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Det styrende system

Det udførende system

KundenProces People

Performance Mangement

• Målnedbrydning 

• Målstyring 

• Målingslandskab 

• Løbende forbedringer 

• Problemløsning

Proces

• Proceslandskab 

• Proceskortlægninger 

• Standarder 

• Træning 

• Proceskonfirmering

People

• Kundefokus 

• Engagement 

• Proces/opgavekompence 

• Afvigelsesidentifikation 

• Problemløsningsmetoder

Planlægning

• Forecasting 

• Kapacitetsstyring 

• Opgavestyring 

• Prioritering 

• Hindringshåndtering

Driftsledelsens 4 P’er



Giv et bud på din egen organisations nuværende modenhed
Det styrende system

Det udførende system

Performance Mangement

• Målnedbrydning 

• Målstyring 

• Målingslandskab 

• Løbende forbedringer 

• Problemløsning

Proces

• Proceslandskab 

• Proceskortlægninger 

• Standarder 

• Træning 

• Proceskonfirmering

People

• Kundefokus 

• Engagement 

• Proces/opgavekompence 

• Afvigelsesidentifikation 

• Problemløsningsmetoder

Planlægning

• Forecasting 

• Kapacitetsstyring 

• Opgavestyring 

• Prioritering 

• Hindringshåndtering

Vurder din egen organisation:

Vurder din egen organisation:

Vurder din egen organisation:

Vurder din egen organisation:

= Umoden

= Mellem

= ModenNedbrydning af overordnede forretningsmål (policy 
deployment)

Løbende opfølgning på væsentlige målepunkter

Etablering af bredt funderede målinger, som kan anvendes 
til dybdegående analyse

Systematisk og stuktureret arbejde med løbende at 
forbedre nuværende performance

Systematisk og struktureret tilgang til at løse konkret 
opståede problemer, som reducerer performance

Forudsigelse af fremtidige opgavemænde

Planlægning af opgaverne i den kommende periode

Styring af kapacitet ift. opgavemængde og kompetencer

Beslutte hvad der skal udføres f.eks. ved 
kapacitetsknaphed

Identifikation og fjernelse af hindringer, som kan 
umuliggøre levering af planlagte opgaver 

Forståelse af at organisationen eksisterer for at servicere 
sine kunder

En grundlæggende glæde og begejstring for at være en 
del af organisationen og dens opgaver

Evne til at udføre helt konkrete processer og opgaver efter 
standarden

Evne til at identificere at arbejde eller omgivelser afviger 
fra den forventede standard

Evne til på egen hånd at gennemføre struktureret 
problemløsning 

Samlet overblik over processerne og deres sammenhænge

Konkret visualisering af organisationens processer i 
procesdiagrammer

Organisationens specifikation for gennemførelse af 
opgaver – knyttet til processerne

Indlæring af organisationens arbejdsgange 

Kvalitetssikring af medarbejdernes evne til at holde 
standarder 
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KundenProces People


