Vandløb

Klimatilpasning

Rengøring af kommunale bygninger

Senior og handicap Teknik og miljø

Figur 6: Overblik over kerneopgaverne på én side (simplificeret ud fra den 
faktiske organisering i Fredericia Kommune februar 2020)

Eksemplet er skabt ud fra en kommune, og et kig på tværs af flere kommuner vil vise, at et sådan overordnet 
opgaveoverblik kan tage mange former, selvom kommunerne løser de samme opgaver (jf.
https://www.fm.dk/arbejdsomraader/kommuner-og-regioner/opgaver-for-kommuner-og-regioner). 
I private virksomheder vil det typisk være produktgrupper eller grupper af ensartede services, der udgør niveau
2, mens niveau 1 udgøres af virksomhedens forretningsområder.

PROCESORGANISERINGEN PROCESORGANISERINGEN
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End-2-end processerne (omtales som E2E processer) er 
niveauet, hvor processerne begynder at tage form. En E2E 
proces samler de nødvendige processer for den samlede 

kundeleverance, som vist i figur 7. Her ses det tydeligt, at 
output fra én proces bliver til input til den næste proces.

Betegnelsen E2E proces benyttes som udtryk for den 
samling af funktionelle processer, der kræves for at 
opfylde et konkret kundebehov udtrykt ved services, 
produkter og/eller oplevelser. Det betyder, at E2E 
processen starter, når kundens behov bliver kendt og den 
slutter tidligst når dette behov er leveret og forhåbentlig 
opfyldt. 

E2E processen kan godt afsluttes senere end 
kundeleverancen, hvis der er nogle interne processer, i 
form af f.eks. registreringer og rapporteringer, der også 
skal udføres. Arbejdet med E2E processer har nogle 
karakteristika som kan kaste mudder ind i smukke 
ambitioner om at skabe et entydigt proceslandskab, som 
allerede illustreret i figur 2:

•	 Går på tværs af funktioner – i større 
organisationer eller ved mere komplekse 
serviceleverancer går en E2E proces typisk på 
tværs af flere funktioner og genstandsfeltet kan 
variere (f.eks. fra kunde til kundens sag)

•	 Genbrug af funktionelle processer – de 
funktionelle processer som indgår i en E2E 
proces kan genbruges i forskellige E2E processer, 
f.eks. modtagelse af betaling vil typisk være en 
centraliseret proces, og herved skabe bindinger 
mellem forskellige E2E processer. 

•	 E2E processerne er lidt forskellige fra gang til 
gang – E2E processerne tager udgangspunkt i 
den enkelte kundes behov, som typisk varierer 
lidt fra gang til gang, hvilket betyder at noget af 
variansen i E2E processerne må udelades for, at 
de kan beskrives enkelt 

Disse karakteristika medvirker til, at proceslandskabets 
del med E2E processer indeholder beslutninger om, hvor 
mange af varianterne af E2E processerne, der medtages. 
En yderligere problematik, som ikke rigtig lader sig løse 
elegant i den foreslåede proceslandskabsmodel er, når en 
kunde får en leverance som består af en palet af produkter 
og services med hver sin egen definerede E2E proces. 

E2E Processen vist i figur 8 kan anvendes af flere 
forretningsområder, på tværs af landegrænser og for 
flere typer lån, og afhængig af situationen kan de enkelte 
funktionelle processer se forskellige ud. Nogle møder kan 
være telefonmøder, andre digitale møder eller personlige 
møder. Dette kan afhænge af lånets beløb, af lånets type, 
mv. De forskellige generelt anvendte varianter af denne 
generiske E2E proces vil blive vist i niveau 4, hvor de 
specifikke E2E procesvarianter befinder sig. 

I figur 8 er det besluttet at inkludere den orangefarvede 
proces ”Tilbud underskrives af kunden” selvom 
organisationen ikke er involveret her. Det er gjort for at 
synliggøre et kritisk punkt i E2E-processen. Det er kunden, 
som er %100 i kontrol over, om E2E processen skal ende 
succesfuldt for organisationen med udstedelsen af et 
lån eller om processen skal gå i stå. Derudover er den 
gråfarvede proces ”Sikkerhed tinglyses” medtaget som 
et eksempel på en proces, som forløber efter at kundens 
behov er opfyldt, hvilket sker ved lånets udbetaling.

Disse tre eksempler på specifikke E2E procesvarianter 
illustrerer at de tre processer bliver designet forskelligt alt 
efter de forskellige risikobilleder for lånene og forskelligt 
brug af digitale muligheder. Der er tilføjet et gråt procestrin 

”Sikkerhed tinglyses” til to af de tre E2E procesvarianter. 
Idet det ikke gælder alle E2E processerne er det ikke 
medtaget som et generelt procestrin i den generelle E2E 
proces i figur 8.

I figur 9 er tre konkrete låntyper vist som specifikke E2E 
procesvarianter.

Det antages for den efterfølgende beskrivelse, at en E2E 
proces kan placeres entydigt i én af procesgrupperne 
på niveau 2. Det betyder at niveau 3 i figur 5 skal være 
en beskrivelse af – ideelt set - alle de generiske, ideelle 
E2E processer som kræves for at dække det, der sker i 
procesgruppen. Er alle de generiske E2E processer ikke 
klarlagt og beskrevet endnu, kan organisationen starte 
med at beskrive de væsentligste E2E processer ud fra 
f.eks. et omsætnings-, volumen-, omkostnings- eller FTE-
perspektiv. 

Disse generiske E2E processer skal beskrives så 
overskueligt som muligt, men dog stadig således at det 
er forståeligt, hvad der sker gennem E2E processen og 
hvilke funktioner, der deltager. Et eksempel på en sådan 
beskrivelse er anført i figur 8. Hver enkelt ”kasse” i figur 
8 beskriver én proces med ét eller flere procestrin, som 
udføres hver for sig før enten en overlevering eller et 
tidsmæssigt ophold.

End-2-End processerne

Den generiske E2E proces

Specifikke E2E 
procesvarianter

Figur 7: E2E processer - en sammensat kæde af processer

Figur 8: Generisk E2E låneproces i en bank

Figur 9: Specifikke E2E proces varianter af den generiske E2E låneproces. Processerne er 
udarbejdet til illustration og således ikke sande E2E processer.
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I det konkrete tilfælde er den generelle E2E proces 
nedbrudt til specifikke E2E processer baseret på låntype, 
eller mere generaliseret produkttype. Det er ikke den 
eneste måde at nedbryde på, det kan f.eks. også være 
segmenter, lande, mv. I figur 10 er vist nogle typiske 
kriterier for nedbrydning.

Nedbrydning fra generiske 
til specifikke varianter

Proces 1
(Funktion 1)

Proces 2
(Funktion 2 –
Afdeling 1)

Proces 3 
(Funktion 3)

Proces 4 
(Funktion 2 –
Afdeling 2)

Kunde-
gruppe Geografi Kanal Produkt/

service IT-service

Nedbrydningsfaktor

Proces 1
(Funktion 1)

Proces 2
(Funktion 2 –
Afdeling 1)

Proces 3 
(Funktion 3)

Proces 4 
(Funktion 2 –
Afdeling 2)

Generisk E2E proces

Specific E2E proces variant

Figur 10: Kriterier for nedbrydning af generiske E2E processer

Nedenfor gives en lidt mere udførlig beskrivelse af 
indholdet af nedbrydningskriterierne:

•	 Kundegruppe: Kundegrupper og segmenter kan 
have betydning for hvorledes E2E processerne 
ser ud. F.eks. kan det tænkes at en E2E proces for 
hhv. en pensionist og en studerende vil variere i 
digitaliseringsgrad og face-to-face kontakt. 

•	 Geografi: Hvis der leveres på tværs af 
landegrænser, kan der være forskelle i E2E 
processerne på grund af forskellig lovgivning. 
Ligeledes kan der være forskelle i måden 
processer gennemføres på i en kommune 
afhængig af konkret kvarter. 

•	 Kanal: Kundehenvendelser og -ordrer kommer til 
en organisation via stadigt flere kanaler, f.eks. 
telefon, e-mail, blanket via hjemmeside, fysisk 
fremmøde osv. Tilsvarende kan services leveres 
på forskellige måder afhængig af situationen 
og kundens ønske. Nogle organisationer har 
ønsker om at levere via samme kanal som kunden 

henvendte sig, hvilket i sig selv fører til et antal 
forskellige specifikke E2E procesvarianter.

•	 Produkt/service: Forskellige produkter og 
services kan kræve forskellige varianter af E2E 
processen, som allerede illustreret med banklånet

•	 IT-system: Anvendes forskellige IT-systemer til at 
dække en generisk E2E proces, så kan det føre 
til forskellige specifikke E2E procesvarianter. Det 
kan f.eks. tænkes at de vigtigste produktvarianter 
bliver håndteret på en ny IT-platform, mens der 
stadig er en række gamle varianter med lavt 
volumen, som vedligeholdes på en gammel IT-
platform, grundlæggende ud fra samme generiske 
E2E proces. 

E2E processer beskrives ved deres indgående processer. 
Hvor meget, der ligger i hver enkelt beskrevne proces 
afhænger af situationen, idet det gode overblik og 
forståelsen af processen er vigtigere end detaljerigdomme. 
Det bør dog det være tydeligt, hvilke funktioner, der 
bidrager til at udføre processen.

For de viste processer i figur 9 kan spørgsmålet Er E2E 
processen egentlig afsluttet her? stilles. For det kan jo 
tænkes, at forbrugslånet ikke bliver afdraget som aftalt; at 
bilen bliver solgt før lånets løbetid eller at realkreditlånet 
med fordel kan omlægges til en lavere rente. 

Svaret er egentlig givet ved den indledende beskrivelse 
af E2E processen, hvor en E2E proces starter når 
der er et konkret kundebehov. Her vil et forbrugslån 
næppe blive givet, hvis det var klart at det ville ende i 
inkassoafdelingen. Ligeledes regner en kunde som køber 

en ny bil vel ikke med at afhænde den, før lånet er betalt. 
Endelig er ikke nemt at forudse fremtidige rentesatser, så 
realkreditlån indgås ikke med en klar forestilling om, at 
lånet skal omlægges om x måneder. 

Der er således tale om eksempler på nye E2E processer, 
hvor der er opstået nye behov. 

E2E processer kan i mange sammenhænge opdeles i fire 
typer, som er illustreret i figur 11 og eksemplificeret med 
realkreditlån. 

E2E processers 
begyndelse og afslutning

Type af E2E 
proces

Beskrivelse Eksempel - realkreditlån

Opstart Her opstartes og oprettes nye kundeforhold og nye services 
eller produkter leveres til kunden

Køb af ejerbolig (og der er 
behov for et realkreditlån)

Service Her ydes services, som på forskellig vis knytter sig til det 
eksisterende kundeforhold eller service

Omlægning af realkreditlån 

Afslutning Hvis den købte service ikke har et aftalt udløb, vil det i større 
eller mindre omfang være nødvendigt at afslutte levering af 
en konkret service eller afslutte et kundeforhold.

Salg af ejerbolig (før lånet 
er udbetalt)

Rapportering Når der er interne eller eksterne forventninger eller krav til at 
der foretages forskellige typer af rapportering baseret på E2E 
processerne. 

Indrapportering til 
realkreditrådet om 
udlånsvolumen i kvartallet

Figur 11: Oversigt over de fire typer af E2E processer

NEDBRYDNING FRA GENERISKE TIL SPECIFIKKE VARIANTER E2E PROCESSERS BEGYNDELSE OG AFSLUTNING
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De generiske E2E processer har til formål at nedbryde 
en konkret procesgruppe til en række E2E processer, 
som håndterer konkrete typer af kundebehov. Disse 
processer er stadig modeller af virkeligheden. 
Det er gennem nedbrydning af de generiske E2E 
processer via nedbrydningskriterierne til specifikke 
E2E procesvarianter, at det egentlige arbejde for at 

gennemføre en kundeleverance begynder at blive 
beskrevet. 

I det næste afsnit nedbrydes den funktionsopdelte 
proces yderligere i procestrin og aktiviteter. Det er 
disse to niveauer, som er relevante for dag-til-dag 
driftsledelse og medarbejdernes udførelse af arbejde.

De nederste niveauer i proceslandskabet udgøres af 
procestrin og aktiviteter, som vist i figur 5. Det kan dog 
være lidt besværligt med at forstå visningerne, fordi:

•	 Niveau 3 og 4 handler om E2E processer, men 
i virkeligheden vises de (vigtigste) indgående 
processer, og her kaldes niveauet noget med 
E2E-processer

•	 Niveau 5 handler om processer, men i 
virkeligheden vises de indgående procestrin, 
som tilsammen udgør en proces, og her kaldes 
niveauet noget med procestrin

•	 Niveau 6 handler om procestrin, men i 
virkeligheden vises de indgående aktiviteter 
i et procestrin, og her kaldes niveauet noget 
med aktiviteter

Opsamling på E2E 
processer

Arbejdsprocesserne - 
Procestrin og aktiviteter

Ordet ’proces’ indgår ikke (i sin egen 
ret) i proceslandskabet og indgår kun 
i proceslandskabet på niveau 3 og 
4, og definerer rammen for de viste 
procestrin på niveau 5, som vist i 
figur 12. 

Det kan virke lidt bøvlet, men på den anden side nok 
hensigtsmæssigt, idet ordet ’proces’ anvendes om rigtig 
meget og på mange detaljeringsniveauer, og herved i sig 
selv ikke er særlig klart specificeret.

Definitionen af en proces, vist i figur 12, indikerer at 

•	 en proces gerne skal befinde sig i én funktion

•	 der er et formål med processen 

•	 den skaber en værdi, typisk for en kunde eller for 
en intern opdragsgiver, som ikke er funktionen 
selv. 

Det vil typisk være ved støtte- eller ledelsesprocesser, at 
funktionen selv kan definere processens formål og dens 
værdiskabelse. 

Proces:

Figur 12: Sammenhænge mellem specifikke E2E procesvarianter, processer, procestrin og aktiviteter

OPSAMLING PÅ E2E PROCESSER ARBEJDSPROCESSERNE - PROCESTRIN OG AKTIVITETER

En proces består af procestrin og har 
et formål og leverer værdi, der typisk 
er defineret uden for dens funktion. En 
eller flere processer danner tilsammen 
en specifik E2E-procesvariant.

Et procestrin er en gruppe aktiviteter, 
der udføres af en person (system) på 
én gang. Processtrin adskilles ved 
overleveringer, og ansvaret for 
håndtering overgår til en anden 
person (system).

Aktiviteter er de enkelte handlinger, 
en person (system) udfører for at 
opfylde det specifikke mål for 
processtrinnet. Således beskriver 
aktiviteter, hvordan vi gør noget.

Proces 1
(Funktion 1)

Proces 2
(Funktion 2 - Afdeling 1)

Proces 3
(Funktion 2 - afdeling 2)

Specific E2E proces variant

Aktivitet 1

Procestrin 1 Hos kunde Procestrin 2 Procestrin 3

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 1 Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 4
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Et procestrin defineres som den række af aktiviteter, der 
kan udføres på én gang uden unødigt ophold, jf. figur 
12. 

I figur 13 er en række karakteristika ved et procestrin 
søgt beskrevet. Først og fremmest begynder et 

procestrin ved, at det konkrete arbejde tages fra en 
indbakke (1), hvorefter aktiviteterne gennemføres. 
Procestrinnet slutter når det overleveres til en anden 
eller der er et tidsmæssigt ophold af en længde, hvor 
det styringsmæssigt giver mening at betragte det som 
et nyt procestrin.

For artiklens forfatter er procestrin den vigtigste 
byggesten for dag-til-dag driftsledelse, fordi 
procestrinnene reelt er planlægningspunkterne for den 
daglige planlægning og prioritering (2). 

For at forstå vigtigheden af planlægningspunktet 
henvises et kort øjeblik til produktionsverden. Når et 
produkt skal fremstilles industrielt, brydes det ned i en 
række forskellige arbejdsopgaver, som ender ud i enten 
produktions- eller indkøbsordrer. 

Konkret betyder det, at en medarbejder alene går i 
gang med et stykke arbejde, når denne er i besiddelse 
af en produktionsordre – det er autorisationen, som 
”systemet” eller lederen giver, til at medarbejderen må 
bruge sin dyrebare arbejdstid på netop denne opgave. 

Der ses sjældent helt det samme system med ordrer til 
at igangsætte arbejde i service og administration. 

Visse former for tavlestyring kommer dog i nærheden, 
idet de opgaver, som lederen planlægger gennemført 
på tavlen implicit har fået en autorisation. I en række 
tilfælde er det medarbejderne selv, der byder ind med 
opgaver og mængder. Her sker autorisationen på 
bagkant via lederens accept under tavlemødet, eller 
lederen kan aktivt omprioritere arbejdsopgaverne, da 
andet kan være vigtigere end det, som medarbejderne 
ønsker at arbejde på. 

Accepterer man denne tankegang bliver det vigtigt at 
forstå, hvilke procestrin ens opgaver egentlig består af 
(dvs. hvordan processerne ud og deres procestrin ser 
ud), og senere hen begynder man at blive interesserede 
i de fulde E2E processer, og gradvist bliver det fulde 
proceslandskab interessant at få bygget op. 

En konsekvens af at hvert procestrin også er et 
planlægningspunkt er samtidigt, at et procestrins 
aktiviteter kan udføres uden ophold (figur 3-13), for 
ellers etableres yderligere nye procestrin og nye 
planlægningspunkter vilkårligt. I et senere afsnit 
diskuteres, hvordan man kan forholde sig, når noget 
hindrer et procestrin i at blive afsluttet. 

Endelig følger det, at når et procestrin er tilendebragt, 
så skal opgaven overgå til en ny indbakke, hvorfra 
næste trin kan planlægges og igangsættes (figur 4-13).  

Det er i praksis en svær opgave at forstå hvert 
procestrin så godt, at man kan dele processer op i de 

rette procestrin i én nedbrydning eller samle aktiviteter 
til de rette procestrin i en aggregering. 

Evnen er heller ikke nødvendig for at gå i gang med 
driftsledelse i service og administration. Her kan det 
være fint og godt at fokusere på at få lavet de opgaver, 
som man har i sit team, og således bruge opgaven 
som planlægningspunkt. Men forståelsen er vigtig, 
hvis man gradvis og over tid ønsker at videreudvikle 
sin driftsledelse fra et godt startniveau til noget, som 
er endnu bedre. Det vil fordre at man går fra at se 
på arbejdet som opgaver og i stedet nedbryde det i 
opgavens procestrin. 

Procestrin

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 4

Procestrin 1 
(Funktion 1 -
Afdeling 1)

Elek-
tronisk

Fysisk Procestrin 2
(Funktion 2)

Elek-
tronisk

Fysisk

Procestrin 2
(Funktion 1 -
Afdeling 1)

Elek-
tronisk

Fysisk

Procestrin 2
(Leverance 
til kunde)

Elek-
tronisk

Fysisk

1 2

3

4 4
a

4
b

4
c

Figur 13: Karakteristika ved et procestrin

PROCESTRIN PROCESTRIN

Karakteristika
Foran et procestrin findes 
en inbox med opgaver

Et procestrin indeholder 
en række aktiviteter, der 
udføres efter hinanden i 
en køre af én person eller 
ét system

Et procestrin afsluttes 
med en overlevering til en 
ny inbox:
a) Hos kunde som en 

leverance
b) Hos afdelingen selv 

med et tidsmæssigt 
ophold

c) Hos en anden 
funktion/afdeling som 
en overlevering 

Et procestrin er et 
planlægningspunkt

4

3

1

2



24 25

Aktiviteter er de enkelte elementer af arbejde, som 
udføres. Som beskrevet ovenfor, så udføres de efter 
hinanden inden for et procestrin. Spørgsmålet er 
imidlertid, hvordan de opdeles.  Som med procestrin 
kan det være svært i praksis at afgøre, hvor en aktivitet 
starter og slutter. Der kan peges på et par guidelines

•	 Anvendes IT-systemer eller fysiske værktøjer 
til aktiviteten kan det være hensigtsmæssigt 
at lade en aktivitet afgrænse ved brugen af 
værktøjer. Dvs. at når der skiftes IT-system 
og nogle gange skærmbillede, så slutter 
aktiviteten; eller når der skiftes fysisk værktøj, 
kan det ofte indikere afslutningen på en 
aktivitet og opstarten på en nu

•	 Et procestrin skal helst ikke have mere end 6 
– 8 aktiviteter for at fastholde overblikket over, 
hvad der sker, og der findes mange procestrin, 
som kun har én aktivitet

•	 Idet visse træningsmetoder benytter aktiviteter 
som udgangspunkt, bør længden af aktiviteten 
afstemmes med muligheden for at udføre 

struktureret 1:1 træning, dvs. næppe længere 
end 5 – 10 min

Det tredje punkt rejser så spørgsmålet om et procestrin 
har en maksimal længde på måske en time. Her må 
svaret være, at ”det afhænger af situationen” og hvilke 
modenhedsambitioner man har for sin driftsledelse. 

Ved siden af opdelingen af aktiviteter rejser 
spørgsmålet sig, hvilke typer af aktiviteter der er, og 
hvilke man skal medtage? Det gælder f.eks. når man 
skal søge at finde ud af, hvor lang tid et procestrin 
tager. 

Service- og administrative processer indeholder typisk 
et større element af varians i såvel det indgående 
materiale (en sag, en kunde, information) end det 
opleves i fysisk produktion, hvor samme type materiale 
har omtrent samme egenskaber hver eneste gang. 
Derfor er det et vigtigt spørgsmål, hvordan den iboende 
varians håndteres i processerne. Det kan ske både på 
procestrinniveau og på aktivitetsniveau. I figur 14 er 
vist, hvordan den del af variansen, som skal absorberes 
inden for et procestrin, kan blive håndteret.

Ved design af IT-systemer er det nødvendigt at gå 
endnu mere detaljeret til værks end procestrin og 
aktiviteter. F.eks. skal reglerne for sammenhænge 
mellem aktiviteterne defineres via ”gateways” (f.eks. 
AND, OR eller XOR) og de ”events” som åbner eller 
lukker aktiviteter skal defineres helt præcist, således at 
aktivitetsflowet kan blive programmeret korrekt. 

I Freund og Rückers bog Real-life BPMA (2016, s. 
47) nævnes følgende events, som hver især har sin 
egen betydning: Message, Timer, Error, Conditional, 
Signal, Terminate, Link, Compensate, Multiple, Parallel, 
Escalation og Cancel. 

Man kan godt få en fornemmelse af at det er vigtigt 
med en detaljeret kortlægning i forhold til at sikre 
korrekt programmering af et automatisk flow, men 
i forhold til at udøve driftsledelse, vil det oftest 
være at skyde gråspurve med kanoner, at lade 
proceslandskabet omfatte detaljeringsniveauer under 
aktivitetsniveauet. 

Det er vigtigt at forstå proceslandskabet som begreb, 
og det er vigtigt at gøre sig forestillinger om, hvordan 
proceslandskabet ser ud – eller i det mindste kan se 
ud – i sin egen organisation. Figur 5 udgør en ramme 
for dette med de seks niveauer, som processer kan 
anskues på.

Proceslandskabet kan bygges op over tid efterhånden 
som driftsledelsen modnes og behovet for at se 
sammenhænge mellem processer og deres procestrin 
af hensyn til langsigtet planlægning øges. 

’Processen’ optræder i proceslandskabet som 
byggeblokke i E2E processerne. ’Processen’ beskrives 
i nærværende artikel som de dele af en E2E proces, der 
findes i én funktion før opgaven, skifter til en anden 
funktion. Idet funktioner har forskellige formål, vil 
processerne i forskellige funktioner også se forskellige 
ud. I det næste afsnit beskrives forskellige arketyper 
af processer, som kan bidrage til at forstå processers 
forskelligheder.  

Aktivitet Det som er endnu mere 
detaljeret end aktiviteter

Afslutning
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25%
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grundet dårlig kvalitet i input 
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Figur 14: Fire typer af aktiviteter
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”Alle legemer [påvirker] hinanden med en 
tiltrækkende kraft. Kraften mellem to legemer 
er proportional med produktet af de to legemers 
masse, mens den er omvendt proportional med 
afstanden i anden”. Sådan defineres gravitationsloven 
(tyngdeloven) i Wikipedia og er en noget mere abstrakt 
beskrivelse af børnelærdommen, at modne æbler falder 
til jorden frem for at gå i cirkulation om jorden eller 
svæve op til Vor Herre sammen med mariehønen. 

Det er måske at svinge sig lige lovlig højt op, at skrive 
at der på tilsvarende vis findes naturlove for processer. 
Men der findes i hvert fald noget proceslærdom, som er 
værd at kende til, hvis man vil forstå sit proceslandskab 
og sine processer godt. 

Der er særligt to ’proces-naturlove’, som er gode at 
kende til:

Betydningen af volumen versus varians

Betydningen af kundetilkoblingspunktet

Begge ’love’ er velbeskrevne for produktion af 
fysiske produkter, og i nærværende artikel er de af 
forfatteren søgt oversat til en service og administration 
sammenhæng. For at hjælpe forståelsen på vej, er 
’lovene’ først beskrevet for produktion, hvorefter den 
oversatte lov præsenteret.

Produkt-procesmatricen viser egentlig to forskellige 
sider af samme sag:

•	 Stationært: Hvor godt matcher en given 
organisations produkt- og processtruktur?

•	 Dynamisk: Hvordan bør produkt-og 
processtrukturen udvikle sig over tid 
efterhånden som volumen ændrer sig?

Det stationære perspektiv: Produkt-procesmatricen 
handler om samstemthed, således at den 
produktstruktur, som organisationen har valgt at have, 
mødes med en processtruktur, som er velegnet til at 
producere netop denne produktstruktur. 

Det er jo klart for de fleste, at skal man bygge en 
rumraket (i hvert fald i 2020), så skal man nok 
ikke begynde at forberede en montagelinie til at 
producere den på (position A). Her vil det nok 
ske i værkstedslignende forhold, omend af den 
ultraavancerede slags. Tilsvarende vil man nok heller 
ikke i dag have et vandværk, hvor man efter at vandet 
er hevet op af undergrunden hælder det på flasker og 
med bud kører det ud til borgerne (omtrent situation B). 
Her har man et kontinuert flow via ledningsnettet. Figur 
15 viser en diagonal med forskellige typer af produkter/
processer, og herved en ”dydens vej”, eller en naturlov, 
som skal følges. Modsat de rigtige naturlove kan man 
dog godt få lavet et design, hvor æblerne svæver opad 
(situation A og B), men det er næppe særlig smart og 
økonomisk bæredygtigt på den lange bane. Derfor 
bør man i udgangspunktet søge at lave et design som 

rammer nogenlunde omkring diagonalen. 

Der er dog en undtagelse, kaldet mass-customization, 
hvor man – typisk via modularisering af produktet – 
kan producere modulerne effektivt og efterfølgende 
også effektivt montere modulerne i mere eller mindre 
kundespecifikke udformninger. Det er et konkret 
eksempel på, hvor det er lykkedes at finde nogle 
produktionsformer, der virker, selvom det er væk fra 
diagonalen. 

Det dynamiske perspektiv: I et dynamisk perspektiv 
ændres det rette sted at være. Det kan ske enten som 
følge af at produktprogrammet ændres (typisk i form 
af at mange flere varianter introduceres) eller ved at 
volumen pr. produkt ændrer sig.

Som eksempel kan antages, at volumen stiger. I et 
sådan tilfælde bør man indrette sig på en måde som 
ligger længere nede mod højre hjørne i figur 15. Det 
vil typisk være den vej nye produkter går indtil de 
når den afsætningsmæssige top, bliver overhalet af 
nye produktgenerationer, og igen går mod mindre 
volumener. Derfor bør processer løbende tilpasses 
til volumen, og organisationen bør samtidig håndtere 
produktvariansen, f.eks. ved at ”aflive” unødige 
produktvarianter. 

De forskellige samstemte produkt-processtrukturer 
fører typisk til, at driftssystemet har forskellige 
karakteristika, hvor nogle af disse er illustreret i figur 
16. 

Læses figur 16 med en medarbejders øjne, så vil jobbet 
i de to situationer (kunsthåndværk vs. bilmontage) 
være væsentligt forskelligt. Det ene er ikke bedre end 
det andet, bare forskelligt og passer til forskellige 
personlighedstyper. Det er således ikke sikkert, at 
samme personer vil være motiveret af at skifte fra den 
ene side til den anden. 

Derfor er der sammenhæng mellem procesdesignet og 
de ’people’, som skal være i driftssystemet. Det rækker 
ud over, at medarbejderne har de faglige og tekniske 
kompetencer til at udføre opgaverne, de skal også have 
motivationen.

Processers 
”naturlove”

Processers design afhænger af forholdet mellem 
volumen og varians. Denne forståelse blev 
udkrystalliseret for produktionsvirksomheder op 
gennem 1970’erne, hvor Hayes & Wheelwright 

(1979a+b) skrev to artikler i Harvard Business Review, 
som formede referencemodellen for eftertiden. Den er 
vist i en oversat version i figur 15. 
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Figur 15: Produkt-procesmatrix (Hayes & Wheelwright, 1979a). Eksempler på produktion er 
opdateret og Mass-customization skyen er tilføjet af artiklens forfatter.
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Figur 16: Karakteristika mellem forskellige typer af driftssystemer
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I service og administration spiller kunden en væsentlig 
rolle, dels som leverandør af behovet for servicen 
og dels som deltager i en del af serviceleverancen. I 
begge tilfælde kan kunden tilføje varians til processen. 

Størrelse af dette bidrag afhænger imidlertid af 
kundepenetreringspunktet

Kundepenetreringspunktet handler som nævnt i figur 
17 om på hvilket tidspunkt kunden kommer ind i 
værdikæden. 

Det vigtigste er, hvorvidt det er før eller efter at 
produktspecifikationen er fastlagt. Er det før, så kan 
kunden være med til at designe eller konfigurere 
produktet, som efterfølgende skal produceres ved 
hjælp af produktspecifikationer, som er udarbejdet til 
lejligheden. Her er det vigtigt at produktionsapparatet 
har en vis fleksibilitet, f.eks. som værksted eller 
serieproduktion afhængig af det konkrete volumen, 
når det er design-to-order; og en form for mass 
customization, når der er tale om configure-to-order. 

Kommer kunden først ind efter at 
produktspecifikationen er lagt fast, så handler det alene 
hvor færdigt standardproduktet er, dvs. hvad er det man 
har på lager. Meget forsimplet så er det råvarer man 
har på lager ved ”Make-to-order”, mellemvarer eller 
moduler ved ”Assemble-to-order” og endelig færdige 

produkter ved ”Send-to-order”. Her spiller bl.a. antallet 
af produktvarianter og kundens ønskede leveringstid 
ind i forhold til, hvilken løsning, der vælges. Findes 
der mange mulige produktvarianter og er leveringstid 
ikke kritisk for kunden, så vil en make-to-order løsning 
være at foretrække, mens det i en situation med meget 
kort leveringstid vil være send-to-order, der vil være 
at foretrække; eller assemble-to-order, i så fald der er 
mange produktvarianter. 

Det har således stor betydning for indretningen af 
produktionen, hvornår kunden involveres. Særlig vigtigt 
er det om kunden kan påvirke produktspecifikationen. 
Kan kunden det, stilles store krav til fleksibiliteten af 
processerne.

Denne problematik bliver endnu mere udfordrende i 
service og administration, hvor kunden pr definition i et 
eller andet omfang er involveret. Dette er søgt illustreret 
i figur 18. 

Kundepenetreringen – hvor kunden 
kommer ind i billedet

Produktspecifikationen er den tekniske specifikation, som produktionsgrundlaget kan udarbejdes efter. Er 
produkt-specifikationen fast, er produktions-grundlaget, og derved processerne, også. 

• Design-to-order: Produktet designes sammen med kunden, hvorefter det produceres. F.eks. anlæg af have
• Configure-to-order: Produktet kan konfigureres parametrisk, f.eks. farver og dimensioner kan ændres til 

kundens behov. F.eks. en brudekjole
• Make-to-order: Kunden kan vælge produkt i et katalog, som derefter laves til ordre. F.eks. møbler.
• Assemble-to-order: Kunden kan sammensætte produktet ud fra lagerførte moduler: F.eks. BMW
• Make-to-stock/Ship-to-order: Produktet er lagerført og kan leveres til kunde ved bestilling. F.eks. hammer 

købt i byggemarked

Serviceleverancen involverer kunden i større eller mindre grad og bygger i større eller mindre grad på en 
standardservice. Herved defineres også, hvor meget af processen, der består af standard procestrin og processer

• Co-Design-to-order: Kunden er involveret under hele servicens tilblivelse. F.eks. strategiprojekt leveret af et 
konsulenthus

• Co-create-to-order: Kunden er med til at skabe servicen ud fra et givet grundlag. F.eks. en ny frisure hos frisør
• Select: Kunden vælger blandt standardmuligheder og medvirker i serviceleverancen. F.eks. efteruddannelse.
• Deliver-to-order: Kunden deltager i serviceleverancen af en standardservice: F.eks. Indkøb i supermarked
• Collect-to-order: Servicen hentes som et produkt. F.eks. take-away mad

Kundepenetreringspunktet (KPP): Angiver, hvor den konkrete kundeordre bryder ind i den fulde værdikæde. Des 
tidligere, des mere tilpasning til kundens ønsker (samt tid og omkostninger, alt andet lige).

KPP definerer, hvor der vil være interaktion med kunden

Kundepenetreringspunktet for services (KPP): Angiver, hvor den konkrete kundeordre bruder ind i den fulde 
værdikæde. Des tidligere, des mere tilpasning til kundens ønsker (samt tid og omkostninger, alt andet lige).

KPP definerer, hvor der vil være interaktion med kunden
Design Confi-

gure Make Assemble Send

Grad af kundetilpasning

Design-to-order
(DTO)

Configure-to-order
(CTO)

Make-to-order
(MTO)

Assemble-to-order
(ATO)

Make-to-stock
Send-to-order

(MTS/STO)

Kunder har indflydelse på 
produktspecifikationen

Produktspecifikationen er låst – kunder køber 
et standardprodukt

Leveringstid
Figur 17: Kundepenetreringspunktet i produktion
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serviceleverancen
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Figur 18: Kundetilkoblingspunkter i service og administration (udviklet af forfatteren på baggrund af figur 17)
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Igen spiller det en stor rolle, hvorvidt kunden er 
med til at definere serviceleverancen eller det er en 
standardservice. Hvor der er en klar adskillelse i 
produktion er overgangen mere glidende i service og 
administration. Særligt gælder – alt andet lige - at jo 
tidligere i værdikæden kunden involveres, des længere 
leveringstid og des mere varians introduceres, og des 

mindre fast er sammenhængen mellem procestrin og 
mellem aktiviteter i et procestrin ligesom flere varianter 
skal inkluderes. 

Sandsynligvis vil det på et tidspunkt ikke give mening 
at afbilde alle procestrinnene helt ned til aktiviteterne, 
men i stedet bero på medarbejdernes faglighed og 
ekspertise.

Igen er det langs diagonalen 
at det giver mest mening at 
processer placeres. Der er stor 
forskel på hvordan en kundes 
service ”trækkes” gennem 
processen alt efter hvilke service 
i diagonalen, som anvendes:  

Kompetencebaseret service: Kunderne skal bruge 
medarbejdernes kompetencer til at løse deres behov, 
som specificeres ud fra kundens situation. Her kan E2E 
processen se forskellig ud fra gang til gang, og følgelig 
er det forskelligt, hvilke procestrin, som involveres i 
serviceleverancen. 

Eksempler: Vurdering eller rådgivning, det som typisk 
kaldes ”professionelle services”.

Procesbaseret service: Kunderne vil gerne have en 
service som organisationen kan levere (via en på 
forhånd delvist defineret servicespecifikation), og 
skal følgelig gennem en leveranceproces for at nå 
dertil og eventuelt selv bidrage til at færdigdefinere 
servicespecifikationen. Her vil processerne, som indgår 
i E2E processen i høj grad være definerede, mens 
der stadig vil være en vis varians på procestrin og i 
aktiviteterne. 

Eksempler: Transformation af ejerskab eller 
dispositionsret, tilladelse til noget, det som typisk 
kaldes for sagsbehandling.`

Collier og Meyer (1998) giver et bud på en matrix, hvor 
indholdet i figur 15 er overført til service. Det ses at 
kundepenetreringsmodellen beskrevet i figur 17 og 18 

også indirekte er inkluderet i den vandrette søjle i figur 
19. 

Service-proces matrix

Kundernes møde med organisationenUnikt – Ingen gentagelser Mange gentagelser

A
nt

al
 v

ej
e 

fo
r 

ku
nd

en
 g

en
ne

m
 

or
ga

ni
sa

tio
ne

n 
–

B
ev

id
st

 b
yg

ge
t 

in
d 

i s
er

vi
ce

pr
oc

es
se

rn
e

M
an

ge
Få

Kunden ønsker en høj grad af 
beslutningskraft og involvering i 

serviceleverancen

Unik servicelevance skabes 
sammen med organisationen

Kunden ønsker en moderat grad af 
beslutningskraft og involvering i 

serviceleverancen

Lav til betragtelig gentagelse af 
serviceleverance til forskellige 

kunder

Kunden ønsker en lav grad af 
beslutningskraft og involvering i 

serviceleverancen

Hyppig gentagelse af samme 
serviceleverance til forskellige 

kunder

Opfyldelse af kunders 
ønsker og behov

Karakteristika ved 
servicesystemet 
designet af ledelsen

Mange veje for kunden 
gennem organisationen

Der er en lav grad af styring af 
indholdet i serviceprocesserne

Moderat antal veje for kunden 
gennem organisationen

Der er en moderat grad af 
styring af indholdet af 

serviceprocesserne

Begrænset antal veje for 
kunden gennem 
organisationen

Der er en høj grad af styring af 
indholdet af 

serviceprocesserne

Kompetence-baseret 
service

Procesbaseret service

Flowbaseret service

Procestrin ændres dynamisk som 
resultat af kundens valgte vej

Alene varianter på aktivitets-
niveau

Flere procestrin- og aktivitets-
varianter

Genstandsfeltet for ”procesarketyper” 

Figur 18: Kundetilkoblingspunkter i service og administration (udviklet af forfatteren på baggrund af figur 17)
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Kunderne tilbydes et klart 
specificeret serviceudbud, som de 
via selvbetjening kan vælge. Kun 
når noget går galt, hvor det falder 
uden for specifikationerne eller 
hvor kunden har brug for hjælp, 
kommer man i kontakt med en 
medarbejder. 

Eksempler: Transport, aktiehandel via bank, køb/
bestilling af elektronisk produkt/service på 
hjemmesider. 

En anden type flow-baserede services findes i 
tilknytning til oplevelsesindustri, f.eks. biografer, teatre, 
forlystelsesparker og lufthavne, hvor processerne bag 
services reelt er stramt styret for at få det store flow 
af kunder godt og sikkert igennem. Disse typer har 
ikke et godt navn, men de er karakteriseret ved at være 
designede for store masser af mennesker, og kaldes 
nogle gange på engelsk for ”mass services”. 

For alle tre typer af services eksisterer der processer i 
gængs forstand, som kan beskrive det, der sker. Mens 
det i den kompetencebaserede service i høj grad er 

medarbejderens kompetence, som driver processen 
fremad, er det i den flow-baserede service i høj grad 
kunden selv, der, inden for de eksisterende fysiske eller 
digitale service-infrastrukturer, finder sin vej og skaber 
fremdrift i processen. 

Den procesbaserede service kan også kaldes den 
”industrialiserede” service, idet det i virkeligheden er en 
videreudvikling af den kompetence-baserede service. 
Her er det processens design, som er afgørende for, 
hvordan serviceleverancen tager sig ud og hvordan 
kundens involvering sker, og i det hele taget for såvel 
kundes som medarbejders oplevelse af den konkrete 
serviceleverance. 

Industrialiseringen af processer kan egentlig 
sammenlignes lidt med at etablere et samlebånd. 
Processen er i et omfang hjulpet på vej af et 
transportbånd, der sikrer fremføring fra et procestrins 
afslutning til den næste indbakke, og derudover kræves 
at procestrinnet og arbejdet er afsluttet på en måde, så 
det let kan tages af en anden medarbejder, som hurtigt 
kan komme videre uden at skulle bruge lang tid på at 
sætte sig ind i, hvad der tidligere er sket.

Flow-baseret service:

Figur 19 er udgangspunktet for konkretisering af 
fire arketyper af processer. Det ses, at dele af de 
kompetencebaserede og flowbaserede services ikke 
er inkluderet. Dette er for ikke at foregøgle, at alt kan 
passes ind i modellen for procesarketyper.

Hver af de fire arketyper har to varianter, så der samlet 
set er 8 varianter af processer. De skal ikke ses som 
et udtømmende mulighedsrum, og de kan også være 
delvist overlappende; men de dækker en ganske stor 
del af den type opgaver som findes i en organisations 
driftssystem. Figur 20 giver et overblik over proces-
arketyperne.

Proces-arketyper for service og 
administration
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Dimensionerne i figur 20 illustrerer de centrale 
karakteristika for arketyperne. 

Den lodrette dimension handler om graden af 
standardisering i form af proces og produkt, hvor såvel 
sagsbehandling som event håndtering har en høj grad 
af standardisering. 

Den vandrette dimension handler om det 
styringsmæssige behov, hvor kontaktprocesser og 
eventhåndtering kan styres overordnet og med fokus 
på at have kapaciteten til at håndtere den volumen, 
der måtte være, dvs. styring af de ressourcerne 
som udfører arbejdet. Projekter og sagsbehandling 
kræver ofte mere detaljeret styring med et antal 
opfølgningspunkter undervejs, hvor der er fokus på 
leverancens fremdrift, dvs. styring på projekter og 
sager. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at projekter her 
er tænkt som projekter varetaget i driftssystemet, som 
har til mål at levere til konkrete kundeønsker. Det er 
således ikke klassiske udviklingsprojekter, som er i 
fokus. Sagsbehandling er det man typisk vil tænke på, 
når man hører ordet administration. Sagsbehandling 
bygger typisk på en streng af procestrin med relativt 
få varianter og parallelle flow, mens projekter i højere 
grad er et netværk af procestrin, som samles i en 
projektplan. 

Den engelske betegnelse event er anvendt her, fordi 
dette begreb allerede anvendes om nogle af de 
aktiviteter, der ligger i denne arketype. Udgangspunktet 

er, at flowet er designet og egentlig automatiseret, 
enten digitalt via workflows eller fysisk ved at kunderne 
selv via skiltning kan finde vej. Nogle gange kan sager 
eller kunder imidlertid stoppe op, og de skal hjælpes 
videre. Når det stopper, er der en event, som nogen 
skal tage sig af og helst med det samme. Der kan være 
mange årsager til stop, og håndtering af de hyppigste 
er en væsentlig del af den træning, som medarbejderne 
får i sådanne processer. 

Det er besluttet at holde kontaktprocesser som én 
arketype, selvom de to varianter følger ret forskellige 
logikker i forhold til driftsledelse. Intentionen for begge 
er dog oftest, at processerne har ét procestrin, og ved 
dets afslutning er behovet bag kundekontakten løst. 

Mens outbound kontakter til kunder kan planlægges, 
trænes og optimeres før kontakten foretages, så kan 
inbound kontakter i princippet handle om hvad som 
helst. Telefonsluser anvendes dog ofte til at lede 
kunderne på vej, således at udfaldsrummet for den 
enkelte medarbejder reduceres og kendte oplysninger 
om kunden kan være tilgængelige. Via telefonsluser 
er det muligt at kontrollere den del af variansen, som 
kommer fra kundernes behov for services. Dog er 
der stadig en ukontrollabel volumenmæssig varians, 
der kommer som følge af at antallet af kontakter kan 
variere betragteligt over planlægningsperioden. Dette 
kan give anledning til peaks eller tørkeperioder.

Figur 21 samler nogle af karakteristika ved de fire 
arketyper.

Sagsbehandling er volumenmæssigt nok den største 
procesarketype på tværs af organisationer, som 
arbejder med driftsledelse. Derfor beskrives denne 
arketype i større detalje. 

I figur 20 er angivet to varianter, som er betegnet 
’egenfordelte’ og ’fællesfordelte’ opgaver. Den 
primære forskel er, hvorvidt sager tildeles én 
specifik medarbejder, som udfører alle procestrin i 
sagsbehandlingen, eller om sagerne lægges tilbage i 

fælles pulje efter afslutning af hvert procestrin. 

I førstnævnte tilfælde styres alene igangsætningen, 
mens fremdriften i sagen styres af den medarbejder, 
som sagen er tildelt til. For sidstnævnte, de 
fællesfordelte sager er det driftslederen, som styrer 
fremdriften ved den daglige prioritering mellem de 
forskellige sager. Det er følgelig en ret forskellig 
styringsopgave, som følger af de to typer. I figur 22 er 
illustreret nogle karakteristika ved de to varianter. 

Figur 20: Overblik over fire arketyper af processer samt deres to varianter

Leveranceprojekt: Resultatet har givne rammer.

Eksempel: Udvikling af et nyt kursus på et universitet

Projekt Kontaktproces

Egenfordelte opgaver: Én/få medarbejdere udfører så vidt 
muligt leveranceprocessen. Typisk hænger dette sammen med 
at sagerne er komplekse at overskue. 
Eksempel: Anklager/forsvarer i en retssag 

Fællesfordelte opgaver: Forskellige medarbejdere udfører 
forskellige procestrin i sagen. Dette er muligt ved en række stan-
dardsager og –processer. 
Eksempel: Realkreditlån

Sagsbehandling Event håndtering
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Høj LavTidsmæssig udstrækning (procestid og gennemløbstid)
Nødvendighed af status undervejs i proces
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Projekt Kontaktproces Sagsbehandling Event håndtering
Populært sagt handler 
det om...

Skabe/implementere 
løsninger for kunder

Tale med/hjælpe kunder Ekspedere sager Håndtere fejl og 
usikkerheder

Procestrin initieres af Projektplanen eller 
projektlederen

Kunder (inbound)
En liste (outbound)

Den individuelle kunde ”Dukker op”

Procestrinnets tid Dage eller uger Få minutter Minutter til få timer Få minutter

Levering handler om... Overholde deadlines Løse problemet første 
gang (Inbound)
Overholde en rate 
(outbound)

Overholde servicemål på 
procestrin og lovet 
leveringstidspunkt

Overholde deadlines
Hjælpe sagen/kunden 
tilbage på sporet

Input til planlægning Deadlines og aktiviteter Forecasts (inbound)
Lister (outbound)

Forecasts og faktisk 
beholdning

Historisk kapacitets-
allokering og forecast

Performance 
dimensioner

Valgte prioritet af 
kvalitet, leveringstid og 
ressourcer

Kundeoplevelse og 
”Færdig første gang”

Levering og produktivitet 
(SLA adherence) and 
productivity

Kvalitet og ”Færdig første 
gang”

People – hvilke træk er 
vigtige 

Disciplin og punktlighed Ekstrovert og 
serviceminded

Detaljeorienteret og 
evner at følge standard

Overblik og holde mange 
bolde i luften

Procestrins udseende Procestrin = 
projektaktiviteter
Komplicerede 
netværkssammenhænge

Procestrin = dialog med 
kunden og evt. 
for/efterbehandling
Kun 1 – 2 procestrin

Opgaver nedbrudt i 
procestrin
3 – 8 Serielle procestrin 
med en del varians

Flere typer af procestrin 
samles til ét job
1 – 2 procestrin af 
mange forskellige typer

Figur 21: Karakteristika ved de fire arketyper for processer

De fire arketyper af processer ’opfører’ sig forskelligt, 
dels i forhold til processernes design (f.eks. antal 
procestrin) og dels i forhold til måden at styre 
processen på, såvel planlægningsmæssigt som i 
forhold til performance management.

Sagsbehandling – egenfordeling og 
fællesfordeling
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Tre planlægningspunkter

Egenfordeling Fællesfordeling

Der kan være behov for løbende input fra og 
dialog med kunden

Info fra kunden er givet som input til sagen

Tiden til at løse sagen kan i nogle tilfælde 
være kortere end planlægningsfrekvensen

Procestrin kan planlægges ét ad gangen som 
en del af planlægningsfrekvensen

Sagsbehandlingen kan involvere afgørelse, 
vurdering, mv.

Sagsbehandlingen er ekspedition og 
eventuelle beslutninger er regelbaserede

Sagsbehandling kan indeholde mange legale 
varianter og ikke-standardaktiviteter

Sagsbehandling har få legale varianger og få 
ikke-standardaktiviteter

Det kan kræve substantiel tid til at sætte sig 
ind i sagen og kunden

Det er standardiseret info på definerede 
pladser, der kræves for at udføre sagen

Processen fordrer et højt niveau af faglighed 
og kvaliteten beror typisk på 
medarbejderens arbejde

Processen fordrer et moderat niveau af 
faglighed og kvaliteten er i høj grad bygget 
ind i proces og sagsbehandlingssystem

Et planlægningspunkt

• Forskellige medarbejdere kan 
udføre de enkelte procestrin

• Driftslederen er via 
planlægning og prioritering 
ansvarlig for fremdrift

• Samme medarbejder udfører 
hele processen

• Medarbejderen ansvarlig for 
fremdrift og prioritering 

Figur 22: Karakteristika ved egen- og fællesfordelte sager i sagsbehandling

Der er forskelligt behov for at beskrive processerne er 
for hhv. egen- og fællesfordelte sager. Egenfordelte 
sager hviler i høj grad på medarbejdernes faglighed, 
mens fællesfordelte sager fordrer en høj grad af 
standardisering af processen for at sikre, at output fra 
et procestrin kan blive et input til næste procestrin og 
hvor der ikke kræves et indgående kendskab til sagen 
for at kunne udføre næste procestrin. Derfor fordrer 
fællesfordelte sager typisk et vist modenhedsniveau 
af processerne, et vist niveau af understøttelse fra et 
sagsbehandlingssystem og en vis volumen af sager for 
at det kan betale sig at indrette sagsbehandlingen efter 
fællesfordeling. Det betyder også, at de fællesfordelte 
sager ligger længere nede mod det nedre højre hjørne i 
figur 19 end de egenfordelte sager.

Styringsmæssigt er det mere komplekst for en 
driftsleder at styre fællesfordelte sager. Da sagerne 
kun er hos medarbejdere et procestrin ad gangen, øges 
synligheden ift. status og sagerne dukker oftere op til 
prioritering. Herved vil det være lettere for driftslederen 
at opprioritere eller nedprioritere sagsbehandling på 
specifikke procestrin, f.eks. afhængig af status på 
servicemål. Fordelene ved fællesfordelte sager er (alt 
andet lige):

•	 Bedre transparens om sagernes status

•	 Bedre mulighed for driftslederen til at 
prioritere (op eller ned) forskellige sagstyper

•	 Lettere oplæring af nye medarbejdere, da de 
allerede kan skabe værdi, når de mestrer et 
procestrin

•	 Sandsynligvis højere produktivitet grundet 
skarpere standarder for procestrinnene 
og skarpere opfølgning på fællesfordelt 
sagsbehandling

•	 Mindre sårbarhed ved sygdom eller ferie, idet 
sagerne allerede deles

•	 Beholdningen af sager er organisationens 
ansvar, og ikke den enkelte medarbejders, i og 
med at ingen er tildelt den enkelte sag, når de 
er fællesfordelte. 

Med fællesfordeling introduceres tænkningen af 
at sager er ejet af organisationen. Det er nemlig 
organisationen, som beslutter hvor stor kapacitet, 
der skal stilles til rådighed for at sagsbehandle de 
forskellige sagstyper. 

Det er nærværende forfatters holdning at succesfuld 
brug af fællesfordeling fordrer et højere niveau af 
driftsledelse end egenfordeling. Har organisationen 
ambitioner om at blive dygtigere og mere modne til 
driftsledelse vil en overgang til delvis eller fuld brug 
af fællesfordelte sager være en god driver for denne 
udvikling. 

Så er sagstyperne store, forretningsmæssigt vigtige, 
har gennemløbstider på ½ - mange uger, så vil det 
være værd at overveje at overgå til fællesfordeling 
på disse sagstyper. Dette sagt med det forbehold, 
at den eventuelle ekstra tid, der kræves ved at en ny 
medarbejder skal forholde sig til sagen, bliver opvejet 
af en forøget produktivitet eller andre fordele. 

Ud over kravet om en vis modenhed i driftsstyringen 
for at kunne håndtere fællesfordeling, så kan stærke 

faglige miljøer også være hæmmende for en overgang. 
Faglig stolthed og bekymring over kvaliteten ved at 
gå fra faglig sagsbehandling til ”fællesfordelingens 
pølsefabrik” er en valid bekymring, som kan vende 
medarbejdere mod fællesfordeling. Det mest konkrete 
udbytte for den enkelte medarbejder er dog, at denne 
ikke længere ejer og har ansvaret for fremdrift for den 
stak sager, som er uddelt til den enkelte medarbejder. 
Man kan holde ferie med god samvittighed.

Figur 22 – 20 indikerer, at processer kan være meget 
forskellige på tværs af alle fire P’er. Det kan synes at 
være en helt umulig opgave at håndtere så mange 
forskellige arketyper af processer mellem hinanden. 
Selvom mange af typerne kan optræde på tværs 
af en E2E proces, så vil det – i hvert fald i større 
organisationer – sjældent være mere end et par af 

arketyperne som optræder i samme team. F.eks. vil 
sagsbehandling og et egentligt kontaktcenter sjældent 
være del af samme team. 

Der er imidlertid også en anden sammenhæng mellem 
procesarketyperne, idet de kan udvikle sig fra den ene 
til den næste over tid. Dette er søgt illustreret i figur 23.

En opgave, der skal udføres i en driftsenhed, kan 
initieres på flere måder. Et tænkt eksempel kan være, 
at det i folketinget besluttes, at kommunerne nu skal 
udføre en ny form for aktivering af arbejdsløse. 

Når dette skal opstartes, kan det tænkes, at de første 
borgere håndteres i en form for tværfunktionelt 
leveranceprojekt med både socialrådgivere og jurister 
før opgaven er tilstrækkeligt afklaret til at kunne lægges 
i drift hos socialrådgivere som egenfordelte sager. 
Antages det at volumen af disse opgaver er stor, og der 
arbejdes med såvel driftsledelse som digitalisering i 
kommunen kan det ske, at processen over tid overgår til 
fællesfordeling. Som en del af arbejdet med at forbedre 
processerne bliver stadigt mere af sagsbehandlingen 

understøttet digitalt, f.eks. i sagsbehandlingssystemer 
og i form af elektronisk kommunikation med borgeren, 
hvilket på engelsk kaldes digitizing. Efterhånden som 
variansen er taget ud af borgerens input, f.eks. via en 
indmeldingsblanket, kan en gradvis automatisering ske, 
og over tid nås et niveau, hvor de arbejdsløse via en 
selvbetjeningsløsning får lister med mulige aktiveringer, 
de kan vælge imellem og hvor arbejdsgiveren selv i en 
blanketløsning melder tilbage. 

Socialrådgiveren kan sidde tilbage med en kombineret 
monitorerings- og borgerserviceopgave, i en form 
for kontaktproces, som i højere grad handler om at 
hjælpe borgerne med at anvende den digitale løsning 
frem for at assistere med selve sagsbehandlingen. 

Processers udviklingscyklus

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

Figur 23: En proces’ mulige livscyklus
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Her vil det slutteligt være en overvejelse, om 
monitoreringsopgaven lægges i én type af 
specialistteam og borgerserviceopgaven lægges hos 
en anden type af specialistteam, hvoraf ingen af dem 
har en socialrådgiverbaggrund, men måske endda en 
kortere uddannelsesbaggrund. Dette kan frigive tid til at 
socialrådgiverne kan tage sig af endnu mere komplekse 
og fagligt udfordrende opgaver. 

Hvorvidt eksemplet er det særlig godt kan diskuteres, 
men denne modningsproces foregår i mange 
organisationer, hvor opgaven og volumen er til det. 
I Zendesk Customer Experience Trends Report 
2020 (Zendesk, 2020) anføres, at mindre end %30 
af virksomheder tilbyder selvbetjening, live chat, 
’bots’ og lignende; mens ”High performers” med %76 
højere sandsynlighed tilbyder mere selvbetjening end 
gennemsnittet. 

Sammenfatning

Proceskortlægning kan have mange formål, 
udføres på mange måder og foregå på forskellige 
niveauer i et proceslandskab. Fælles for de fleste 
proceskortlægninger er dog, at de består af nogle 
kasser med nogle pile imellem, samt regler for, hvad der 
kan stå i kasserne, hvordan pilene kan se ud og hvordan 
det hele skal tage sig ud på et stykke papir eller i en 
computer. 

Ud over at beskrive processerne i et proceslandskab 
via deres kortlægning kan proceskortlægninger også 
benyttes til andre formål:

Få skabt en intern forståelse, standard omkring og 

dokumentation af, hvordan konkrete processer i sit 
’happy flow’ ser ud, dvs. når der kun optræder ønskede 
varianter

Få overblik over den nuværende tilstand af en konkret 
proces (AS-IS) med henblik på at designe en forbedret 
fremtidig tilstand (TO-BE), som kan implementeres, se 
figur 24

Få dokumenteret hvad man gør af regulatoriske hensyn

Proceskortlægninger kan have en særlig værdi, hvis 
man får bragt medarbejdere på tværs af de forskellige 
dele af processen sammen. Det fører næsten altid til 
forskellige AHA- og måske også ÅHNEJ-oplevelser.

Til at designe en fremtidig værdistrøm har 
kortlægningsmetoderne forskellige og mere eller 
mindre eksplicitte designparametre, som hjælper 
med at skabe retning i arbejdet med at designe den 
fremtidige værdistrøm. De mest eksplicitte sæt af 
designprincipper ses nok i værdistrømsanalyse 
bøgerne, som understøtter Lean, først eksemplificeret 
i Learning to See (1999), hvor 7 designprincipper 
bidrager til at definere den fremtidige værdistrøm. 

Såvel kortlægningen af den nuværende proces 
samt designet af en ny proces er imidlertid alene 
skrivebordsøvelser eller faciliteringsøvelser i et 
workshoplokale, indtil processen rent faktisk 
ændres i praksis. Dette sker typisk ved en 
form for implementeringsplan. Nogle gange er 
implementeringsplanen bare fem ’dots’ med ansvarlige 
sendt ud i en e-mail, i Lean sammenhæng vil det ofte 
være samlet i nogle Kaizen-Events og endelig kan det 
være større projekter, som skal gennemføres med brug 
traditionelle projektledelsesmetoder. 

Hvor omfattende forandringerne kan være, 
fastlægges typisk ved at sætte en horisont på hvornår 
forbedringerne skal være implementeret, f.eks. 2 uger, 3 
måneder eller 1 år. 

I D4P modellen er praksissen om proceskortlægning 
primært medtaget for at have et overblik over og en 
forståelse af processerne fra ende til anden og for at 
skabe det styringsmæssige fundament via overblik over 
procestrinnene. 

Det er klart, at åbenlyse uhensigtsmæssigheder og 
utilstrækkeligt klarlagte processer som åbenbares ved 
kortlægningen skal håndteres for at processerne er så 
klare og entydige, som den iboende varians tillader.

 Samtidig bør antallet af organisatoriske enheder, som 
har medansvar for den samlede E2E proces være så få 
som muligt. Endelig skal kortlægningerne fastholdes 
og dokumenteres i et relevant system, således at der 
findes én kilde til sandheden om, hvordan den konkrete 
proces egentlig er designet og bør gennemføres. Dette 
fordrer efterfølgende en løbende opdatering, når en 
proces forbedres.  

Proceskortlægning

Processer har nogle ’naturlove’, hvor 
procesdesignet afhænger af bl.a. 
volumen og kundeinvolvering. Dette er i 
afsnittet generaliseret til nogle forskellige 
procesarketyper med et antal varianter. Det 
er beskrevet, hvorledes disse forskellige 
typer varierer i forhold til alle fire P’er i D4P 
modellen. Derfor kan et vist kendskab til disse 
naturlove og arketyper være hensigtsmæssigt, 
hvis man ønsker at udvikle sin driftsledelse til 
et højere modenhedsniveau.

Kortlægning af den 
nuværende proces

(AS – IS)

Design af den 
fremtidige proces

(TO – BE)

Implementerings-
plan

Gab

Dette skridt alene kan bringe:
• Overblik over processer og 

hvem gør hvad (medarbejdere)
• Uhensigtsmæssigheder som 

umiddelbart kan fjernes 
(forbedringer)

• Mulighed for at dokumentere 
AS-IS (synlige standarder)

Medtagelse af dette skridt kan 
bringe:
• Viden om den kundeværdi pro-

cessen skaber (medarbejdere)
• Enighed om, hvor processen 

skal udvikles hen (forbedringer)
• Mulighed for kravspec til IT-

udvikling (synlige standarder)

Medtagelse af dette skridt kan 
bringe:
• Involvering i at skabe fremtiden 

(medarbejdere)
• Plan for at komme fra A til B 

(forbedringer)
• Mulighed for løbende opfølgning 

på fremdrift (synlige 
standarder)

Forståelse

Design-
principper

Figur 24: De typiske tre trin i procesforbedringsarbejde
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Blandt de mange kortlægningsmetoder er her valgt 
nogle få, som kan anvendes på de forskellige niveauer i 

proceslandskabet, som vist i figur 25.

I figur 25 er kortlægningsmetoder betegnet som 
”Kasser i kasser” og ”Processammenhænge” i mangel 
af bedre betegnelser. Begge har til formål at kortlægge 

hvordan processer i en organisation ser ud på 
overordnet og ideelt niveau. De er illustreret i figur 26, 
og udtrykker generaliseringer af figurerne 8 ,6 og 9.

De egentlige kortlægningsmetoder anvendes, 
når processerne ønskes at være afspejlinger af 
virkeligheden. Blandt de mulige metoder er der i 
figur 25 peget på hhv. svømmebane-kortlægning, 
værdistrømskortlægning og aktivitetskortlægning. 

Centrale elementer af disse kortlægningsmetoder 
beskrives i de nedenstående afsnit. Det skal 
understreges, at formålet ikke er at give en præcis 
metodemæssig beskrivelse af, hvorledes disse 
kortlægninger udføres, og de viste kortlægninger kan 
afvige på forskellig vis fra de gængse forlæg. 

Figur 25: Kortlægningstyper til de forskellige niveauer i proceslandskabet

Figur 27: Svømmebanekortlægning af E2E proces

Figur 26: Kortlægningsmetoder for de øverste niveauer i proceslandskabet

XXX

Procesområde A Procesområde B Procesområde C

Pr
oc

es
gr

up
pe

r

Procesgruppe ”XXX”

E2E proces 1

E2E proces 2

E2E proces 3

”Kasser i kasser” ”Processammenhænge”

Denne type kortlægning er velegnet, når det er 
vigtigt at vise ansvarsadskillelser. Det er særligt i 
E2E proceskortlægning, at det er vigtigt at kunne 
vise de forskellige funktioner og afdelinger, som E2E 
processen går igennem, og ligeledes vise væsentlige 

beslutningspunkter i E2E processen, som fører til 
mulige forgreninger i det videre procesforløb. 

Figur 27 illustrerer de væsentlige elementer i 
svømmebanekortlægning.

Kortlægningen af E2E processen i figur 27 er meget 
simpel og alene lavet for at illustrere centrale 
principper. Fokus er på at illustrere det generelle 
flow i ’happy flow’ processen. Det er valgt at opdele 
processerne efter de indgående funktioner og 
afdelinger og generelt undlade at vise de mulige 
underliggende procestrin i de enkelte svømmebaner. 

Proces 2.1 er et beslutningspunkt, hvor der enten 
skal være en interaktion med kunden, eller den kan 
undværes og E2E processen kan fortsættes til proces 
3. Der er ikke i kortlægningen medtaget eventuelle 
tilbageløb fra f.eks. proces 2 til proces 1, det skyldes 
ønsket om at kortlægge ’happy flow’.

En kortlægning som i figur 27 kan følges af 
en værdistrømskortlægning, hvor de enkelte 
processers detaljer kan vises. Udarbejdes E2E 
proceskortlægningen med henblik på at designe en ny 
og forbedret E2E proces, så vil det sandsynligvis være 
nødvendigt, at kortlægningen er mere detaljeret, og at 
proces 1, 2 og 3 splittes op i de væsentligste procestrin 

også, for at skabe en tilstrækkelig detaljeringsgrad 
til at illustrere forskellene på den nuværende og 
fremtidige E2E proces. Dette kan eventuelt ske ved en 
værdistrømskortlægning for hver af disse processer.

I forhold til driftsledelse indeholder E2E processen i 
figur 27 to centrale spørgsmål. 

Det første spørgsmål handler om, hvordan kontakten 
med kunden er designet procesmæssigt, illustreret 
med ”A”. Dette spørgsmål behandles detaljeret i 
gennemgangen af værdistrømskortlægning i næste 
afsnit.

Det andet spørgsmål handler om, hvor mange 
svømmebaner, der egentlig bør være i en E2E proces, 
og herved hvor mange enheder, der er involveret i E2E 
processen. 

Des flere enheder, der er involveret, des sværere er det 
at have overblik over og planlægge og følge op på E2E 
processen i dagligdagen. En overvejelse i det konkrete 

Svømmebanekortlægning

Kunde

Funktion 1

Funktion 2
Afdeling 1

Funktion 2
Afdeling 2

Proces 2.2

Proces 1

Proces 3

Behov 
formuleret

Behov 
leveret

A

B
Proces 2.1
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eksempel vil være, hvorvidt det er nødvendigt, at proces 
2.1 og proces 3 skal udføres af to forskellige afdelinger 
i samme funktion, eller det kunne samles i én funktion 
alene, og herved måske samle proces 2.1 og proces 3 
til én samlet proces. 

Disse overvejelser understøtter det generelle (Lean) 
princip om at skabe et så godt flow som muligt i 
processerne. I forhold til specifikke E2E procesvarianter 

betyder det konkret, at den specifikke E2E procesvariant 
skal løbe gennem så få funktioner og afdelinger (og 
teams for den sags skyld) som muligt. 

Dette for at skabe entydigt ansvar, få overleveringer og 
høj kapacitetsmæssig fleksibilitet. Der vil dog stadig 
være en række situationer, hvor organisatorisk opdeling 
på flere enheder giver god mening og kan være 
nødvendig, nogle eksempler er givet i figur 28. 

Er ingen af forholdene i figur 28 til stede, så taler det for 
at så meget af en E2E proces som muligt bør samles i 
samme afdeling i én funktion. 

Opdeling af en E2E proces til flere funktioner kan være 
relevant, hvis...

Opdeling af en E2E proces til flere afdelinger kan være 
relevant, hvis...

Organisationens funktionelle organisering taler for det 
(f.eks. ved forskellige salgs-, leverings- og 
servicefunktioner)

Lov- eller reguleringsbestemt funktionsadskillelse

Særlige kompetencer, som er samlet i 
specialistenheder

Særlige kompetencer, som er samlet i 
specialistenheder

Der er fælles shared servicefunktioner, som benyttes 
til særlige processer

Der er fælles shared serviceafdelinger, som benyttes 
til særlige processer
Der er flere lande involveret

Figur 28: Forhold af relevans for opdeling af E2E processer til flere funktioner og afdelinger

Figur 29: Værdistrømskortlægning af en tænkt proces – fokus på happy flow

Værdistrømskortlægning er i sin oprindelige form 
ikke fokuseret på den fulde E2E proces fra kundens 
behov til leverance. Fokus har været på den del af 
processen, som sker inden for rammerne af en fabrik, 
hvilket er beskrevet i den oprindelige bog, der beskrev 
værdistrømsanalysen, Learning to See (Rother and 
Shook, 1999).  

Denne værdistrømskortlægningsmetode bygger 
på Toyotas MIFA-kortlægningsmetode. MIFA står 
for Material and Information Flow Analysis, og er 
nok i virkeligheden en mere præcis beskrivelse end 
værdistrømsanalysen. Dette fordi MIFA (og følgelig 
værdistrømsanalysen) bygger på kortlægning af 
såvel den fysiske proces (formtransformationen), 
hvor materiale transformeres til det endelige produkt, 

og styringen, dvs. helt konkret hvordan hvert enkelt 
procestrin igangsættes og hvordan mixet af produkter 
ledes gennem produktionen. 

Når fokus ændres til service og administration er det 
Tapping and Shuker (2003), som i bogen Value Stream 
Management for the Lean Office beskrev, hvordan 
værdistrømsanalysen kan anvendes i administrative 
processer. Denne bog blev ved Dansk Industris 
mellemkomst oversat til dansk med titlen Lean i service 
& administration: Drejebog med 8 trin til kortlægning 
og forbedring af værdistrømme og udkom i 2005. 
Værdistrømskortlægningsmetoden, som omtales i 
denne artikel, er baseret på denne bog. I figur 29 er 
metoden illustreret med et tænkt eksempel.

Værdistrømskortlægningen viser sammenhængen 
mellem én specifik proces, i en specifik E2E 
procesvariant, og dens underliggende procestrin 
og aktiviteter. I figur 29 er alene vist happy flow, 
dvs. de procestrin og aktiviteter, som understøtter 
standardprocessen og de tilladte varianter. 

Den tænkte proces tager udgangspunkt i at kunde 
bestiller noget via organisationens hjemmeside. Det 
kunne være et tilbud på en forsikring, eller det kunne 
være bestilling af et jobopslag hos organisationens 
HR-afdeling. Efter første procestrin skal tilbuddet/
oplægget ses/godkendes af kunden før levering sker 
over procestrin 2 og 3. Disse procestrin viser en proces, 
hvor ”små” sager kan håndteres af én medarbejder 
(alene ved procestrin 2), mens store sager kræver 
funktionsadskillelse eller et OK fra chefen, f.eks. hvis 
jobopslaget handler om en lederstilling (hvor også 
procestrin 3 skal anvendes). 

Der er under hvert procestrin angivet en %-sats. Det 
angiver, hvor stor en andel af sagerne, der kommer 
gennem procestrinnet. Når procestrin 2 får %90 af 
sagerne igennem betyder det, at %10 af sagerne 
ikke kommer tilbage fra kunden. At procestrin 3 har 
%50 betyder, at %50 af de oprindelige sager kommer 
gennem dette procestrin før levering til kunden. 

Aktiviteterne angives under procestrinnene, og det 
bør tilstræbes, at så meget arbejde som muligt flyttes 
frem til det første procestrin, i særdeleshed eventuelle 
kontroller og tjek af sagens kvalitet, for at sikre at 
returløb sker på dette første procestrin og så vidt 
muligt undgås på senere procestrin. Disse senere 
procestrin forventes derfor ikke at indeholde særlig 

mange aktiviteter og bliver derved i højere grad i ”happy 
flow” end det første procestrin. Aktivitet 1.3 udtrykker 
en tilladelig variant, som %50 af sagerne kommer 
igennem. 

Værdistrømseffektiviteten, er i dette tænkte eksempel 
angivet som %1. Det betyder, at den tid, hvor der reelt 
arbejdes på at omforme kundens behov til en leverance 
kun udgør 1 % af tiden, som sagen er undervejs. I dette 
tilfælde drejer det sig om 29,5 minutter ud af 1800 
minutter. 

Det er f.eks. kun 9 minutter der gennemsnitligt 
anvendes på procestrin 2, idet procestrinnets 10 
min kun anvendes i %90 af tilfældene, og det kun 
er 2,5 min for procestrin 3, da det kun anvendes i 
%50 af tilfældene. De 1800 minutter kommer ud fra 
en antagelse om 6 timers kundevendt tid pr. dag i 
organisationen og at de samlet set 5 dages servicemål 
(3 dage fra proces 1, og 1 dag fra hhv. procestrin 2 og 
3) anvendes fuldt ud. Her ses lige bort fra, at %40 af 
sagerne afsluttes efter procestrin 2. 

Værdistrømseffektivitet er et vigtigt mål, hvis man 
arbejder efter Lean filosofien, hvor et godt flow, typisk 
udtrykt ved kort gennemløbstid. Er organisationen 
mere pragmatisk er en god afbalancering mellem 
servicemåls længder (og tid til deadlines) og variansen i 
indgangen af kunders behov til organisationen relevant 
at mestre, da dette kan udjævne kapacitetsbehovet.

Relevant information om styring vises i kortlægningens 
pile og de indbokse, som findes foran procestrinnene. 
Figur 30 beskriver de væsentligste oplysninger i lidt 
flere detaljer. 

Værdistømskortlægning – ’happy flow’

3 dage

18 min

18 min

Type

Type

Type

IT

IT

IT IT IT

IT

Type

? 1 dag

Kunde

Procestrin 1 
(100%)

Aktivitet 1.1 - 8 min Aktivitet 2.1 - 5 min

Aktivitet 2.2 - 5 min

Aktivitet 3.1 - 5 min

Aktivitet 1.2 - 8 min

Aktivitet 1.3 (50%) -
4 min

Procestrin 2 
(90%)

Kundebehov
Volumen: 50/dag

Procestrin 3 
(50%)

9 min

10 min

5 min

1 dag

2,5 min

Øjeblikkeligt

Blanket fra organisations
hjemmeside (elektronisk)

FIFO
SLA = 3d

FIFO
SLA = 1d

Segment 
SLA = 1d

Service trådt i kraft
(50%)

Service trådt i kraft
(40%)

E-mail fra hjemmeside E-mail fra hjemmeside

E-mail fra hjemmeside

5 dage (gennemløbstid

29,5 min (procestid)
> 1% værdistrømseffektivitet

Værdistrønsanalysen er et godt værktøj til at 
skabe overblik over:

Happy flow processen med 
• Procestrin
• Aktiviteter
• Indbokse
• Standardprocestider
• Standardprocesindeks
• Benyttede IT-systemer
• Kundekontaktpunkter

Happy flow proces er karakteriseret ved:
• Alle procestrin og aktiviteter, som 

beskriver tilladelige varianter
• Ingen fejl i inputmateriale – alt er oplyst og 

OK
• Medarbejderne er trænede og kan udføre 

de nødvendige aktiviteter efter standard og 
til standardtid
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Hvordan ser indbokse ud –
og er der flere? 
• Liste i 

sagsstyringssystem
• Privat mailbox
• Afdelingsmailbox
• Telefon/chat
• Fysisk brevbakke 
• Fysisk kø

Hvilke regler definerer 
næste sag, der tages fra 
indboks?
• FIFO (First in-first out)
• LIFO (Last in-first out)
• Deadline (tættest på)
• Tungeste / hurtigste
• Segment / Service
• Akustisk

Hvad er lovet kunden i 
forhold til håndtering af 
kundens udtrykte behov?
• Servicemål – > én dag
• Servicemål – < én dag
• Deadline – givet af 

organisation
• Deadline – ønsket af 

kunde

Inbox-type Prioriteringsregel Servicegaranti

Indboks
Procestrin 1 
(100%)

Kundebehov
Volumen: 50/dag

Figur 30: Styringsoplysninger som opsamles i værdistrømskortlægning

Som tidligere nævnt er det inkluderingen 
af styringsoplysninger, som adskiller 
værdistrømskortlægningen fra de fleste andre 
kortlægningsmetoder. Det konkrete design af en proces 
har stor betydning for, hvilken type styring der er mulig. 

Antages det at kundens behov kommer til 
organisationen via en blanket på organisationens 
hjemmeside, hvor valgmulighederne er begrænsede, 
så havner behovet typisk som sager i en indbakke. Er 
indbakken dedikeret til processen og sorteret, så den 
ældste sag ligger øverst, så vil en FIFO-prioritering gøre 
det meget let for medarbejderne, som skal arbejde 
med det konkrete procestrin, at tage fat på det næste 
stykke arbejde. Det er bare den ældste sag. Her er 
prioriteringsmekanismen så sat sige bygget ind i 
processen. 

Er servicemålene yderligere på mere end én dag, kan 
dagsproduktionen på denne proces fastlægges allerede 
fra morgenstunden, i fald der alene arbejdes på sager, 
som allerede er kommet i indboksen på dette tidspunkt. 
Alt i alt tillader dette en simpel og lederbaseret styring. 

Der kan også være situationer, hvor en lederbaseret 
styring vil være meget svær og der i det hele 
truffet nogle beslutninger om processen og dens 
styringsparametre, som gør den meget svær at styre. 

Antages det i et tænkte eksempel, at kunden møder 
fysisk frem og at man har en prioriteringsregel om at 
tage kunder med guldur først, så skal man via et kig 
på kundernes ure finde frem til den næste kunde, der 
skal ekspederes. Det betydet at en kunde, som måske 
netop er kommet ind ad døren, bliver ekspederet før 
en kunde, der har ventet en time. Det kan påvirke 
følelserne og herved oplevelsen positivt hos nogle 
få kunder og negativt hos de mange kunder – under 
alle omstændigheder introduceres en vis varians 
på den oplevelse, som kunderne vil have. Tillades 
det yderligere, at kunden selv kan sætte deadline på 
levering af servicen, så får man potentielt lagt et pres 
på den resterende del af processen, hvor der skal 
foretages nye ubehagelige prioriteringer for at levere 
til denne høj-segmentkunde. Alt i alt gør det besluttede 
sæt af styringsparametre det meget svært for lederen 
at styre driften og en hel del af styringen må lades til 
medarbejdernes bedste viden og evner. 

Derfor er et procesdesign ikke alene et spørgsmål om 
at få procestrin og aktiviteter til at hænge fornuftigt 
sammen, styringsparametrene er lige så væsentlige. 

Værdistrømskortlægningen bygger på en fem-trins 
proces og benytter få standardiserede symboler til 
kortlægningen, som er vist i figur 31. Symbolerne 
manifesterer sig typisk i form af papkort eller post-it 
notes.  

I denne arktikel er fokus for værdistrømskortlægningen 
at skabe overblik over proces, aktiviteter og styring, 
og ikke så meget potentielle forbedringer. Ofte vil man 
dog i en kortlægning også have fokus på dette. Til det 
formål haves røde symboler til at beskrive spild, der 
opleves i processen. Spild er karakteriseret ved, at 
det umiddelbart kan fjernes. Blå symboler anvendes 
til at beskrive mulige forbedringer. Disse forbedringer 

vil typisk blive en del af en eventuel ny-/redesignet 
fremtidig værdistrøm.

Hvis formålet med kortlægningen primært er 
at få bedre overblik i forhold til forbedringer af 
driftsledelsen, bør det umiddelbare spild stadig fjernes, 
mens forbedringerne kan gemmes til en egentlig 
procesforbedringsindsats. 

Forstå kunden (hvad er værdien, hvilket 
volumen og hvilke varianter)

Skab et overblik over procestrin, overleveringer 
og involvering af kunden, herunder leverance

Kortlæg aktiviteterne i hvert procestrin, inklusiv 
varianter og ikke-standard aktiviteter

Identificer indboksen foran hvert procestrin og 
noter relevante planlægningsparametre

Beregn værdistrømseffektiviteten (andel 
procestid vs. gennemløbstid)

• Blåt kort beskriver info om kunden

Ikke standard
aktiviteter IT

x

• Grønne kort beskriver info om procestrinnet og 
hjertet hentyder til, at procestrinnet
indeholder/fører til et kontaktpunkt

• Gule kort beskriver info om aktiviteter og kassen
med “IT” beskriver det primære IT system anvendt

• Gule kort med et rødt “X” beskriver ikke-standard 
aktiviteter i procestrinnet

• Gult kort/Database-symbol beskriver indbokse

• Rødt kort anvendes til at beskrive spild, der 
umiddelbart kan fjernes

• Blå kort anvendes til at beskrive mulige forbedringer
(input til fremtidig værdistrøm)

Benyttes, når der er fokus på forbedring af processen

• Pile anvendes til at vise overleveringer

Kortlægningsaktiviteter Symboler til kortlægning

Kundeprocessen

Procestrin

Aktivitet
IT

Forbedringer

Spild

Det er allerede nævnt, at for serviceprocesser gælder 
at kunderne i større eller mindre grad involveret i 
definitionen af den service, som skal skabes og 
leveres ligesom de er involveret i den efterfølgende 
leveranceproces. Alt andet lige betyder det at en vis 
mængde varians bliver introduceret til processen. 
Noget af variansen er ønskværdig eller i hvert fald 
tilladelig; mens anden varians er uønsket. 

’Happy flow’ processen skal, som allerede beskrevet, 
indeholde den ønskværdige og tilladelige varians i 
den måde, procestrin og aktiviteter er designet. Men 
som indikeret ovenfor skal uønsket varians også 
håndteres. I figur 14 er indikeret to typer af uønsket 
varians. Den ene type fører til ikke-standard aktiviteter 
(og procestrin) og den anden del, der kan betegnes 
som undtagelser. Forskellen er, at ikke-standard 

aktiviteter skal beskrives og de skal kunne styres, 
mens undtagelserne må absorberes og håndteres af 
særligt dygtige medarbejdere, ofte kaldet ”SME’ere” 
(Subject Matter Experts) eller proceseksperter. Disse 
medarbejdere kan – ud fra deres store erfaring og 
kendskab til gældende regler – udlede, hvad der skal 
ske i sager med undtagelser: Hvad skal returneres og 
hvad kan man gå videre med, evt. med en godkendelse 
fra lederen. 

Tre typer af ikke-standard faktorer beskrives her:

•	 Ikke-standard: aktiviteter: Ikke-standard 
varianter, som alligevel tillades 

•	 Påmindelser: Manglende respons fra 
processens kunder eller underleverandører 

•	 Opfølgninger: Forkert, eller utilstrækkeligt 
input til procestrinnet 

Værdistrømskortlægning 
– når hverdagen rammer

PROCESKORTLÆGNING PROCESKORTLÆGNING



44 45

En del af de kanaler, som bringer en kundes behov 
til en proces’ indbakke, indeholder muligheden for 
at kunden kan introducere uønsket varians. F.eks. i 
en telefonopringning, ved fysisk fremmøde eller i en 
fritekstmail. 

Et simpelt eksempel på en sådan uønsket varians 
kan være en bager, som laver fødselsdagslagkager. 
Disse lagkager har 3 lag som standard, og kunden kan 
tilføje et ekstra lag til kagen, hvilket sker i ca. %25 af 
bestillingerne. Derudover kan kunderne bestemme 
frugt, creme, glasur samt vælge mellem tre diametre af 
lagkagebunde. Alt dette styret af bestillingsblanketten 
på hjemmesiden. 

Der findes imidlertid også et fritekstfelt, hvor kunden 
kan skrive kommentarer, f.eks. ønsket tekst til glasuren. 
Det hænder imidlertid, at en kunde benytter feltet til 
at ønske en anden form, f.eks. en trekantet lagkage. 
Bageren har besluttet, at så længe formene kan laves 
ved at skære af i forhold til en rund lagkage accepteres 
ønskerne som en ikke-standardvariant. Ønsker, hvor 
man skal bygge flere lagkager sammen, accepteres 
ikke, og ordren returneres til kunden. Processen kan 
tænkes at se ud som i figur 32. 

Den kortlagte værdistrøm i figur 29 illustrerer det 
centrale i den problemstilling, som nu skal beskrives. 
Der sendes 100 tilbud eller oplæg til kunden, men kun 
90 returneres. I nogle tilfælde kan det være et problem 
og i andre er det nok ikke. 

I tilfældet hvor der sendes 100 tilbud til en ekstern 
kunde baseret på kundens egen forespørgsel 
og der kun modtages 90 accepter, så er der et 
omsætningspotentiale, som ikke indfries. I tilfældet 
hvor processen er en intern støtteproces, hvor 
HR-funktionen hjælper linieorganisationen med 
stillingsopslag, kan det sagtens være, at det er helt fint 
at %10 af oplæggene til jobopslag strander hos den 

rekrutterende leder, måske fordi en intern forfremmelse 
er kommet i stand i mellemtiden. 

Nedenfor antages det, at organisationen gerne vil have 
at processen konverterer så mange forespørgsler til 
leverancer som muligt. Derfor er spørgsmålet, hvordan 
en påmindelse til kunden om at svare, skal designes. 
Internt i organisationen kan det lede til spørgsmålet 
om, hvordan påmindelser skal sættes op, styres og 
håndteres i processen. Ved at anvende påmindelser, 
kan organisationen i et omfang styre fremdriften i 
processen. Dette kan designes på forskellig vis, i figur 
33 er det vist den ”reneste” model.

Procestrinnet ”Produktion af lagkage” indeholder 
eksempler på legale varianter (ekstra lag), på ikke-
standard varianter (andre former) og endelig uønskede 
undtagelser, som fører til en ikke-standardaktivitet, 
hvor man returnerer ordren til kunden. I figur 32 er 
for fuldstændighedens skyld også vist procestrinnet, 
hvor lagkagen leveres til kunden, ved sidstnævntes 
fremmøde hos bageren. 

De anvendte IT-systemer er også inkluderet, her 
begrænset til Microsoft Office pakken (MS) og til 
kasseapparatet (IT). Visse procestrin anvender ikke 

IT-systemer. Såfremt det giver mening, kan vigtigt 
teknisk udstyr noteres i stedet for IT-systemer. Et hjerte 
er også inkluderet på begge procestrin. Procestrinnet 
”Levering til kunde” er et kundekontaktprocestrin, hvor 
kunden afhenter lagkagen. Ud over, at hjemmesiden 
i sig selv er et kontaktpunkt, så optræder endnu et 
kundekontaktpunkt, nemlig når ordren skal returneres. 
Måden, hvorpå denne returnering sker, kan have meget 
stor betydning for kundens lyst til genkøb. Derfor kan 
opmærksomhed omkring denne kontakt være lige 
så vigtig som kontakten ved kundens afhentning af 
lagkagen. 

Ikke-standard aktiviteter – ikke-standard-
varianter, som alligevel tillades

Påmindelser – Ved manglende respons fra 
processens kunder eller underleverandører

Fødselsdagslagkager
Volumen: 10/dag

%

%

%

MS IT

MS

Produktion af 
lagkage (100%)

Finde ingridienser
- 5 min

Modtage betaling og 
levere lagkage - 5 min

Lave 3-lags lagkage
- 15 min

Ekstra lag på lagkage
- (25%) 10 min

Lave anden form 
lagkage (2%) 30 min

Returnere bestilling
- (10%) 2 min

Levering til 
kunde (100%)

FIFO
Servicemål: 5 min

X

X

Blanket fra
hjemmeside

Kunde tager
lagkage med sig

Figur 32: Tilføjelse af ikke-standard aktiviteter til happy flow procestrin (procestrin med rødt X)

Figur 33: Opsætning af påmindelse i proces

X Aktivitet 1.5.2 
- 10 min (20%)

18 min
IT

IT IT

IT IT

Aktivitet 1.1 - 8 min

Aktivitet 1.2 - 5 min

Aktivitet 1.3 (50%)
- 10 min

Aktivitet 1.5.1- 5 min

0,7 min

Aktivitet 2.2 - 5 min

Aktivitet 2.1 - 5 min

9,7 min

Procestrin 2 
(97%)

Typ
Kunde

Procestrin 1 
(100%)

X Påmindelse
(10%)

Kundebehov
Volumen: 50/dag

Blanket fra organisations
hjemmeside (elektronisk)

FIFO
SLA = 3d

FIFO
SLA = 3d
FT = 10 d
#R = 3

FIFO
SLA = 1d

E-mail E-mail

E-mail fra hjemmeside

E-mail fra 
hjemmeside
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Et procestrin med en påmindelse kan befinde sig på 
mange forskellige teknologiske niveauer; fra en liste af 
kunder, som skal kontaktes på en bestemt dato noteret 
på en lap papir over en liste i det klassiske excelark 
til en integreret facilitet i et workflow system. I figur 
33 antages en relevant form for IT-understøttelse af 
påmindelserne, som kan håndtere de parametre, som 
sættes op. 

Påmindelsesprocestrinnet fungerer som et almindeligt 
procestrin med egen indbakke og aktiviteter. Det er 
imidlertid et ikke-standard procestrin, som er markeret 
med rødt ”X” for hele procestrinnet. Det kommer kun 
i anvendelse, når noget afviger fra ’happy flowet’, her 
i form af at kunden ikke svarer tilbage. Det særlige 
ved påmindelsesprocestrinnet er, at det tilføjer ekstra 
styringsparametre. 

Frigivelsestidspunktet (FT) skal fastlægges. Dette 
tidspunkt angiver, hvornår påmindelsesprocestrinnet 
kan igangsættes og en påmindelse til kunden kan 
sendes. Indtil frigivelsestidspunktet afventes at kunden 
svarer på tilbuddet/oplægget. Frigivelsestidspunktet 
kan fastlægges efter flere forhold:

•	 Lovet leveringstid for serviceleverance: Er der 
udstedt servicegarantier for hele E2E processen 
eller for den konkrete proces fra kundens behov 
er kommet til processen og til processen har 
leveret til kunden (ofte udtrykt i servicemål), 
så er det nødvendigt at frigivelsestidspunktet 
ligger et stykke tid før det lovede seneste 
leveringstidspunkt. 

•	 Vigtighed af at processen gennemføres: Det kan 
være vigtigt at en igangsat proces gennemføres, 
f.eks. af regulatoriske årsager. Her kan der 
være givne maksimale gennemløbstider (f.eks. 
inden for visse patientforløb på hospitaler). 
Disse eksterne krav kan på samme måde som 
servicegarantier være med til at konkretisere 
frigivelsestidspunkterne. 

•	 Ønske om at have en ordentligt og sund 
sagsportefølje: Det kan være vigtigt for 
organisationen ikke at have for mange åbne sager 

uden fremdrift. Her kan frigørelsestidspunktet 
sættes til den historisk gennemsnitlige tid det 
har taget for f.eks. %75 af sagerne at nå videre til 
næste procestrin. 

Antal repetitioner (#R) skal fastlægges: Dette angiver 
antallet af gange der skal sendes en påmindelse til 
kunden før sagen endeligt afsluttes (sandsynligvis med 
et afslutningsbrev til kunden). En ny påmindelse dukker 
op efter frigivelsestiden og dette er sat til tre gange i 
figur 33. 

Det er langt fra alle processer, som skal beriges med 
påmindelser alene fordi processens kunder ikke 
svarer tilbage. Nogle af de væsentlige spørgsmål, som 
påvirker beslutningen er:

•	 Behov for at have styr på alle sager og deres 
status: Skal der løbende være styr på sagerne, eller 
kan en lejlighedsvis oprydning klare kravene?

•	 Udbytte vs. besvær: Hvor stor succesrate medfører 
påmindelserne i forhold til det besvær der er med 
at administrere dem (antal og medgået tid)?

•	 Kapacitet til at håndtere påmindelser: Er 
kapaciteten til håndtering af påmindelser (eller 
lejlighedsvis oprydning) betragtelig?

Er der behov for løbende at have styr på sagerne, 
er udbyttet stort og er kapaciteten til håndtering 
betragtelig, så er det værd at overveje at designe 
påmindelser ind som en del af processen. Er svarene 
på spørgsmålene i den modsatte ende, så kan en 
støtteproces med f.eks. halvårlig oprydning være 
tilstrækkelig. 

Et væsentligt procesmæssigt karakteristikon ved 
påmindelser er, at det første procestrin er afsluttet 
som et standardprocestrin med alene legale varianter 
og som et ’happy flow’ procestrin. Dvs. designet 
af påmindelser vedrører alene de næstkommende 
procestrin. I en række tilfælde kan løsningen også være, 
at påmindelsesprocestrinnet bliver den indledende 
del af procestrin 2 i figur 33 frem for et selvstændigt 
procestrin. `

En anden type ikke-standard procestrin opstår, når 
der er forkert eller utilstrækkeligt input (typisk i form 
af manglende information) til at procestrinnet kan 
gennemføres. 

Som med påmindelser, så afhænger det af processen, 
hvorvidt det er vigtigt, at processen når til leverance, 
eller om organisationen er tilfreds med at et antal 
kundeforespørgsler stopper undervejs og måske går 
i glemsel. Nedenfor antages det, at det er vigtigt at 

kundeforespørgslerne når frem til leverance. 

Designet af et muligt opfølgningsprocestrin minder 
meget om overvejelserne omkring design af et 
påmindelsesprocestrin. Den væsentligste forskel er, at 
første procestrin ikke gennemføres som forventet, og at 
det derfor også skal inddrages i designovervejelserne, 
hvordan den resterende del af procestrinnet skal 
håndteres. Figur 34 illustrerer den ”reneste” model.

I processen vist i figur 34 er der indført en ikke-
standard aktivitet i procestrin 1.1 (aktivitet 1.2), som 
tages i anvendelse, når der mangler information i 
den indkomne sag, hvilket er tilfældet i ca. %20 af 
tilfældene. Når der mangler information, sendes besked 
til kunden (vist med rød pil fra procestrin 1.1.) og der 
etableres en opfølgning, som kommer til udførelse, 
når det definerede frigivelsestidspunkt er nået. Jf. 
parametrene sendes en opfølgning til kunden tre gange 
og mellem hver opfølgning går der 10 dage. 

En opfølgningsproces afviger primært fra en 
påmindelsesproces ved at der etableres endnu et 
nyt procestrin, her procestrin 1.2. Dette procestrin 
initieres, når kunden vender tilbage med de manglende 
oplysninger. Procestrin 1.2 håndterer således den del 

af procestrin 1.1. som ikke blev gennemført i første 
omgang fordi der var manglende information. I figur 34 
antages det, at den af kunden fremsendte information, 
er fyldestgørende, og der ikke er behov for yderligere 
forespørgsler på oplysninger hos kunden. Skulle dette 
medtages, ville procestrin 1.2 udvides med dette. 

Løsningen i figur 34 er som nævnt det ”reneste” 
procesdesign, men i mange tilfælde også for 
omfattende, bl.a. fordrer det, at det er muligt 
automatisk at dirigere kundens e-mails til de forskellige 
indbokse. Det ses ofte, at løsninger med opfølgninger 
samles i færre procestrin end vist i figur 34. Des mere 
der samles i samme procestrin des mindre transparens 
vil der imidlertid være om den del af processen som 
omhandler ikke-standard procestrin. 

Opfølgninger - forkert, eller 
utilstrækkeligt input til 
procestrinnet

18 min 1,4 min 1,7 min 9,7 min

Aktivitet 1.1 - 8 min

X Aktivitet 1.2
- 10 min (20%)

Aktivitet 1.3
- 5 min (80%)

Aktivitet 1.4
- 10 min (40%)

Procestrin 2 
(97%)

X Procestrin 1.2 
(17%)

Kunde

Procestrin 1.1 
(100%)

X Opfølgning
(20%)

Kundebehov
Volumen: 50/dag

Blanket fra organisations
hjemmeside (elektronisk)

FIFO
SLA = 3d

FIFO
SLA = 3d
FT = 10 d
#R = 3

FIFO
SLA = 1d

FIFO
SLA = 3d

E-mail

E-mail fra hjemmeside

E-mail fra 
hjemmeside

IT

IT

IT

IT

Aktivitet 1.5.1
- 5 min

X Aktivitet 1.5.2
- 10 min (20%)

IT

IT

Aktivitet 1.3 - 5 min

Aktivitet 1.4
- 10 min (50%)

IT

IT

Aktivitet 2.1 - 5 min

Aktivitet 2.2 - 5 min

IT

IT

E-mail

Figur 34: Opsætning af opfølgninger i proces
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Selvom de viste procesdesign i figur 33 og 34 ikke altid 
implementeres i praksis, kan det være en rigtig god 
øvelse at kortlægge og beslutte, hvordan disse ikke-
standard flow ideelt bør se ud. Dette kan være med til 
at få skabt transparens om det skjulte kapacitetsdræn, 
som ligger ud over ’happy flow’, og ligeledes kan 

det bidrage til en dialog om, hvad der skal betragtes 
som ikke-standard aktiviteter, der alligevel skal være 
standarder for, og undtagelser, som ’bare’ må håndteres 
bedst muligt af de erfarne medarbejdere, når de 
forekommer. 

Det vil være muligt at udføre et tidsstudium og få et 
nøjagtigt billede af, hvor stor en andel af tiden i et 
procestrin, der rent faktisk skaber værdi. Men oftest vil 
det være nok at skabe et hurtigt overblik som vist i figur 
35. 

Metoden er simpel, og sker ved at et procestrin 
følges, og alle aktiviteter noteres i et skema. Dernæst 
fastlægges, hvilken type aktivitet, der er tale om. Et bud 
på opdeling af aktiviteterne vises i figur 35 til venstre. 
Her vil det alene være ”handling”, som betragtes som 
værdiskabende. I det konkrete eksempel er det kun 5 af 
14 aktiviteter, som skaber værdi. 

I værdistrømskortlægning er værdistrømseffektiviteten 
et vigtigt målepunkt. Ofte er værdistrømseffektiviteten 
under %10 i denne type beregning. I virkeligheden er 
effektiviteten langt mindre, idet en del af aktiviteterne i 
et procestrin reelt ikke skaber værdi. 

Aktivitetskortlægning som vist i figur 35 kan bidrage til 
at skabe et overblik over, hvor meget af et procestrin, 
der faktisk skaber værdi.

proceskortlægningerne har en reel værdi skal de 
beskrive medarbejdernes konkrete arbejde. Derfor er 
det vigtigt, at de vigtige konkrete E2E procesvarianter 
er kortlagte og beskrevne ned i deres processer og 
indgående procestrin for at muliggøre en egentlig dag-
til-dag driftsledelse. 

Det er sjældent tilstrækkeligt alene at kortlægge og 
beskrive ’happy flow’ processerne. Det er ofte også 
nødvendigt at beskrive det arbejde som følger af 
forskellige typer af ønsket og uønsket varians. I artiklen 
er peget på ikke-standard aktiviteter vs. undtagelser, 
påmindelser og opfølgninger som måder at håndtere 

dette på.  

For at medarbejderne kan udføre det konkrete arbejde 
kræves typisk forskellige typer af standarder for 
processer, procestrin og aktiviteter. Disse standarder 
er ofte skriftlige dokumenter, som supplerer de 
diagrammer, som kommer ud af proceskortlægninger. 
Gode standarder, der knyttet til processerne i 
proceslandskabet, er imidlertid ikke tilstrækkeligt. 
Det er nødvendigt, at standarderne også er kendte, 
forståede og fulgte. Det er temaet for artiklens sidste 
afsnit.

De tre resterende praksisser under Proces 
i D4P modellen er Standarder, Træning og 
Proceskonfirmering. Veludført kan disse tre praksisser 
udgøre et lille, men væsentligt operationelt element 
i en virksomheds kvalitetsstyring. I D4P modellen er 
formålet med de tre praksisser primært at sikre at 

processerne og deres tilhørende standarder i form af 
skriftlig procesdokumentation er kendt og forstået af 
dem, som skal udføre processen, og at processerne og 
standarderne følges i hverdagen. Der er mange andre 
perspektiver på disse praksisser, som ikke bliver omtalt 
i nærværende artikel. 

Skjult kapacitetsdræn fra ikke-standard 
aktiviteter og procestrin

Aktivitetskortlægning Afslutning

I indgreb med 
virkeligheden - Kendt, 
forstået og fulgt

Figur 35: Aktivitetskortlægning af et procestrin (inspireret af Slack, et.al. (2004, p. 107))

Ophold (midlertid ventetid, 
f.eks. på information)

Handling (en aktivitet, 
som skaber værdi)

Inspektion (en kontrol
af en art)

Transport (flytning
af noget)

Lagring (bevidst
lagring, modsat ophold)

Orientering (lede, 
søge, før handling)

Aktivitetstyper

Nr Beskrivelse af 
aktivitet

1 Gå til kaffeautomat

2 Vente i kø

3 Tjekke mælkebeholdning

4 Gå til depotrum

5 Finde en pose kopper

6 Gå til kaffeautomat

7 Åbne pose m kopper

8 Sætte kop i automat

9 Tjekke mælkebeholdning

10 Vælge Cafe Latte

11 Vente på dispensering

12 Kaffe brygges

13 Gå til egen plads

14 Drikke første tår kaffe

5 1 2 2 4 0
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Proceslandskabet skaber overblik og kan bl.a. forklare, 
hvordan en E2E proces forløber fra ende til anden, og 
hvilke underliggende procestrin, den går igennem. 
Men det kan sjældent stå alene, hverken som fuld 
dokumentation for en proces og heller ikke som 
tilstrækkeligt materiale til at udføre processen. Derfor 
skal proceslandskabet suppleres med forskellige 

typer af skriftlig dokumentation. I langt de fleste 
organisationer er det den skriftlige dokumentation, som 
udgør rygraden af den samlede procesdokumentation. 

I figur 36 er der givet et overblik over nogle af de 
typiske dokumenter, som tilsammen giver det fornødne 
grundlag for, at arbejdet i en organisation kan udføres. 

Standarder som beskriver, hvorledes arbejde 
skal udføres, kan tage mange former. SOP’en 
(Standard Operating Procedure) er typisk den, som 
kvalitetstyringssystemer forventer er på plads for alle 
processer og procestrin. En SOP kan dog tage mange 
former, og i forhold til den faktiske udførelse af arbejdet 
har supplerende standarder vist sit værd, det drejer sig 
bl.a. om:

•	 Jobopdelingsskemaet, som nedbryder en 
eller flere aktiviteter i et procestrin (samlet 5 
– 10 minutters arbejde) til en sekvens af trin. 
For hvert trin indeholder den en beskrivelse 
af eventuelle nøglepunkter i trinnet (som er 
vigtige for at kvaliteten holdes) og endelig 
formålet med trinnet. I en række tilfælde 
er der trin, der skal udføres, som ikke giver 
umiddelbar mening eller synes at skabe 
værdi for kunden, men som f.eks. kan være 
nødvendige af hensyn til medarbejderens 
sikkerhed eller f.eks. grundet lovgivning. Det 
er erfaringen, at når medarbejderen kender 
formålet med trinnet, så bliver det i højere grad 
fulgt.

•	 Tjeklisten, der fungerer som en selvkontrol 
og viser nogle aktiviteter, som skal være 
gennemført eller nogle forhold, som 
skal være belyst, før procestrinnet kan 
afsluttes. Tjeklisten kan enten alene være 
til hjælp, eller den kan fungere som egentlig 
dokumentation for udførelse af aktiviteter, 
ved at medarbejderen signerer tjeklisten og 
den gemmes et relevant sted, hvor den kan 
genfindes.

•	 Navigationssedlen er en trin-for-trin klik-guide 
for at komme gennem IT-systemer på den rette 
måde. Denne er særligt brugbar for uerfarne 
medarbejdere i forhold til at arbejde med de 
konkrete aktiviteter i IT-systemer 

Disse standarder er meget vigtige i træningssituationer 
og i perioden efter endt træning. Erfarne og rutinerede 
medarbejdere som udfører aktiviteterne hyppigt, 
behøver ikke at rådføre sig med standarderne. Den 
primære udfordring er dog at disse medarbejdere får 
information om ændringer i standarderne, f.eks. når 
procestrin forbedres. 

Det er primært dokumentationen indeholdt i den 
nederste kasse ”Arbejdsprocesser”, som er input 
til dag-til-dag driftsledelsen. Det udgør en stor 
del af driftssystemets standarder og udgør derfor 
også udgangspunktet for træningsaktiviteter og 
forbedringsaktiviteter. Førstnævnte omtales senere 
i denne artikel, og sidstnævnte indgår som en del af 
Performance Management. 

Kendte, forståede og fulgte standarder fordrer at man 
under praksissen om standarder har nedenstående 
evner, som er illustreret i figur 37. 

•	 Evnen til at udarbejde gode operationelle 
standarder

•	 Evnen til at træne medarbejdere efter disse 
standarder som en del af det daglige arbejde

•	 Evnen til at følge op på, at medarbejderne følger 
de trænede standarder som en del af den daglige 
ledergerning

•	 Nedenfor omtales de tre praksisser meget 
kortfattet med formålet at give et overblik. En 
egentlig beskrivelse vil blive for omfattende i 
nærværende artikel. 

•	 Den grundlæggende inspiration bag beskrivelsen 
stammer fra Training Within Industry (TWI). En 
metode for tilrettelæggelse af arbejde, træning 

af medarbejdere og lederværemåder, som blev 
udviklet under anden verdenskrig, og som blev 
et skjult fundament for udviklingen af Toyota 
Production System, som Lean blev udviklet fra. Fra 
2010’erne og frem er TWI vundet frem og anvendes 
på tværs af mange brancher i Danmark, f.eks. i 
produktion af såvel vindmøller, insulin og banklån.

Skriftlig procesdokumentation

Operationelle standarder

Procesorgani-
seringen

”Organisationen på 
én side”

E2E 
processerne

”Procesejerskabet”

”Arbejds-
processer”

”Procestrin og 
aktiviteter”

(Funktions)strategier, organisation
Love, bekendtgørelse

Regulativer og retningslinier
Politikker

Procedurer, Forretningsgange
Vejledninger, Direktiver

Procedurer, Forretningsgange, Vejledninger
SOP – Standard Operating Procedures

Scripts til kundekontakt
Jobopdelinger, navigationssedler, tjeklister

Dokumentationen 
angiver genstandsfeltet

Dokumentationen 
angiver rammer og 

indhold

Dokumentationen 
beskriver udførelsen

Figur 36: Typiske dokumenter som indgår i den samlede procesdokumentation 

Figur 37: ”Kendt, forstået og fulgt” – et bidrag til operationel kvalitetsstyring

Kendt Forstået Fulgt

Standarder er relevante og 
dokumenterede i aftalte 
formater, de er forbundet til 
processerne, de understøtter og 
holdes opdaterede og 
tilgængelige fra ét sanktioneret 
opbevaringssted

Medarbejdere er informerede, 
instruerede eller trænede i 
standarderne og forstår, 
hvorledes de skal gennemføres i 
praksis under arbejdet i et 
konkret procestrin

Medarbejdere udfører 
procestrin efter de gældende 
standarder, eller tester 
forbedrede standarder, og 
medarbejderne forstår 
formålet med at følge den 
konkrete standard

Operationelle 
standarder

Træning i 
praksis

Proces-
konfirmering
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Træning kan tage mange former, og kan variere meget 
fra organisation til organisation, både i metoder og i 
intensitet og hyppighed. Der synes at være en tendens 
til, at i organisationer, hvor fysisk sikkerhed er en 
reel bekymring, investeres der mere i standarder, 
træning og opfølgning end i organisationer, hvor 
sikkerhed ikke er et forhold, der har særligt fokus. 

Derudover vil tilhængere af TWI vil nok mene, at danske 
organisationer generelt træner for lidt og for løst. 

Enhver ændring i en virksomheds processer og 
indretning kan føre til et træningsbehov og figur 38 
giver et overblik over nogle af de forskellige situationer, 
hvor træning er relevant og der anføres en række 
træningsmetoder, som kan anvendes.

Det er afslutningsvist vigtigt at understrege, at 
standarder korrekt anvendt og udarbejdet er ikke onde 
og begrænsende for de er udarbejdede for at fjerne 
tvivl og variation fra processerne. De er udtryk for den 
nuværende bedste måde at udføre et stykke arbejde 
på, og er til hver en tid kandidater til at blive afløst af 
endnu bedre standarder. Det har også den konsekvens, 

at medarbejdere gerne må afvige fra standarderne, 
når det giver mening og når man forsøger at finde en 
endnu bedre standard. En sådan afvigelse skal dog ske 
som en bevidst handling, med udgangspunkt i at den 
nuværende standard er kendt, forstået og hidtil fulgt. 

Proceskonfirmering kan tage mange former, men i den 
gængse som er inspireret af Lean, er det lederen, som 
konfirmerer sine underordnede i at processtandarder er 
kendte, forståede og fulgte. Dette sker ved at følge en 
medarbejder, som udfører en konkret proces, procestrin 
eller aktivitet og så sammenholde med den tilhørende 
relevante standard. 

Det kræver en del kompetence at udføre ”den 
gode proceskonfirmering”, hvor erfaring med 
coaching kan være en god støtte. Formålet med 
proceskonfirmeringen er ikke at finde fejl, men at 
understøtte medarbejderne i at udføre deres arbejde på 
en sikker, kvalitetsbevidst og kundefokuseret måde. 

Samtidig bringer proceskonfirmering lederen fra at 
”tro” til at komme tættere på at ”vide”, hvordan arbejdet 
egentlig udføres i sit eget ansvarsområde. Det bringer 
lederen tættere på den egentlige værdiskabelse i 
organisationen, hvilket i næste led gør lederen bedre 
til at træffe de rigtige beslutninger omkring f.eks. 
forbedring af processerne. 

Proceskonfirmering har vist sig yderst virkningsfuldt, 
når det lykkes lederen at gøre det på den ”gode måde” 

systematisk, frekvent og tilbagevendende. Den helt 
klare udfordring her er, at det tager tid og denne 
tid kan være svær at finde i en travl lederkalender. 
Proceskonfirmering kan godt opstartes af den 
enkelte leder, men det er mere overkommeligt, hvis 
der i hele ledergruppen er arbejdet med at få lagt 
faste tidspunkter ind i kalenderen til at arbejde med 
driftsledelse, og herunder proceskonfirmering. 

Proceskonfirmering er ikke alene for førstelinie-
ledere, hvor fokus er rettet mod dennes medarbejdere. 
Proceskonfirmering kan foretages i alle lederlag. For 
ledere på højere niveauer i organisationen vil være det 
underliggende lederlags processer, som konfirmeres. 
Det vil således være forventeligt, at førstelinie-
lederens egen leder udfører proceskonfirmering af, om 
førstelinie-lederen får udført sine proceskonfirmeringer 
efter den aftalte proces og får udført andre relevante 
driftsledelsespraksisser som aftalt. På dette møde 
bliver proceskonfirmering, og herved overholdelse af 
forskellige ledelsesprocesser, et forhold som vedrører 
hele organisationen og hvor ansvaret og sikringen af 
tilstrækkelig prioritet ikke alene ligger hos den enkelte 
førstelinie-leder, men ultimativt hos den øverste leder i 
organisationen. 

Når man starter op med proceskonfirmering, kan 
oplevelsen være ret ubehagelig for lederen, da der kan 
være mange UHA- og ÅHNEJ-oplevelser. Kendskabet 
til standarder, forståelsen af hvordan de skal udføres 

og i det hele taget lysten til at følge dem, kan være 
mindre end lederen forventede. Her er det vigtigt at 
være opmærksom på, at det ofte er systemiske forhold, 
jf. figur 39, som gør at medarbejderne ikke følger 
standarderne, snarere end så mange andre forklaringer, 
som måtte ligge på tungen. 

Som i de mange andre situationer, så afhænger det 
af situationen, hvad man bør gøre. Ligeså i forhold til 
træning:

•	 Starter en ny medarbejder i en stor 
organisation, så vil denne sandsynligvis inden 
for den første måned stifte bekendtskab med 
de fem øverste træningsmetoder i figur 38. 

•	 Skal nye opgaver introduceres sker det i 
dag ofte med kombinationer af e-learning, 
klasserumstræning og sidemandsoplæring, 
afhængig af hvor omfattende træningen skal 
være. 

•	 Ændringer til processer sker ofte ved 
sidemandsoplæring eller ved at videre 
bringe information i mail, på tavlemøde eller 
afdelingsmøde.

Virksomheder, der arbejder med TWI eller andre 
lignende jobtræningsmetoder, har imidlertid yderligere 
metoder at tage i brug, som hurtigt og præcist 
kan træne medarbejdere i rutineprægede opgaver, 
som med fordel udføres ens fra gang til gang, det 
kan være i almindelig sagsbehandling eller f.eks. 
i sikkerhedsprocedurer. TWI-træningsmetoder 
anvendes typisk i stedet for klasserumstræning eller 
sidemandsoplæring. 

Når der sker en forandring, bør det derfor være en del 
af den organisatoriske implementering at fastlægge 
hvordan den bedst implementeres, hvordan træning 
bedst indgår, og hvilke metoder, som understøtter 

intentionen med træningen bedst. Nærværende 
forfatter kan i den sammenhæng se TWI spille en større 
rolle end i dag. 

Træning i praksis

Proceskonfirmering

Når kvaliteten ikke er, 
som den skal være

Træningssituationer (udpluk) Træningsmetoder (eksempler)

Ny medarbejder starter i organisationen Selvstudie af vejledninger, procedurer, 
standarder

Eksisterende medarbejder får nyt job E-learning (internt udviklet, YouTube, ...)

Eksisterende medarbejder skal arbejde med en 
ny opgave og proces

Intranet-artikler

Nye opgaver og processer skal læres af alle 
relevante medarbejdere

Klasserumstræning

Der sker ændringer i den nuværende proces, 
f.eks. grundet løbende forbedringer eller 
nye/forbedrede IT-systemer

Sidepersonsoplæring 1:1

Information (e-mail/tavlemøde)

Jobinstruktion (fra TWI)

Figur 38: Overblik over træningssituationer og -metoder

PROCESKORTLÆGNING PROCESKORTLÆGNING



54 55

Definitioner Systemiske årsager til manglende 
overholdelse?

Hvad kan man gøre for at sikre bedre 
overholdelse?

Kendte:
Standarder er relevante og 
dokumenterede i aftalte formater, de er 
forbundet til processerne, de understøtter 
og holdes opdaterede og tilgængelige fra 
ét sanktioneret opbevaringssted

• Ingen har ansvaret for organisationens 
skabeloner til standarder

• Der er ikke et fælles reservoir for 
standarder

• Reservoir er ikke bygget op i 
tilknytning til et proceslandskab

• Standarder repræsenterer ikke 
virkeligheden

• Entydigt organisatorisk ansvar for 
proceslandskab og for standarder

• Ét reservoir for standarder
• Styrkelse af implementerings- og 

forbedringsprocesser, så de involverer 
opdatering af standarder

Fulgte:
Medarbejdere er informerede, instruerede 
eller trænede i standarderne og forstår, 
hvorledes de skal gennemføres i praksis 
under arbejdet i et konkret procestrin

• Utilstrækkelig accept og forståelse i 
organisationen af god træning

• Manglende tidsallokering til træning 
• Ingen træningsorganisation og mangel 

på uddannede trænere
• Relevant træningsmateriale er ikke 

tilgængeligt (eks. Jobopdelingsskema)

• Dokumentation og kommunikation af 
succescases med effekt af god træning

• Aktiv allokering af tid til træning, f.eks. 
ved at ledere booker tid i 
medarbejderes kalender

• Synlighed om medarbejdernes 
proceskompetencer

Forståede:
Medarbejdere udfører procestrin efter de 
gældende standarder, eller tester 
forbedrede standarder, og medarbejderne 
forstår formålet med at følge den 
konkrete standarderne

• Ingen demonstration af vigtigheden af 
at overholde standarder

• Ingen systematisk problemanalyse, der 
viser manglende træning

• De forkerte ”helte” i organisationen 
hyldes

• Igangsætte/forbedre udført 
proceskonfirmering

• Synliggøre konsekvensen for kunder af 
manglende overholdelse af standarder

• Foretage risikoanalyser af processer
• Skabe en kvalitetsbevidst kultur

Figur 39: Mulige systemiske årsager til at standarder ikke er kendte, forståede og 
fulgte, samt forslag til hvordan situationen kan forbedres

Der er ingen snuptagsløsninger til at forbedre brugen 
af standarder i organisationen. Det er hårdt arbejde, 
som ud over at have de rette standarder til rådighed og 
anvende de rette metoder også i høj grad handler om 
den kultur, der i organisationen. 

Det er vigtigt afslutningsvist at nævne, at det afhænger 
meget af organisationens situation, hvor langt og 
omfattende man bør gå i forhold til at arbejde detaljeret 

med processers udførelse. Des mere omskiftelige 
organisationens omgivelser er, og des mere 
organisationen derfor må ændre sig, des mindre kan 
det sandsynligvis betale sig at arbejde med detaljerede 
standarder. Her vil man i meget højere grad belave sig 
på medarbejdernes kompetencer end på ”systemet”. 
Dette skal dog gerne ske som en aktiv beslutning end 
fordi man ikke har tid. 

Artiklen har haft til formål at introducere de fem 
praksisser under P’et ”Process” i D4P modellen. Der 
har været særligt fokus på de to første praksisser, 
proceslandskab og proceskortlægning.

Proceslandskabet er introduceret som en mulig 
samlende model for procesarbejdet i organisationen, 
og to kortlægningsmetoder, svømmebanekortlægning 
og navnlig værdistrømskortlægning er introduceret 
som relevante kortlægningsmetoder. Den fulde effekt 
af værdistrømskortlægningen ses dog først under P’et 
”Planning”. 

Derudover er nogle ’naturlove’ omkring processer 
omtalt som optakt til introduktion af fire arketyper af 
processer med hver to varianter. Der er store forskelle 
mellem disse forskellige typer af processer, hvorfor et 
kendskab til disse kan gøre opgaven med at skabe god 
driftsledelse lettere. 

Endelig er de tre sidste praksisser, standarder, træning 
og proceskonfirmering kortfattet introduceret under 
temaet at standarder skal være kendte, forståede og 
fulgte. Disse krav til standarder bringer træning og 
proceskonfirmering i spil.

Afslutning

PROCESKORTLÆGNING
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DRIFTSRELATEREDE BEGREBER SOM DE ANVENDES I D4P MODELLEN.

Appendix 1:
Driftsrelaterede 
begreber som de 
anvendes i D4P 
modellen
Organisationer, bliver ofte opdelt i forskellige enheder når de opnår 
en vis størrelse. Disse enheder bliver typisk kaldt funktioner og er 
kendetegnet ved at have forskellige kompetencesæt, ansvarsområder 
og sæt af opgaver. Mange traditionelle organisationer etablerer 
opdelinger, hvor en del af nedenstående funktioner kan findes:

•	 Finans/Økonomi: Ansvarlig for pengene som strømmer ind og ud af 
organisationen

•	 HR: Holder styr på de menneskelige ressourcer; ift. antal og 
kompetencer

•	 Salg/Markedsføring/Kommunikation: Sørger for at de som skal 
benytte organisationen kender til den og dens produkter og 
services

•	 Udviklings: Har til formål at sørge for at organisationen følger med 
tiden og at dens leverancer til kunderne er attraktive og ”up-to-date” 

•	 Drift: Sikrer leverancerne til kunder, brugere, patienter, klienter, mv. 
og herved står driftsfunktionen for værdiskabelsen dag-til-dag. 

DRIFTSRELATEREDE BEGREBER SOM DE ANVENDES I D4P MODELLEN.
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I mange typer af organisationer er driftsfunktionen den 
største funktion målt i antal medarbejdere, omkostninger 
og aktiver. En driftsfunktion kan tage sig ud på mange 
forskellige måder afhængig af type af organisation, dens 
mission, strategi og valgte organisering: 

•	 I en produktionsvirksomhed er driftsfunktionen 
typisk produktionen, hvor produkterne laves i 
fabrikken/fabrikkerne 

•	 I en konstruktionsvirksomhed, der f.eks. bygger 
beboelsesejendomme udgøres driftsfunktionen 
typisk af projektledere og indkøbere. Dvs. at 
konstruktionen styres af organisationen, mens 
det fysiske arbejde med at bygge ejendommen 
foretages af en eller flere underleverandører

•	 I en finansiel virksomhed er driftsfunktionen 
typisk sagsbehandlingen efter at en kunde har 
købt en service samt den løbende servicering af 
de løbende services, som kunden har købt

•	 På et universitet er driftsfunktionen alle 
institutterne, som udfører undervisning og 
forskning; selvom betegnelsen drift oftest 
anvendes til centraliserede teknisk prægede 
støttefunktioner og til centraliseret administration

•	 I en styrelser og kommuner vil 
forvaltningsorganer og servicefunktioner 
udgøre centrale dele af driftsfunktionen. Her 
er de sjældent organiseret som én samlet 

selvstændig funktion, men som et antal parallelle 
organisationer med hver deres opgavesæt, nogle 
gange defineret ud fra love, bekendtgørelser, mv. 

Det kan derfor være svært entydigt at definere en 
driftsfunktionen i en organisation, da driften også 
reelt kan være opdelt i en række enheder spredt over 
organisationen. I det følgende anvendes betegnelsen 
’driftsenhed’ for en del af organisationen, som udfører dag-
til-dag leverancer for nogle andre. 

Driftsenheder kan også findes i andre funktioner, såsom 
centraliserede økonomi- og HR-funktioner, der også i 
et omfang kan karakteriseres som driftsenheder. En 
driftsenhed kan derfor ikke alene defineres ud fra en 
organisering, men vil have nogle typiske karakteristika, 
såsom:

•	 Opgaverne udføres for nogen uden for 
driftsenheden og leverancerne bidrager i større 
eller mindre grad til organisationens ”toplinie”

•	 Opgaverne, som driftsenheden løser, ændrer sig 
ikke fra dag til dag og har karakteristika, som 
muliggør større eller mindre grad af genbrug af 
opgaveløsning

•	 Alle enslignende opgaver ligger typisk i 
én driftsenhed i organisationen således at 
”stordriftsfordele” kan høstes`

Driftssystem

Driftsledelses-
system

PlanlægningOpfølgning

Driftsenhed

Leverandører Lokationer

Organisation IT-systemer

Ledelsessystem

Kunder

Værdikæder 
(E2E processer)

Driftsmodel

Figur: Driftsenhed og driftsmodel
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Driftsenhedens organisering, er rammerne for dag-til-dag 
driftsledelsen og som ikke uden videre lader sig ændre. 
Organiseringen kan samles i en driftsmodel, se figur i og 
er dermed de rammer som driften udføres indenfor. De 
centrale elementer i driftsmodellen er (efter Campbel, A. 
Et.al. 2017): 

•	 E2E processer – opgaverne på tværs af organisationen 
(også uden for driftsfunktionen eller driftsenheden), 
der skal gøres for at levere værdien

•	 Organisation – personerne, som skal udføre arbejdet 
og hvordan de er organiseret

•	 Lokationer – hvor opgaverne udføres, og hvilke 
bygninger og udstyr, der er nødvendige på lokationerne

•	 Information – IT-systemerne, som understøtter 
arbejdet

•	 Leverandører – hvilke organisationer leverer input 
til driftsfunktionen og hvilken typer af relationer 
eksisterer mellem disse organisationer

•	 Ledelsessystemer – planlægning, budgettering, 
performance management, risikostyring, løbende 
forbedringer og HR-processerne, der er nødvendige for 
at drive organisationen

Som nævnt kan disse elementer ikke ændres fra dag 
til dag. Man kan f.eks. ikke den ene dag have sit kontor 
i Ledøje-Smørum og så den næste dag i Løgstør. Eller 
udskifte et IT-system fra en leverandør til en anden. Ej 
heller kan ledelsessystemerne ændres fra dag til dag.  

Ideen med at have en formuleret driftsmodel er derfor, at 
den lejlighedsvist – og typisk i forbindelse med strategi-
arbejde kan tages op til overvejelse og ”omkonfigurering”. 

Det vigtige er, at driftsmodellen bedst muligt understøtter 
organisationens forretningsmodel (hvis der er tale om en 
privat virksomhed) eller organisationens mission/vision 
(hvis der er tale om en offentlig organisation). 

Afhængig af driftsfunktionens eller driftsenhedens 
størrelse kan den være opdelt i mindre enheder på flere 
niveauer og med flere parallelle afdelinger eller teams.

I denne artikel anvendes betegnelsen driftsleder om 
lederne af de dele af driftsenheden, som ligger på nederste 
eller andet nederste niveau i organisationen, typisk 
teamledere og afdelingsledere/-chefer. Det vil være disse 
ledere, som har ansvaret for dag-til-dag driftsledelsen, 
mens ledere på højere niveauer i højere grad fokuserer på 
eksekvering og udvikling af selve driftsmodellen. 

Driftsmodellen betragter en række elementer på et 
strategisk/taktisk niveau, og her kan elementerne ikke 
løbende ændre design og indretning. I driftsmodellen 
er der elementer, som også har et taktisk/operationelt 
fokus, hvor det er hensigtsmæssigt løbende at kunne 
ændre design og indretning. D4P modellen samler de 
væsentlige dele af driftsmodellen, som lokalt og løbende 
kan forbedres af driftslederen, efterhånden som f.eks. 
driftsledelsen i driftsenheden modnes eller kundernes 
krav og behov ændrer sig. Forbedringerne vil typisk være 
af primært operationel karakter, således at de ikke strider 
mod den besluttede driftsmodel; men i stedet styrker den 
over tid.

De mange driftsbegreber er samlet i figur ii. 

DRIFTSRELATEREDE BEGREBER SOM DE ANVENDES I D4P MODELLEN.

Begreb Forklaring

Driftsfunktion Den del af en traditionelt organiseret virksomhed, som forestår leverancerne til kunderne, og herved dag- til-dag værdiskabelsen. Lederen 
af driftsfunktionen er typisk en del af direktionen i organisationen, eller har direkte reference til én i direktionen. 

Typiske betegnelser for driftsfunktionen kan være ”Produktion”, ”Operations”, ”Kundeervice”, ”Administration”. 

Driftsenhed En del af driftsfunktionen eller en del af en anden funktion i organisationen, som har til formål at lave dag-til-dag kundeleverancer. Der kan 
således være flere mange driftsenheder i organisationen, som hver på vegne af organisationen varetager et opgavesæt. 

Hver driftsenhed kan være bygget op efter sin egen driftsmodel og have sit eget driftsledelsessystem

Driftssystem Den del af driftsenheden, hvor produkter og services udføres. Det er her at ressourcerne (maskiner, materialer, IT-systemer og 
medarbejdere) som udfører processerne ”bor”. De fleste processer (kundevendte og støtteprocesser) hører ligeledes til i driftssystemet. 

Driftsledelses-
system

Den del af driftsenheden, som styrer driftsenheden. Det sker via dag-til-dag planlægning af kundeleverancer og opfølgning på de, og via 
løbende performance management, hvor der styres efter at opnå forskellige mål. 

For at lykkes med planer og opnå resultater er det nødvendigt, at opgaverne er beskrevet i processer og at medarbejderne har de fornødne 
kompetencer til at udføre processerne. 

D4P modellen kan hjælpe organisationer med at designe og udvikle deres driftsledelsessystem. 

Driftsmodel Den overordnede tænkning, som ligger bag driftsfunktionens overordnede organisering. Den er en konkretisering af driftsfunktionens 
strategi. 

Der kan godt være flere driftsmodeller i en organisation, men hver enkelt driftsenhed bør ikke have sin egen driftsmodel, da det vil føre til 
en høj kompleksitet i organisationen. 

Driftsleder Den/de ledere som er ansvarlige for en hel driftsenhed eller underopdelte dele af en driftsenhed, typisk teams eller afdelinger.

Driftslederen skal udøve sin driftsledelse inden for den eksisterende driftsmodel og via den bedst mulige driftsledelse skabe de bedst 
mulige kundeleverancer og bedst mulige ressourceudnyttelse

Figur ii: Forklaring af væsentlige driftsbegreber.
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Driftsfunktioner kan tage mange former, ligesom både 
leverancer og aftagere kan være meget forskellige. 

For overblikkets skyl d kaldes alle, som kan igangsætte 
leverancer baseret på deres behov for ”kunder”, 
velvidende at de i virkeligheden også kan være borgere, 
brugere, patienter, myndigheder, og meget mere. 
Samtidig kaldes leverancerne for nemheds skyld for 
”produkter”, når der er tale om fysisk produktion og 
”services” når der skrives om driftsledelse i service og 
administration. En almindelig sagsbehandling betragtes 
som service uagtet at den kan ende med et fysisk 
dokument i e-Boks. Men dette dokument er et surrogat 
for den egentlige service. En borger får f.eks. et fysisk 
brev med en byggetilladelse til en ny carport, men den 
virkelige service er tilladelsen til at bygge. 

Endelig benyttes ordet organisation for det, som 
driftsfunktionen er en del af. Dette er valgt for at 
kunne favne såvel private virksomheder som offentlige 
organisationer under én betegnelse.

I artiklen ”Driftsledelse i Service og Administration” 
blev en model for driftsledelse præsenteret. Modellen 
’Driftsledelsens 4 P’er’ (D4P) er bygget op over fire 
discipliner, som skal være til stede og udføres på et vist 
niveau for at lykkes med god driftsledelse. 

D4P modellen er en beskrivelse af forskellige aspekter, 
man som organisation og leder for en driftsenhed i et eller 
andet omfang må forholde sig til: 

•	 Hvad skal vi egentlig kunne lave? Dette er udtrykt 
i driftssystemets ’process’

•	 Hvem kan lave det? Dette er udtrykt i 
driftssystemets ’people’

•	 Hvad skal vi lave i dag og hvor meget skal vi lave? 
Dette styres via driftssystemets ’planning’

•	 Hvor godt går det og er det egentlig godt nok? 
Dette styres via driftssystemets ’performance 
management’

Enhver driftsenhed og driftsleder, forholder sig mere eller 
mindre bevidst og i forskelligt omfang og på forskellig 
måde til alle fire discipliner.

D4P modellen bidrager primært med at specificere et 
antal praksisser under hvert ’P’, som driftsleder for en 
driftsenhed med fordel kan arbejde med, i så fald at man 
ønsker at forbedre sin driftsledelse i forhold til det niveau, 
som den lige nu befinder sig på. De 20 praksisser er vist i 
figur iii. 

”Det kaldes 
tingene”

Appendix 2: Introduktion til 
D4P-modellen

Reference
Campbel, A., Gutierrez, M., og Lancelott, M. (2017), 
Operating Model Canvas.

Det kaldes tingene

Til hvert af de fire P’er er der identificeret 5 praksisser. 
Det er ikke et udtryk for, at de er udtømmende, men alene 
et bud på de 5 betydende praksisser. Det er også de 
praksisser en driftsleder skal forholde sig til, og over tid 
mestre, hvis ønsket er at skabe en højt performende drift 
og høste de gevinster, som ligger i det. 

Modellen udtrykker som tidligere indikeret en afgrænsning 
af, hvad der lægges i begrebet driftsledelse: 

•	 Driftsledelse er ikke strategisk og fokuserer 
ikke på ændringer af driftsmodellen, men 
handler i stedet om den driftsledelse og det 
driftsledelsessystem, som er nødvendigt for at få 
dag-til-dag leverancer til kunder til at ske. 

•	 Udførelse af den egentlige driftsledelse 
begrænser sig til første- og andenlinie 

ledere (typiske titler kan være teamledere og 
afdelingschefer). Direktørniveauet kan i forhold 
til den daglige drift eventuelt deltage i forskellige 
opfølgningsmøder og bidrage til taktisk 
beslutningstagning, f.eks. allokering af ressourcer 
til håndtering af store beholdninger af sager. 
Men ellers fokuserer ledere på dette niveau på 
udvikling af driftsmodellen. 

I praksis er et næppe så sort-hvidt som her skitseret. 
Denne afgrænsning er lavet for at adressere den oplevelse 
i dagligdagen mange første- og andenlinie ledere i driften 
har, nemlig at det er relativt begrænset, hvor meget 
der egentlig kan ændres strukturelt i driftssystemet. 
Det betyder dermed også at det reelt bliver dag-til-dag 
driftsledelsen, som bliver afgørende for performance og 
forbedring heraf. 
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Figur iii: Driftsledelsens fire P'er og 20 underliggende prakisser


