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• At inspirere til det gode målingslandskab og 
arbejdet med at skabe mål og målinger med 
mening

• At skabe nysgerrighed omkring hvordan det 
daglige arbejde fungerer

Formål
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• Genstandsfeltet er driftsledelse

• Mål og målinger 

• Målingslandskabet i driften 

• Opfølgning og dialog

• De væsentligste budskaber

Mål med mening
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Et afgørende element i Driftsledelsens 4 P’er

Performance Management
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Performance management betegner den 
ledelsesdisciplin, der beskæftiger sig med styring af 

ydelse og præstation

I dette oplæg er fokus på de mål og målinger, som er 
relevante for en veldrevet drift 

Mål med mening er mål og målinger, som fortæller os 
om, hvordan det daglige arbejde fungerer 
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Vær obs på din tænkning - også når det kommer til mål og målinger

Tænk ‘udefra og ind’
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Tænkning

Systemforhold

Præstation

Kilde: John Seddon 2003, Freedom from command and control
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Der er forskel på at måle noget - og at have et mål

Resultatmål (lag indikator) 
• Fokus på output og resultat 
• Gør os ikke klogere på processen, vejen dertil er 

gået
• Lette at måle, men svære at forbedre

Procesmålinger (lead indikator) 
• Fokus på input, flow og efterspørgsel 
• Mulighed for at påvirke proaktivt
• Svære at måle, men lettere at forbedre

Proces Resultat

Mit mål er at blive 
100 år

Min sindssygt sunde familie fra TV2
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Performance management – præstationsstyring eller målstyring? 
Indsats og resultater skal gerne hænge sammen

Vælg dimension og 
måling

Sæt mål

Opfølgning

ForbedringerOpfølgning
Behov for viden om 
resultat af indsats Driften

Ny læring



8

Målingslandskabet
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Tre typer af målinger – hver med sit formål
- Der er intet i vejen med mange målinger, navnlig ikke hvis det er klart, hvad de skal bruges til og hvornår

9

Præstationsmålinger (PI’ere og KPI’er)

Er de målinger, som viser resultatet af indsastser, som har til formål at forbedre præstationen i 
driftsenheden. KPI’erne er de kritiske få målinger, som er særligt vigtige, ofte fordi de indikerer den 
strategiske retning.

Mål for PI/KPI’s forventes typisk at øges over tid med en proportionalitet i forhold til indsatsen, som 
lægges. Der kan være årlige mål, som angiver graden af succes med de strategiske tiltag.

Kontrolmålinger

Anvendes til at indikere om driftsenheden er i kontrol på væsentlige præstationsdimensioner. I 
målingerne sammenlignes ofte med en forventet standard, således at enheden for målingen er %. 

Mål for kontrolmålinger er typisk tæt på 100% eller 0% eller kan blive sat med øvre og nedre 
kontrolgrænser. Præstationen er OK, hvis de satte kontrolgrænser overholdes. 

Driftsmålinger

‘Rene’ målinger af forskellig art, ofte antalsmålinger såsom sagsindgange, beholdninger eller 
registrerede fejl. Disse målinger kan viderebearbejdes til at blive kontrol- eller præstationsmålinger, 
eller anvendes i ren form i forklarings- og forberingsmæssige sammenhænge. 

Rapportering sker ofte tidsserier eller i pareto-diagrammer
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Spørgsmål til jer som deltagere

Hvor formuleret er din organisation omkring målingers forskellige formål?
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360˚ målinger for en driftsenhed med fokus på processer
- Generiske målinger som alle driftsledere bør forholde sig til, hvis data er tilstede og præsenteret tilgængeligt
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Leveringsoverholdelse 
(Servicemål)

Beholdning

Proceskvalitet

Effektivitet

Procestrin
Kunde

Kundetilfredshed -
oplevelse

Volumen ind
Input-kvalitet

Leveringsoverholdelse 
(deadline)
Outputkvalitet

Leveringsoverholdelse (Sagsbehandlingsfrist) 
Leveringstid – gennemløbstid
Produktivitet

Proces

Udnyttelsesgrad

Engagement

Driftsenhed

Forbedringsarbejde

Regeloverholdelse
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Mål og målinger med mening
- Skab transparens og dialog
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Målinger er intet værd uden hyppig brug
- Målinger kan anvendes til (mindst) tre nøgleaktiviteter i driftsenheden
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Monitorering af den 
nuværende præstation

Opfølgning på 
forbedringsinitiativer 

over tid

Afdækning af 
forbedringspotentialer

Fokus på at holde præstationen 
inden for definerede grænser som 

kontrolværdier eller langsigtede mål

Såvel præstationsmålinger som 
kontrolmålinger anvendes her

Fokus på at følge op på at 
forbedringsinitiativer giver de 

forventede resultater

Primært præstationsmålinger 
anvendes her

Fokus på at identificere 
forbedringspotentialer

Primært driftsmålinger, hvor varians i 
tidsserier eller pateto-diagrammer 
kan indikere forbedringspotentialer
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Refleksion til jer som deltagere

En gris bliver ikke tungere af at blive vejet
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Visual management
Inddrag, skab synlighed og transparens med et fælles tredje
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Væsentligste budskaber

Tag udgangspunkt i kunden

Mål og målinger forpligter og kræver hyppig opfølgning

Brug målinger til at skabe læring og indsigt

Genbesøg dit målingslandskab jævnligt

Dyk ned i procestrinnet og forstå omdrejningspunktet for driftsledelse 
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