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Indledning – tiden 
er klar til en digital 
driftsledelsesinfrastruktur

Inden for service og administration sker stort set 
al sagsbehandling i dag med hel eller delvis digital 
understøttelse af processerne i et eller flere IT-systemer. 
Dette er endvidere ofte koblet til selvbetjeningsløsninger, 
hvor kunder og brugere selv bestiller services via 
diverse hjemmesider hos bådeprivate virksomheder 
og offentlige institutioner. På leveringssiden har Nem-
ID, elektronisk signatur, e-boks og andre offentligt 
udviklede løsninger i den grad hjulpet digitaliseringen 
af processer på vej, således at aftaleindgåelsen (typisk 
ved underskrift på et dokument) også kan ske digitalt. 
Herved brydes den digitale kæde ikke – som for 10 år 
siden – af, at der skal holdes styr på fysiske dokumenter 
med kundeunderskrifter. Så alt er i praksis til rådighed for 
en fuldstændig digitaliseret sagsbehandling – og det sker 
i dag rigtig mange steder. 

Et interessant spørgsmål er nu: Hvis sagsbehandlingen er 
lige så digital som en Tesla, er driftsledelsen det så også? 
Eller er driftsledelsen at sammenligne med en gammel 
Opel Vectra på diesel? Bruger vi stadig whiteboard-
tavler og sprittusser til at skrive status på dagens plan, 
taster vi stadig data ind i et Excel-ark for at få grafer 
til performance-management, og er teamsites med 

PowerPoints det ypperste procesdokumentationssystem 
vi har i dag? 

For de færreste er svaret på ovenstående spørgsmål 
heldigvis et NEJ. Der er mange, som bruger elektroniske 
board til at understøtte de daglige ”stand up”møder, 
og der er andre som bruger PowerBI til at lave 
rapporteringen, bare for at nævne et par eksempler. Men 
i de fleste tilfælde er det øer af digital understøttelse, og 
et samlet koncept og overblik mangler ofte.

INDLEDNING – TIDEN ER KLAR TIL EN DIGITAL DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUR
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Driftsledelse og 
infrastruktur

Fremtiden er digital – og det bør infrastrukturen, som 
understøtter driftsledelsen i en organisation, nok også 
være. Men hvad er imidlertid kernen i driftsledelse? Et 
bud er givet i figur 1. 

Det betyder, at driftsledelsen styrer og følger op på de 
ressourcer (people) og de processer, som leverer services 
til kunderne. Det sker i praksis i den daglige driftsledelse 

ved at planlægge og prioritere arbejdet fremad og 
gennemføre opfølgning på performance af arbejde og hele 
driften udført tidligere. 

DRIFTSLEDELSE OG INFRASTRUKTUR

Se bagud på 
resultaterne og gør 
det bedre fremover

Se fremad for at 
planlægge hvordan 
kundens efterspørgsel 
opfyldes og prioriter, 
hvad der ikke skal 
udføres

Sæt fokus på 
medarbejderne (People) og 
skab højt engagement ved 
at fjerne forhindringer og 

sikre gennemsigtighed 
omkring mål og status

Pro-
cesser 

Design, udfør og vedligehold 
effektive processer og skab 
gennemsigtighed omkring 
procesresultater og 
forbedringsmuligheder

People

Performance-opfølgning Planlægning og prioritering

Proces
-ser

Figur 1: Kernen af driftsledelse i service og administration (i produktionsvirksomheder skal ”People” 
udvides til at dække ressourcer i en bredere forstand (bl.a. udstyr og materialer).
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Kort sagt handler kernen af driftsledelse om fire 
(delvist engelske) P’er: People, Processer, Planlægning 

og Performance. Disse fire P’er kan underopdeles i 20 
praksisser, som er vist i figur 2.

Tanken bag praksisserne er, at de alle er nødvendige for 
at udføre en egentlig driftsledelse. De findes således på 
den ene eller anden måde i alle driftsenheder. Men måden, 
somen praksis udføres på kan være meget forskellig 
– lige fra ubevidst til bevidst og fra usystematisk til 
systematisk. Efterhånden som driftsenheden bliver mere 
moden, vil stadigt flere af praksisserne blive behandlet 
bevidst og systematisk. 

Der er således nok at holde øje med for en driftsleder, 
og det at udvise den rette adfærd som driftsleder hver 
eneste dag kan være en stor udfordring for de fleste. I en 
travl hverdag, hvor tiden ofte er knap, og der til stadighed 
må prioriteres mellem bl.a. drift og udvikling, kan det 
være svært at fastholde den rette adfærd. 
Derfor fokuserer man i mange organisationer på at få 

skabt og indlært de rette driftsledelsespraksisser, 
f.eks. ved at reservere tid i kalenderen til den daglige 
driftsledelse og få skabt faste standardiserede 
driftsledelsesopgaver. Den faste tid i kalenderen og de 
standardiserede driftsledelsesopgaver er nogle af de 
”hårde” artefakter, som understøtter driftslederens 
adfærd.

Det er dog relativt færre virksomheder, som anvender 
en bevidst designet driftsledelsesinfrastruktur til at 
understøtte driftsledelsespraksisserne og driftslederens 
adfærd, jf. figur 3, hvor formålet er andet og mere end 
alene at ”levere tal”. Tanken bag figur 3 er, at infrastruktur 
kan bidrage til at fastholde bestemte måder at udføre en 
drift på.

Figur 2: De 20 praksisser i driftsledelsens 4P-model (Christiansen, 2020a)

DRIFTSLEDELSE OG INFRASTRUKTUR
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Det er vigtigt at understrege, at selvom 4P-modellen i 
figur 2 ikke er særlig eksplicit omkring kunderne, så er en 
driftsenhed til for kunderne, og fokus er naturligvis på at 
levere det ønskede til kunderne med den rette oplevelse 
og kvalitet og til den rette tid og omkostning. Det sker 
typisk via medarbejdernes kontakt med kunderne, 
hvorfor driftsledelse i sidste ende er rettet mod at give 

medarbejderne de allerbedste muligheder for at servicere 
og levere til kunderne, som figur 3 også illustrerer. 

I stigende grad anvender kunder selvbetjeningsløsninger, 
som enten fjerner eller ændrer den måde, hvorpå 
medarbejderne er i kontakt med kunderne på. Det er 
illustreret i figur 4.

Figur 3: Sammenhængene mellem kunder og adfærd, praksisser og infrastruktur i 
driftsledelseinfrastruktur i driftsledelse

Figur 4: Udviklingen af processer over tid (Christiansen, 2020b)

DRIFTSLEDELSE OG INFRASTRUKTUR

Medarbejdere

Driftsleders
adfærd

Driftsledelses-
praksis

Driftsledelses-
infrastruktur

F.eks. tavlemøder

F.eks. tidsregistering og adgang til data 

Kunder
(eller andre 

opdragsgivere)

Processen omformes 
til selvbetjening for 

kunderne

Sagsbehandling Hændelseshåndtering

Håndtere hændelser

Overvågning

Varians fjernes 
gradvist fra 

aktiviteterne, input 
standardiseres og 

processen 
understøttes digitalt

”Digitizing”

Processen 
automatiseres (BPM) 

/ procestrin 
automatiseres (RPA)

Automatisering ”Selvbetjening”

Projekt

Kontaktproces

Kundeservice – hjælper kunder 
med spørgsmål og 

selvbetjening

Opgaven udføres de 
første gange som 

”trial & error”

Leveranceprojekt

Projektlederstyret

Opgaven er kun 
nødtørftigt beskrevet 
– arbejdet beror på 

faglighed

Egenfordeling

Medarbejderstyret

Opgaven er nedbrudt 
i procestrin med 

aktivitetsbeskrivelser

Fællesfordeling

Leder- / systemstyret
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Figur 4 illustrerer, hvordan en opgave i service og 
administration over tid og givet at dens volumen er til det, 
kan udvikle sig over tid.

Når opgaven første gang skabes, vil den typisk 
optræde i en form for projekt, hvor man finder ud af, 
hvordan den egentlig skal udføres. Sidenhen bliver 
opgaven tilstrækkelig kendt til at udføres som egentlig 
sagsbehandling. Typisk udvikler sagsbehandlingen sig fra, 
at en sag håndteres af én medarbejder fra ende til anden 
til senere, at den kan overtages af andre medarbejdere 
undervejs og senere igen til, at den automatiseres via 
digitalisering. I nogle tilfælde når automatiseringen så vidt, 
at opgaven kan omlægges til en selvbetjeningsløsning, 
som kunden selv tilgår. Herved ophører behovet for 
sagsbehandling og de tilhørende medarbejdere. I stedet 
opstår typisk to nye typer af opgaver. Den første i forhold 
til at håndtere sager, som ”falder af båndet”, dvs. som den 
automatiserede løsning ikke kan håndtere. Disse skal 
så enten håndteres manuelt eller skal hjælpes tilbage 
på ”båndet”. Den anden opgave handler om at være 
tilgængelig for kunderne via en form for kundeservice 
og her hjælpe kunderne til at blive og være selvhjulpne i 
selvbetjeningsløsningen. 

Nogle tilsvarende processer opleves også der, hvor der er 
store gennemstrømninger af kunder, f.eks. i en lufthavn 
eller en forlystelsespark. Her er stedet indrettet således, 

at kunderne selv kan finde vej, typisk via skiltning. Men det 
kan ske, at en kunde ”falder af båndet”, f.eks. bliver et barn 
væk fra sine forældre eller der er en, som ikke kan finde 
ballongyngen i forlystelsesparken eller baren i lufthavnen, 
som sælger IPA’er. Her er der typisk informationsdeske 
eller medarbejdere, som går rundt og er klar til at hjælpe 
kunderne ”tilbage på båndet”. 

Måden at driftsledelsespraksisserne skal udføres på, 
hvorledes driftslederens adfærd skal være og endelig 
hvordan en understøttende driftsledelsesinfrastruktur 
kan tage sig ud vil sandsynligvis være forskelligt 
efterhånden, som processerne udvikler sig. I og med at 
mange driftsenheder favner over hele spektret, betyder det 
også, at driftsledelsen har mange udtryksformer og næppe 
kan udføres som ”one size fits all”. Det er jo imidlertid 
sådan, at situationen til højre i figur 4 vil være langt mere 
digital i sit udgangspunkt end i venstre side af figur 4, 
hvorfor også at mulighederne for at skabe en digitalt 
baseret driftsledelsesinfrastruktur i udgangspunktet vil 
være forskellig. Desuden vil behovet for, hvad en sådan 
infrastruktur skal kunne, også være forskelligt.

Indholdet i den digitale 
driftsledelsesinfrastruktur
Hvad består en digital driftsledelsesinfrastruktur egentlig 
af, og hvad gør at den for alvor er digital? Såvel Excel, 
Word som PowerPoint er jo ”inde i en computer”, men kan 
Office-pakken være fundamentet for en egentlig digital 
driftsledelsesinfrastruktur? 

Driftsledelsesinfrastrukturen kan opdeles i to dele. 
Den del, som handler om designet af den konkrete 

driftsledelsesløsning  og den del, som handler om at have 
de nødvendige generelle IT-baserede støttesystemer og 
værktøjer til rådighed, som er nødvendige for at realisere 
den konkrete digitale driftsledelsesløsning. Det er 
illustreret i figur 5:

INDHOLDET I DEN DIGITALE DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUR
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Logikken i figuren er baseret på 
input – proces – output, hvor der er 
nogle infrastrukturelementer, som 
primært har til formål at opsamle 
input til driftsledelsen, mens andre 
har til formål at levere output, dvs. 

værktøjer, som direkte kan anvendes af driftsledelsen til at 
udføre sin driftsledelse. 

For at en digital driftsledelsesinfrastruktur giver mening, 
er det dog nødvendigt, at der er en delvist eller fuldt 
digitaliseret sagsbehandling, som af sig selv genererer en 
mængde relevante data, som skal bruges i driftsstyringen. 

Performance-
rapportering

Delvis eller fuld digital sagsbehandling

Input Procesbehandling Output

Datafangst

Dataudtræk

IT-infrastruktur 
(faste kørsler, 

adgangsstyring, mv.)

Elementer i digital 
driftsledelses-
infrastruktur

Infrastrukturelle 
støtteelementer

Opgave- og 
proceskompetencer

Procesoverblik og          
-dokumentation Planlægningsværktøjer

Elektroniske tavler
Flad-/tv-skærme

Status og 
fremdriftsværktøj

Processtamdata, 
organisering og 

planlægningsfaktorer

Databasestruktur,          
dataflow og beregninger

Figur 5: Overblik over elementerne i den digitale driftsledelsesinfrastruktur

INDHOLDET I DEN DIGITALE DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUR



10

Elementerne i den digitale driftsledelsesinfrastruktur er 
opdelt en smule anderledes end i D4P-modellen, bl.a. ved 
at People-dimensionen primært handler om at have et 
digitalt overblik over medarbejdernes kompetencer ifht. 
opgaveløsning og udførelse af processer. Derudover er der 
indlagt ”status-/fremdriftsværktøj” som en betegnelse for 
en infrastruktur, som digitalt kan understøtte praksisserne 
Træning, Proceskonfirmering, Løbende forbedringer, 
Problemløsning og Hindringshåndtering. Her vil det ofte 
handle om at kunne holde styr på de forskellige tiltag over 
en række forskellige stadier. 

Derudover er der tilføjet to nye elementer, som er 
forudsætninger for, at driftsledelsesinfrastrukturen i 
praksis virker. Den ene er ”Databasestruktur, dataflow 
og beregninger”, som handler om, at alle de data, som 
anvendes i driftsledelsen, skal kunne lagres og anvendes 
på de rette måder, hvorfor det vil være nødvendigt at 
skabe tilpassede databasestrukturer, særlige dataflow 

og opbevare data i de formater via bereninger, som sikrer 
hyppig eller løbende opsamling, lagring og visning af data, 
f.eks. i performance-rapporter. 

De data, som typisk anvendes, opsamles 
manuelt af medarbejderne eller tages ud af 
sagsbehandlingssystemerne og udgørr hele 
udgangspunktet. Men de er sjældent tilstrækkelige i deres 
rå form. Så for at disse data kan anvendes systematisk 
på tværs af en driftsenhed er det nødvendigt, at de kan 
beriges og kobles rigtigt sammen for at skabe information 
og mening, som kan anvendes til beslutninger. Derfor 
er det nødvendigt at etablere nogle sæt af stamdata, 
f.eks. omkring processerne (processtamdata) og om 
organisationen (hvordan hænger processer og organisation 
sammen) og endelig er det i praksis nødvendigt at have 
en række forskellige planlægningsstamdata (alle disse 
stamdata er beskrevet i Christiansen, 2020c). 

Støtteelementerne er nødvendige for at få den digitale 
driftsledelsesinfrastruktur til at virke, men disse kan være 
lige så relevante og anvendes på præcis samme måde for at 
støtte en salgsinfrastruktur, og kan således bidrage til den 
generelle opgradering af en organisations styringsmæssige 
infrastruktur. 

Datafangst kan være nødvendigt, hvor det ikke er muligt 
at lave dataudtræk. Det kan f.eks. være, hvor arbejdet 
endnu ikke sker digitalt, og der således ikke efterlades 
digitale fingeraftryk af f.eks. sagsbehandlingen, hvor man 
ikke ud fra de eksisterende IT-systemer kan få fastlagt 
tidsforbruget til forskellige opgaver eller hvor tredjeparter 
bidrager og ikke kan/vil give adgang til data. 

Driftsledelsesinfrastrukturen skal ikke være særlig stor, 
før behovene for at benytte automatiserede kørsler viser 

sig, og ligeledes vil de fleste organisationer hurtigt sætte 
krav om, at adgangen til data skal styres via forskellige 
typer af autorisationer. Endelig vil det være nødvendigt, 
at der sker en egentlig monitorering af infrastrukturen, 
således at den er oppe at køre hele tiden, og at der hurtigt 
reageres ved fejl og nedbrud.

Endelig kan organisationen have besluttet at investere i 
forskellige visningsløsninger, såsom elektroniske tavler 
eller brug af fladskærme. 

I figur 6 er de forskellige elementer kort beskrevet og 
eksempler på mulige værktøjer givet. Listen er langt fra 
fuldstændig og der findes en lang række værktøjer til 
dele af infrastrukturen, som anvendes i konkrete brancher 
(f.eks. call centre) og i bestemte situationer (f.eks. ved 
vagtplanlægning). 

Elementerne i den digitale driftsledelsesinfrastruktur

Infrastrukturelle støtteelementer

ELEMENTERNE I DEN DIGITALE DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUR
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Selvom figur 6 kan se ud af rigtig meget, så er det vigtigt 
at være opmærksom på at det ofte er muligt at skabe stor 
værdi med små enkle løsninger i starten, f.eks. vha. Excel. 
Løsningerne kan bagefter løbende udbygges med mere 
avancerede værktøjer efterhånden som modenheden i 
organisationen øges. 

IT-specialister er nødvendige for at drive en digital 
driftsledelsesinfrastruktur

Etableringen af en infrastruktur, som rækker ud over Excel, 
kan i praksis ikke ske uden involvering af IT-specialister til 

at etablere databaser, etablere dataflow, kodeberegninger 
samt sikre udtræk og udvikle datafangstløsninger. En hel 
del organisationer har i dag IT-kompetencer og ret store 
IT- afdelinger, som – i fald det prioriteres – rimelig let kan 
bidrage til at skabe værdifulde løsninger. Det svære er 
derfor reelt ikke IT-delen, men i højere grad at få styr på 
driftsledelseskonceptet og oversættelsen af dette til en 
digital driftsledelsesinfrastruktur. Det er derfor et åbent 
spørgsmål, hvorvidt det vil være en fordel at forankre 
IT-specialister lokalt i driftsenheden eller holde alle IT-
specialister centralt i IT- enheden. I figur 7 er der listet 
mulige fordele og ulemper ved de to organiseringer. 

Del Element Beskrivelse Mulige værktøjer - eksempler

Digital 
drifts-
ledelses-
infra-
struktur

Procesoverblik og        -
dokumentation

Overblik over de kunderettede processer og deres procestrin et proceslandskab, 
og dokumentation af de enkelte processer samt tilhørende standarder for 
arbejdets udførelse 

Excel, PowerPoint, Visio, ARIS, 
Qualiware, Gluu

Processtamdata, 
organisering og 
planlægningsfaktorer

Overblik over processers stamdata (f.eks. procestid, servicemål, kobling mellem 
processer og teams, teamstruktur med overliggende enheder og aftalte 
planlægningsfaktorer, f.eks. hvilket antal timer dækker en FTE over

Excel, Access, SQL
(ERP-systemer såsom SAP og 
Dynamics)

Opgave- og 
proceskompetencer

Overblik over hvilke medarbejdere, der kan udføre hvilke opgaver og processer Excel, Champ.dk

Databasestruktur,  
dataflow og beregninger

Den konkrete data(base)struktur til at håndtere stamdata og driftsdata samt de 
designede flow og definerede beregninger for at omforme data til information i 
værktøjer og rapporter

Excel, Access, SQL
VBA, SSIS

Planlægningsværktøjer Værktøjer, som hjælper ledere med planlægning på detail og aggregeret niveau, 
herunder stiller data og/eller beregninger til rådighed for simuleringer

Excel, PowerBI, Tableau, Clickview, 
Elektroniske tavler
Workforce Management/Vagtplan 
systemer (f.eks. OPUS Vagtplan og 
Calabrio)

Status- og 
fremdriftsværktøjer

De værktøjer, som anvendes for at visualisere status og fremdrift, og kunne 
opdatere unormale tilstande for ledere såvel som medarbejdere

Elektroniske tavler, Excel, PowerBi, 
Tableau, Clickview, iObeya, LeanKit

Performance-
rapportering

Rapporteringsværktøjer, som leverer transparens om performance, til brug for 
monitorering, identificering af afvigelser og løbende forbedringer

Excel, PowerPoint, PowerBI, Tableau, 
Clickview, Elektroniske tavler

Støtte-
elemen-
ter

Datafangst Løsninger, som kan opsamle ikke-system data, primært manuelt skabte data, som 
medarbejderne selv registrerer i dertil udviklet løsning

Excel, Access, web-formularer

Dataudtræk Udtræk af data fra eksisterende systemer som skaber det basale datagrundlag for 
data til planlægning og performance-rapportering

DB2, SQL, 
VBA, SSIS

IT-infrastruktur Grundlæggende mulighed for at oprette databaser og faste kørsler i et etableret 
IT-miljø, faciliteter til adgangskontrol og monitorering af stabilitet

Excel, SQL

Figur 6: Detaljering af elementerne i driftsledelsesinfrastrukturen 
(listen med mulige værktøjer er begrænset af forfatterens viden)

INFRASTRUKTURELLE STØTTEELEMENTER
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De nævnte fordele og ulemper skal ses som mulige 
bud og vil variere fra organisation til organisation, men 
de indikerer nogle af de forhold, som skal overvejes 

i forbindelse med en beslutning om placering af IT-
specialister. 

I figur 8 er det på overordnet niveau vist, hvorledes 
driftsledelsesinfrastrukturen over en længere periode har 
udviklet sig i en finansiel virksomhed (status er vist for 
2019). 

Figur 7: Mulige fordele og ulemper ved forskellig organisering af IT-specialister

Placering lokalt i driftsenheden Placering centralt i IT-enheden

Fordele • Tættere dialog, forståelse og integration til 
driftsledelsesforståelse og –koncepter

• Stor forståelse for betydningen af fejl og 
nedbrud og hurtig handling

• Hurtig udvikling af små add-on-løsninger til 
infrastrukturen

• Mulighed for at bygge videre på eksisterende 
løsninger fra andre dele af organisationen 

• Løsningen vil være omfattet af den 
driftseksekvering og -overvågning, som 
eksisterer i IT-enheden

• Sikring af løbende teknologisk opgradering og 
overholdelse af compliance-krav

Ulemper • Kendskab til organisationens sikkerheds-, 
adgangs- og autorisationsopsætning

• Manglende deling af bedste praksis i IT-
infrastruktur, som organisationen har

• Større risiko for at løsninger kan være non-
compliant

• Driftsstyringsinfrastrukturen er kun én blandt 
mange løsninger, som skal udvikles og driftes

• Potentielt lang fejlretningstid grundet 
manglende forståelse for vigtigheden af 
korrekte data

• Kan være meget svært at få forbedringstiltag 
gennemført grundet svage business cases

Konkret eksempel – 
driftsledelsesinfrastrukturen i 
en finansiel virksomhed

KONKRET EKSEMPEL – DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUREN I EN FINANSIEL VIRKSOMHED
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Den viste løsning er generelt set ganske omfattende. Den 
baserer sig på egenudviklede løsninger med SQL som det 
datamæssige grundlag. Særligt bemærkelsesværdigt 
er det, at der på daværende tidspunkt blev benyttet 
traditionelle whiteboard-tavler i dagligdagen. 
Hovedårsagen er primært, at det stadig er mindretallet 

af datakilder, hvortil der er realtidsadgang. Den virkelige 
effekt af elektroniske tavler er, at der kan vises 
realtidsdata og herved situationen som den tager sig ud lige 
nu, således at medarbejdere og ledere kan træffe øjeblikke 
beslutninger om omprioritering, hvis det er nødvendigt. 

Figur 8: Eksempel på konkret digital driftsledelsesinfrastruktur

Performance-
rapportering i Tableau

Delvis digital sagsbehandling i mange systemer

Input Processering Output

Datafangst af tid- og 
fejlregistrering og en del 

beholdningsdata
Dataudtræk fra system, 

mail og workflow/BPM på 
procestrinniveau

IT-infrastruktur med 
lokalt styret virtuel SQL-

server, planlagte 
opgaver, adgangsstyring, 

mv.

Elementer i digital 
driftsledelses-
infrastruktur

Infrastrukturelle 
støtteelementer

Kompetenceoversigter i 
SQL med indtastning via 

webløsning

Proceslandskab og -
dokumentation i ARIS

Planlægningsværktøjer i 
Excel, hvor data stilles til 

rådighed i Tableau

Ikke brug af elektroniske 
tavler, whiteboard-tavler 
og andre fysiske tavler, 
som udnytter bl.a. print 
af rapporter i Tableau

Databasestruktur, 
dataflow, regler og 

beregninger som ved 
brug af stamdata og 
driftsdata skaber de 

aftalte 
planlægningsværktøjer 

og performancerapporter

Stamdata og 
planlægningsfaktorer 
findes i SQL-tabeller

Webløsning til styring af 
løbende forbedringer

KONKRET EKSEMPEL – DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUREN I EN FINANSIEL VIRKSOMHED
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Der findes såvidt vides ikke en færdig softwarepakke 
med navnet ”driftsledelsesinfrastruktur”, som bare 
venter på at blive installeret. Ofte vil det også være 
sådan, at efterhånden som driftsledelseskonceptet 
udvikler sig over tid, så vil der også være behov for at 
driftsledelsesinfrastrukturen udvikles. Hvordan sådan en 
udviklingsrejse i modenhed kan se ud, giver vi et bud på i 
figur 9. 

Modenhedsmodel for 
driftsledelsesinfrastrukturen

Niveau 1: Tilfældig 
Forskellige lokale løsninger

Niveau 2: Officepakke Koordinering 
af templates og data ved brug af MS 
Office

Niveau 3:  Digitale løsninger 
Fælles digitale løsninger med 
fundament i databaser

Niveau 4: Integreret infrastruktur
Fuld datamæssig integration i en/få 
løsninger (best of breed)

Niveau 5: En 
infrastruktur 
Brug af en fælles 
dataintegreret løsning 
til alle discipliner (best 
of suite)

Procesoverblik og     -
dokumentation

Opgaveoverblik findes i de enkelte teams 
og følger den lokale leders struktur og 
ønskede dokumentationsform

Vigtige processer er kortlagt f.eks. i 
PowerPoint eller Visio og samlet i 
SharePoint, styringen sker lokalt

Et centralt processtyringssystem 
indeholder de væsentlige processer med 
deres supplerende dokumentation

Processtyringssystem med indbygget 
proceslandskab, som sikrer at alle 
væsentlige processer er dækket og 
dokumenteret

Alle dele af driftsledelses-
infrastrukturen er 
integreret i én fælles 
løsning – evt som del af 
et ERP system, eller som 
en stand-alone-løsning 
(f.eks. et workforce 
management system i et 
call center)

Processtamdata, 
organisering og 
planlægningsfaktorer

Ingen struktur omkring stamdata, mv. Fælles struktur for stamdata for de 
vigtigste processer, fælles struktur for 
kobling af processer til organisation. 
Fælles Excel-skabeloner, som 
vedligeholdes og lagres lokalt

Der anvendes forskellige 
planlægningsfaktorer lokalt

Central vedligeholdelse af 
processtamdata, organisatoriske  i 
databaseformat

Fælles planlægningsfaktorer og centralt 
vedligehold heraf

Proceslandskabet er kernen i 
procesoverblikket og processtamdata er 
kernen bag alle beregninger af data på 
tværs af løsninger i 
driftsledelsesinfrastrukturen
Mulighed for at aggregere 
processtamdata på tværs af 
organisationen. 

Opgave- og 
proceskompetencer

Kompetenceoverblik følger ikke  
opgaverne konsekvent og findes i 
forskellige lokale formater

Kompetencer vurderet i forhold til 
processer og procestrin ud fra fælles 
template, men anvendes og opbevares 
alene lokalt

Kompetenceoverblikket er understøttet 
af en egentlig digital løsning, som 
muliggør at data kan anvendes f.eks. i 
planlægningsløsninger

Kompetencebehov opstår som følge af 
input fra langsigtet planlægning

Databasestruktur og 
dataflow 

Alle data ligger i lokale Excel-ark Fælles skabeloner i Excel med simple 
makroer, som kan trække data, udføre 
beregninger og vise resultaterne i grafer. 
Access er eventuelt taget i brug

Brug af databaser og faste datakørsler af 
data i Access eller SQL, som flytter data 
fra IT-systemer til planlægning og 
rapporteringsværktøjer

Fælles logik baseret på processtamdata 
på tværs af planlægningsløsninger og 
performance-rapportering – opdateringer 
sandsynligvis med SQL som grundlag

Planlægnings-værktøjer Egenudviklede Excel-ark, som alene 
understøtter skrivning på whiteboard 
tavler og udarbejdes dag-til dag med 
meget kort horisont

Fælles Excel-ark til planlægning, som 
anvender lokalt vedligeholdte 
processtamdata og  overblik over 
væsentlige processers 
opgavebeholdninger. Fokus på daglig 
planlægning

Planlægningsværktøjer opdateres 
automatisk og baseres på centralt 
vedligeholdte stamdata og udtrukne 
beholdningsoversigter samt forecasts 
baseret på historik
Fokus er såvel på daglig og langsigtet 
planlægning

Kobling mellem langsigtet og daglig 
planlægning ved systematisk brug af 
forecasting og kapacitetsstyringsmetoder 
med fuld datamæssig understøttelse på 
både demand- og supply-side

Status- og 
fremdriftsværktøjer

Lokalt udformede værktøjer i f.eks. Excel 
eller PowerPoint

Fælles templates i Excel/PowerPoint på 
tværs af organisation

Templates udviklet i et digitalt format, 
som kan integreres med bl.a. 
Processtamdata

Værktøjerne er integreret med f.eks. 
planlægningsværktøjer så 
konsekvenserne ved færdiggørelse 
indarbejdes i datamæssigt

Performance-rapportering Egenindtastning af data i Excel genererer 
grafer og rapportering

Makroer kan anvendes til at udtrække og 
behandle data til hurtigere graf og 
rapportfremstilling 

Rapportering via dedikerede 
rapporteringsløsninger med mange 
rullelistemuligheder – opdatering sker 
automatisk

Al rapportering er bygget op fra laveste 
niveau i dedikerede 
rapporteringsløsninger og forskellige 
stakeholdere har tilpasset rapportering 
baseret på ”one truth” data

Tabel 9: Modenhedsoverblik over driftsledelsesinfrastrukturen

MODENHEDSMODEL FOR DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUREN
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Et par af de væsentlige udviklingstræk er at 
driftsledelsesinfrastrukturen går fra at være:

•	 et lokalt anliggende for den enkelte leder til at 
det bliver en fælles opgave, typisk styret af en 
central specialistfunktion

•	 baseret på primært Excel med 
makrounderstøttelse til at være bygget op 
omkring databaser og dataflow og brug af 
dedikerede værktøjer, såsom Tableau, som 
tillader en fuldautomatiseret opdatering fra dag 
til dag

•	 noget, som organisationens drift kan håndtere 
internt og ved hjælpe af Excel-kyndige 
medarbejdere og ledere til, at IT-specialister og/
eller IT-enheden bliver en væsentlig aktør for 
at drive infrastrukturen på en tilpas sikker og 
pålidelig vis.

Mens digitalisering i forhold til brugerne normalt gør 
tingene meget lettere at håndtere, så vil en digitaliseret 
driftsstyringsinfrastruktur reelt blive en større opgave for 
organisationen at håndtere end den umodne organisations 
lokale brug af Excel – særligt fordi det bliver langt mere 
dækkende og gennemsigtigheden bliver meget mere 
detaljeret (gennemsigtighed anvendes som det danske ord 
for ”transparency”).  

MODENHEDSMODEL FOR DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUREN



16

Logikken er klar: Hvis man som organisation tror på, at 
det er godt for kunderne/brugerne, for medarbejderne og 
for organisationen selv at lede driften kundefokuseret og 
effektivt, så betror man sig også til driftsledelse i en eller 
anden form, og til enhver form for driftsledelse vil der være 
en infrastruktur, som understøtter driftsledelsen. Denne 
kan være på niveau 1 jf. modenhedsmodellen eller på et 
højere niveau, men den er der. 

Spørgsmålet er derfor hele tiden, om det kan betale sig at 
øge modenheden af driftsledelsesinfrastrukturen? For det 
kan kræve en ganske betragtelig investering i IT-udvikling 
og vedligehold af løsningen. 

Svaret vil i langt de fleste tilfælde være nej, det kan 
ikke betale sig, hvis man ser det isoleret i forhold til 
driftsledelse og hvor mange % øget leveringsperformance, 
% effektivitet eller udnyttelsesgrad det kan give. Kort sagt, 
ser man det som en almindelig business case, så taber den 
til mange andre mulige projekter. 

Imidlertid er der også en trend og en efterspørgsel efter 
en markant højere gennemsigtighed omkring, hvad der 
sker i en organisations processer end tidligere. Det er lidt 
det samme som det ikke længere er tilstrækkeligt at tage 
tid på løbeturen, nu skal højdemeter, puls og alt andet 
registreres i en app, så man efterfølgende kan lede efter 
”marginale forbedringsmuligheder”. 

I dag kan man jo heller ikke bestille en vare på internettet 
uden at få løbende opdatering af, hvor i verden pakken nu 
befinder sig – det er i virkeligheden den nye standard. Dette 
høje niveau af ekstern gennemsigtighed kan imidlertid kun 
lade sig gøre, hvis den interne gennemsigtighed er i orden, 
og der er styr på de data, som processerne kaster af sig. 

Det er ikke bare kunderne, som efterspørger en større 
transparens. I stadig stigende grad er det også et 
myndighedskrav, bl.a. i form for CSR og andre typer af 
compliance-krav. 

Skal en organisation være med på denne gennemsigtighed-
megatrend, vil det ofte være nødvendigt at driftsenheden 
er en del af dette. I mange organisationer kan 
driftsenheden udgøre måske 50 % af organisationens 
aktiviteter, omkostninger, aktiver, personale, og 
sandsynligvis kaster driftsenhedens systemer rigtig 
mange relevante data af sig. Rigtigt designet kan en moden 
driftsledelsesinfrastruktur relativt billigt opfylde mange 
af de krav, om gennemsigtighed og rapportering, som en 
organisation måtte blive underlagt. 

Hvad er så gevinsten 
ved en digital 
driftsledelsesinfrastruktur?

HVAD ER SÅ GEVINSTEN VED EN DIGITAL DRIFTSLEDELSESINFRASTRUKTUR?
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Nedenstående femtrinsplan i figur 10 kan give et 
godt udgangspunkt for at skabe en plan for at opnå 
en forbedret driftsledelse via en forbedret digital 
driftsledelsesinfrastruktur.

Hvordan kommer 
man i gang?

Evaluer den nuværende og beskriv den fremtidige, ønskede 
driftsledelsesadfærd og tilhørende driftsledelsespraksisser

Udfør en AS-IS-analyse af den nuværende driftsledelsesinfrastruktur og vurder 
dens tilstrækkelighed i forhold til den definerede driftsledelsespraksis

Fastlæg ambitionsniveau (modenhedsniveau) og design TO-BE-
driftsledelsesinfrastrukturen

Definer en udviklingsplan til at implementere TO-BE

Definer hvilken type procesoverblik, planlægningsmetoder og 
performance-rapportering, som kræves til driftsledelsespraksis

Figur 10: Fem trins udviklingsplan for fremtidig digital driftsledelsesinfrastruktur

HVORDAN KOMMER MAN I GANG?
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Udviklingsplanen i figur 10 handler alene om den digitale 
driftsledelsesinfrastruktur. Det vil højst sandsynligt være 
nødvendigt med en tilsvarende udviklingsplan for hvordan 
de forskellige driftsledelsespraksisser og driftsledernes 
adfærd skal udvikle sig. Det er i virkeligheden nok den 

mest vanskelige del, og det er her, at det kan være relevant 
at overveje, hvordan driftsledelse som ansvarsområde er 
forankret i organisationen. Figur 11 giver et overblik over 
nogle af disse overvejelser. 

Da Lean blev introduceret i service og administration for 
15 – 20 år siden, handlede det ud over bedre processer 
meget om ”tavlestyring”. Sidenhen er det næsten blevet 
sådan, at man ikke kan arbejde med driftsledelse i service 
og administration uden at have tavler på væggen, som man 
mødes om. Det visuelle og den fælles dialog om status, 
planer og problemer er lige så vigtig i dag; men driftsledelse 
kan og bør være meget mere end, hvad der isoleret set 
sker i det enkelte team, det er en fælles opgave for hele 
organisationen. Det er illustreret i figur 11. 

Først og fremmest er det vigtigste naturligvis, at 
medarbejderne udfører services og leverancer til 
organisationens kunder. Ovenpå dette kommer så det 
synlige lag af driftsledelse, typisk omkring tavler. Bag disse 
tavlemøder ligger mindre eller større indsatser og det 
involverer få eller mange forskellige roller i organisationen. 

Er modenheden lav, jf. figur 9, så stopper det nok i 
driftslederens eget ”middle office”, dvs. ved dennes 
skrivebord, hvor forberedelsen til tavlemøderne sker. 
Efterhånden som modenheden stiger, vil der ske stadig 
mere koordinering på tværs af organisationen, f.eks. i form 
af fælles målnedbrydning og fælles kapacitetsstyring, 
ligesom driftsledelseskonceptet bliver stadigt mere 
udbygget. Herved opstår behovet for en form for ”back 
office” befolket med driftsledelsesspecialister, som kan 
udvikle de egentlige koncepter. Dette back office er i 
mange virksomheder reelt en flok eksterne konsulenter, 
som sætter noget op og så forsvinder igen. Den modne 
driftsledelsesorganisation har sandsynligvis sit eget 
back office, hvor konceptudbredelse og -udvikling sker 
fra. Endelig er der behovet for IT-udvikling, som kan være 
organiseret decentralt som en del af dette back office eller 
centralt i IT-funktionen, jf. dialogen omkring figur 7.
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ledergruppen

Central driftsledelse og -
støtte

Udvikling af 
driftsledelses-
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Udvikling af 
driftsledelses-
infrastruktur

Central support/træning/datastøtte 
til driftsledere i alle 20 praksistyper 
i driftsledelsens 4P’er-model
Coaching af ledere i 
driftsledelsesadfærd

Langsigtet 
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Central 
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med andre 
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Driftsledelsesmodel.
Konceptbeskrivelser og 
træningsmateriale.
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rapporter og 
værktøjer.
Definition og 
anskaffelse af 
driftsledelses-
infrastruktur

Driftsledelsens back office
- Specialistenhed udfører 
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Driftsledelsens back office
- Lokale IT-specialister
IT-funktionen
- IT-specialister fra IT-

afdelingen

Driftsledelsens back 
office
- Specialistenhed 
udfører arbejdet

Front office/udførelse Middle office/planlægning Back office/konceptanvendelse og -udvikling

Figur 11: Forankring og roller i driftsledelse i en organisation

HVORDAN KOMMER MAN I GANG?
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Formålet med artiklen var at beskrive, hvad der ligger 
i en digital driftsledelsesinfrastruktur og argumentere 
for dens vigtighed. Samtidig er det dog også vigtigt 
at slå fast at ”one size does not fit all”, og at den 
bedste succes opnås ved en gradvis udvikling og 
implementering, således at organisationen kan nå at få 
indarbejdet den fornødne ændrede adfærd. 

Figur 11 kan bidrage til at sætte ”one size does 
not fit all” i perspektiv og vise at en nok så god 
driftsledelsesinfrastruktur ikke er tilstrækkelig til at 
opnå god driftsledelse. Der er meget mere i det, og 
der er et stort behov for at driftsledelseskoncepter og 
-infrastruktur går hånd i hånd og endelig, at den enkelte 
leder tager sin rolle som driftsleder på sig og udlever 
den i hverdagen med sine medarbejdere. 

Afslutning

AFSLUTNING
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