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1. Indledning og baggrund for projektet 
 

Dette projekt belyser muligheder og begrænsninger i brugen af performance management til at 

understøtte resultatskabelsen i en administrativ produktion, der anvender LEAN.  

Baggrunden for projektet er, at LEAN og performance management i stigende grad finder indpas i 

administrative produktionsmiljøer, hvor LEAN som organisations- og styringssystem på flere punkter 

syntes at kollidere med det teoretiske grundlag for performance management. 

Således bygger LEAN på, at der sker en organisering i processer og værdistrømme, mens performance 

management ofte forudsætter, at der kan måles entydigt på et bestemt objekt og at målingen skal være 

forståelig, påvirkelig og accepteret af den enkelte for, at den er virksom som ledelsesværktøj. 

2. Formål, problemstilling og afgrænsning 
 

I projektet søges svar på følgende spørgsmål: 

Er brug af Performance management systemer (PMS), hvor der måles på den enkelte 

medarbejder/organisations resultater, forenelig med den samtidige anvendelse af LEAN-principper, 

hvor produktion er organiseret i processer/værdistrømme, i et administrativt produktionsmiljø? 

Herunder: 

Hvor og hvordan kan resultatskabelsen måles i værdistrømmen uden at målingerne undergraver en 

effektiv organisering i værdistrømme og processer? 

Er individuelle performance management mål forenelig med organisering i værdistrømme? 

Hvordan opstilles et mål- og belønningssystem, der både opfylder de teoretiske krav til et godt PMS og 

understøtte en proces-organiseret LEAN-produktion? 
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På baggrund af analysen opstilles der en række forudsætninger for og der gives en række anbefalinger 

til, hvordan LEAN og brugen af performance management kan gå hånd i hånd. 

Afgræsning:  

Problemformuleringen er rettet mod et administrativt produktionsmiljø. Det der kendetegner et 

administrativt produktionsmiljø er: 

1. Det er back office funktioner/støttefunktioner, typisk: økonomistyring, 

regnskab/bogholderi, it, indkøb, personaleadministration og HR. Organiseringen er ofte 

kendetegnet ved en fagspecialistorganisering, hvilket medfører mange skift i 

processen/sagsbehandlingen, oftest på tværs af det organisatoriske hierarki. 

2. Der sker sagsbehandling af papirsager dvs. der ikke er tale om produktion af fysiske 

komponenter mm.( i modsætning til et produktionsmiljø). Fokus er oftest på 

slutkvaliteten og i mindre grad på processen. 

3. Sagsbehandlingen understøttes af it, hvor de enkelte sager (i produktion eller 

færdigbehandlede) oftest er skjult i systemerne (i modsætning til et produktionsmiljø, 

hvor der er tale om fysiske produkter), hvilket gør det vanskeligt at skabe et 

fysisk/visuelt overblik. 

4. Hovedressourcen er medarbejderen, dennes kompetencer og indsats (i modsætning til 

produktionsmiljø, hvor produktionsmaskiner og materialer udgør en stor del af 

ressourceindsatsen). 

5. Der er en høj grad af selvstyring, hvilket medfører, at der ikke er tradition for 

planlægning og driftsstyring samt struktureret forbedringsprocesser. 

Det indgår ikke i problemformuleringen at undersøge effektiviteten af det tilgrænsende management 

control system uden for PMS (aktion controls, personel controls og culturel controls) ifht. den valgte 

organisering af den administrative organisation. 

I projektet tages der endvidere ikke stilling til metoden LEAN er implementeret på i case-

virksomhederne dvs. om der holdes tavlemøder, er visuel produktionsstyring, arbejdes med kaizen ect.  
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Der fokuseres således udelukkende på, at om der er implementeret LEAN og om at der arbejdes efter 

de 5 grundprincipper i lean. 

3. Metoderedegørelse 
 

Valg af metode 

Projektet bygger på et studie af flere forskellige teoretiske kilder, hvor der søges uddraget et samlet 

teoretisk fundament for optimal sammenkobling af Performance Management (PM) og lean i en 

administrativ organisation med understøttende belønningssystemer.  

Metoden med at fremdrage forskellige teoretiske kilder er valgt, da der i litteraturen kun er begrænsede 

offentlige tilgængelige studier, der forholder sig til samspillet mellem lean som organisationsform og 

den samtidige implementering af performance management i et administrativt leanmiljø. I fald at der er 

teoretiske og empiriske studier, er disse koncentreret om implementering af lean i et produktionsmiljø, 

og samspillet med performance management og belønningssystemer i produkt producerende 

virksomheder. 

De teoretiske kilder håndteres ud fra en videnskabelig metode, hvor kilderne opstilles i forhold til 

hinanden og der herfra udledes et helhedsbillede samt hertil tilknyttes en række hypoteser om, hvilke 

teoretiske forudsætninger, der gælder såfremt, at lean og performance management skal forenes. 

Metoden har den styrke, at der bygges på års forskning inden for emnet med udgangspunkt i mange 

forskellige studier og kilder. Dette er dog samtidig den teoretiske metodes svaghed, da de teoretiske 

observationer forudsættes at hvile på et veldokumenteret grundlag, hvilket kan være svært at eftervise. 

De teoretiske hypoteser kan herefter afprøves på virkeligheden. Der er i dette projekt udvalg 3 

virksomhedscases, der er kendetegnet ved, at de har implementeret lean i administrationen og er på 

forskellige modenhedsstadier i deres implementering. Der anvendes således en hypotetisk deduktiv 

metode, hvor formålet er at klarlægge hvilke konsekvenser, der kan udledes af de formulerede 

hypoteser og teoretiske konklusioner. Metoden er valgt for at afprøve om de teoretiske hypoteser har en 
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anvendelighed i den praktiske virkelighed, der omgiver administrationen i de 3 virksomheder, herunder 

om virkeligheden kan støtte op under hypoteserne eller om disse må afvises. 

Metodens styrke er, at der gennem interviews med virksomheder, der står i situationen med 

implementering af lean og performance management, kan ske en afprøvning af de teoretiske hypoteser, 

der er gjort i projektet. Svagheden ved metoden er omfanget af virksomheder, der er inddraget i dette 

projekt, hvor der er en risiko for, at virksomhederne ikke er repræsentative og at informationerne 

udelukkende hviler på mundtlige interviews (se også kapitel 12 for yderligere kildekritik). 

 

Projektets opbygning 

I kapitel 1 og 2 fremgår baggrunden for opgaven og opgavens problemformulering. 

I kapitel 3 (dette kapitel) gennemgås opgavens opbygning og metode. 

Opgavens teoridel starter i kapitel 4 med en definition af lean og hvordan LEAN indgår i administrative 

miljøer. 

I kapitel 5 gennemgås opbygningen af et performance management system (PMS), herunder hvilke 

krav der stilles til et godt PMS mål. 

I kapitel 6 føres de teoretiske observationer om ledelse i en Lean-organisation sammen med de 

teoretiske observationer om ledelse af traditionelle hierarkiske organisationer. Dette fører til en række 

observationer om Proces Performance management systemer (PPMS). 

Kapitel 7 stilles kravene til det gode mål i hhv. et traditionelt hierarkisk funderet PMS op mod de 

karakteristika, der er for et PPMS. PMS og PPMS sammenholdes endvidere med principperne bag lean 

for at konstatere om kravene til mål understøtter lean-principperne eller er i strid med disse. Dette fører 

samlet til en konklusion om, hvad der kendetegner et godt mål i en organisation, der ledes efter lean-

principper. Der sker således en sammenstilling af de teoretiske observationer fra kapitel 4, 5 og 6. 
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I kapitel 8 gennemgås de karakteristika som et godt belønningssystem er kendetegnet ved. Formålet er 

at skabe forbindelsen mellem de mål, der sættes og målingen af performance over tid til de 

incitamenter, som et belønningssystem skaber for medarbejderne, når målet skal nås. 

Kapitel 9 sammenholder konklusionerne fra kapitel 7 om det gode lean mål, med karakteristikaene for 

et godt belønningssystem med det formål at fremkomme med nogle observationer for, hvordan der kan 

ske en effektiv implementering af PMS i leanorganisationer og tilhørende belønningssystem. 

I kapitel 10 konkluderes, der samlet set på, hvilke krav der kan stilles til et godt PMS med tilhørende 

belønningssystem, når dette implementeres i en lean-organisation. Dette fører frem til, hvad der 

kendertegner et Lean Performance Managements systemet (LPMS). 

I kapitel 11 opstilles spørgeguiden for den empiriske del af projektet, hvor 3 virksomhederes 

implementering af LEAN og PMS undersøges og holdes op mod kravene til et godt LPMS. 

Virksomhederne er kendetegnet ved: 

1. En virksomhed i gang med implementering af LEAN og performance management 

2. En virksomhed, der har implementeret LEAN og performance management og disse har været 

sat i system i 1-2 år. 

3. En virksomhed, der har implementeret LEAN og performance management og disse har været 

sat i system i mere end 2 år. 

Kapitlet indeholder endvidere resultaterne fra virksomhedsinterviewene samt en delkonklusion. 

Formålet med den empiriske del er at vurdere, i hvilket omfang, at virksomhederne opfylder de 

oplistede krav i det teoretiske fundament, herunder virksomhederne bevæggrunde for opbygningen af 

deres Performance management system. 

Kapitel 12 indeholder refleksioner over de teoretiske konklusioner og den praksis, der kan observereres 

ved de udvalgte virksomheder. Formålet er at diskutere den virkelige verden ifht. teorien, herunder 

hvilke udviklingsmuligheder og løsninger, der er på de dilemmaer, der er fundet ved implementering af 

lean og PMS. Kapitel 12 indeholder endvidere kildekritik og refleksioner over mulighederne for 

yderligere teoretiske og empiriske studier.  
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Kapitel 13 bygger på de teoretiske observationer fra kapitel 5 om opbygningen af Performance 

Management systemer, hvor der med baggrund i observationerne fra virksomhedscasene, gives en 

anvisning på hvilke trin, som vil være hensigtsmæssigt at gennemføre, hvis man skal implementere et 

performance management system i et administrativt leanmiljø. 

Kapital 14 indeholder projektets hovedkonklusioner i sammenhæng med problemformuleringen, 

herunder en besvarelse af de problemstillinger, der indgår i denne. 
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4. LEAN i administrationen 
 

4.1. Implementering af lean i en administration 
En implementering af LEAN på administrative opgaver er oftest en meget stor forandring. Det skyldes 

flere forhold. Lean indebærer implementering af 5 grundlæggende principper (Arlbjørn et al, Womac & 

Jones)  i måden at håndtere opgaverne på. Forandringen indebærer, at administrationen går fra at være 

en organisation drevet af ledelsen (it-chefen, økonomichefen, HR-chefen ect.) prioriteringer til at være 

en kundedreven organisation, hvor fokus er rettet mod slutbrugeren af den administrative service. 

Figur 1. De 5 leanprincipper. 

 

LEAN-principper (fra Hines og Taylor, 2000) 

1. Specificere, hvad der skaber værdi, og hvad der ikke skaber værdi, set fra kundens synsvinkel 

og ikke fra den enkelte virksomheds-, funktions- eller afdelingsperspektiv. 

2. Identificere alle de nødvendig trin i at designe, bestiller og producere produktet på tværs af hele 

værdistrømmen, med det formål at identificere ikke-værdiskabende arbejde 

(værdistrømsanalyse). 

3. Foretage de handlinger, som skaber værdi i materialeflowet, uden forstyrrelser, tilbageløb, 

kødannelser og spild (skab flow). 

4. Producer kun, hvad der trækkes fra kunden. 

5. Stræb mod perfektion gennem kontinuerlig fjernelse af successive lag af spild, som ikke er 

afdækket (skab løbende forbedringer). 

 

Kilde: Arlbjørn et al, 2008, side 23. 

Forandringen indebærer 5 trin.  For det første skal der ske en specifikation af hver administrativ opgave 

eller leverance, hvor det angives, hvad der skaber værdi og hvad der ikke skaber værdi med 

udgangspunkt i kunden. Forudsætningen for at det kan ske er først og fremmest, at det defineres hvem 

kunden er. Dette kan være vanskeligt da det for nogle back-office opgaver ikke står klart, hvem der er 

kunden. Der kan således både være en bestiller/betaler af servicen, mens de der modtager servicen er 
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nogle andre. Det kan eksempelvis være ved levering af it-services, hvor serviceniveau og omkostninger 

besluttes og betales af it-chefen/direktionen, mens servicen modtages af medarbejderne. Hvem er så 

kunden? 

Dernæst skal leverancen klart beskrives. Lean indebærer derfor en kunderettet beskrivelse af de 

leverancer/opgaver, som varetages af administrationen. 

For det andet skal der ske en kortlægning af værdistrømmen for hver leverance/opgave, så ikke-

værdiskabende aktiviteter kan identificeres og fjernes (fjern spild). Det indebærer, at de administrative 

processer skal dokumenteres i flow-diagrammer med en stillingtagen til, hvilken værdi hver aktivitet 

giver for kunden. Dette arbejde kan besværliggøres af, at kunden ikke er entydig jr. ovenfor. 

For det tredje skal der arbejdes med at skabe flow i værdistrømmen, uden afbrydelser eller tilbageløb i 

processen, hvor værdistrømmen er alle de aktiviteter, der sættes i gang for at skabe værdi for kunden. 

Dette giver en række udfordringer, da organiseringen i administrative miljøer oftest er ganske 

fagorienteret og flow-implementeringen, derfor oftest forudsætter en forandring af organisationen fra 

en hierarkisk organisering til en procesorganisering, i form af en organisering i værdistrømme. Hertil 

kommer at forudsætningerne for at vurdere om der skabes flow, skal tilvejebringes gennem målinger i 

værdistrømmen. Målinger, som ikke er et kendt styringsværktøj i håndteringen af administrative 

opgaver. Det er af stor betydning for leverancerne, at der sker en styring af værdistrømmen. 

For det fjerde skal kunden (intern eller ekstern) trække produktionen dvs. der kun leveres, hvad der 

efterspørges af kunden og til det tidspunkt som kunden efterspørger det. Dette princip vanskeliggøres i 

administrative organisationer af, at kunden ofte er i processen og ikke kun for enden af processen, med 

mulighed for at ringe og maile til medarbejderen undervejs i processen. Dog er det samtidigt sådan, at 

der i administrationen ikke produceres mere end der efterspørges fra kunden eks. socialsager. 

Udfordringen med at skabe flow ligger i stedet i den interne organisering, hvor der bl.a. kan opstå 

mellemlagre pga. manglende ressourcer i andre led i sagsbehandlingen eller mellemlagre der kan 

henføres til, at der afventes respons fra kunden. 

Sidst skal man forfølge perfektion, gennem kontinuerlig forbedring, hvor spild løbende fjernes. Det 

skal bl.a. ske gennem, at der skabes rammer for løbende forbedringer og der placeres et ansvar for 
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processen, så der er overblik over hele værdikæden og forbedringer sker i hele processen fra ide til 

leverance. 

Et lean-leverancesystem er herudover kendetegnet ved, at det består af multifunktionelle teams med høj 

grad af decentraliseret ansvar for at sikre nul-fejl og Just in time (JIT) produktion (Womack & Jones, 

1996). Konsekvensen af dette er bl.a,. at man går bort for masseproduktion eller specialisering i form af 

store batches til enkeltstyks produktion afstemt efter den direkte efterspørgsel, der er fra kunden. 

Et multifunktionelt team er karakteriseret ved, at det enten udgør hele værdistrømmen, eller indgår som 

en af flere teams i værdistrømmen. 

4.2. Styring af værdistrømme i LEAN organisationer 
En lean organisation er organiseret efter værdistrømme, og ikke hierarkisk, hvor der oftest styres efter 

funktion. En værdistrøm er karakteriseret ved at være en strøm af aktiviteter, der sættes i gang for at 

skabe værdi for kunden.  Det betyder at en lean organisation skal styre de flows af arbejde, som løber 

gennem værdistrømmen. 

I et administrativt miljø er et eksempel på dette processen fra indkøb til betaling (P2P), der berører flere 

funktionelle kompetenceområder i en virksomhed. De to største er indkøbsafdelingen, der indgår de 

rammeaftaler, der handles efter, og kreditorafdelingen, der sørger for at regningen betales, når varen er 

modtaget i virksomheden. I en lean organisation er denne proces en værdistrøm, uden hierarkiske skel. 

Et andet centralt element i organiseringen er, at produktionen sker i en team-organisering i 

værdistrømmen, hvor ansvaret for opgaveløsningen gøres fælles. Det betyder, at den enkelte 

medarbejder ikke har ”egne” sager, men at sagerne er fælles, og at der dels sker en fælles prioritering af 

hvilke sager, der skal og kan løses først, dels en prioritering af hvem, der løser opgaven. 

Organiseringen i værdistrømme og organiseringen i teams udfordre den traditionelle måling af 

performance og dermed PMS, hvor hver funktion og medarbejdere typisk har et entydigt ansvar for en 

opgave og dens løsning. 

Neden for redegøres der for det teoretiske fundament for Performance management Systemer (PMS) 

samt tilhørende belønningssystemer. Gennemgangen fungerer som fundament til en vurdering af, 
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hvilke forandringer der bør ske i PMS ved implementering af lean, således at PMS bliver en 

understøttende faktor i implementeringen og ikke en kontraproduktiv faktor. 

5. Opbygning af performance management systemer (PMS) 
 

5.1. Definition af Performance management 
Performance management behandles af mange forfattere og har af sammen årsag mange definitioner, 

men med ganske mange fællestræk. 

Grundlæggende handler det om ledelse af resultatskabelse, baseret på fakta, hvor måling er nøglen. 

”Måling er nøglen. Hvis du ikke kan måle det, så kan du ikke kontrollere det. Hvis du ikke kan 

kontrollere det, så kan du ikke lede det. Hvis du ikke kan lede det, så kan du ikke forbedre det” (fri 

oversættelse fra Kuen et al, 1999, side 1). 

Verweire et al (2004) har defineret Performance Management som den proces, der hjælper 

organisationer med at formulere, implementere og forandre strategien, så den kan tilfredsstille 

interessenternes behov. 

Andre har defineret performance management som ”den fortløbende overvågning og rapportering af 

opnåede resultater, specielt ifht. de mål der er sat” (Performance based Management handbook, 2001, 

side 3). 

I denne opgave vil Performance Management (PM) være defineret ved at: 

”Performance management er en struktureret tilgang til at måle (performance measurement) 

forretningens resultater, synliggøre særlige problemstillinger og sikre, at der fra ledelsens reageres på 

dem i tide” 

Af ovenstående ses at en delmængde af performance management handler om målingen dvs. 

performance measurement.  Waaggoner et al (1999, side 2) beskriver i deres artikel performance 

measurement, som en proces, hvor der sker en kvantificering af effektiviteten og efficiensen af de 
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aktioner og beslutninger der foretages, hvor dette kan ske ud fra en række forskellige synsvikler 

(regnskab, forbruger, statistisk ect.) 

 

5.2. Performance management systemet – den strukturerede tilgang 

Ifølge Bruggemann et al (2001, side 24-27) består et performance management system (PMS) af 3 

hovedkomponenter (se også figur) 

1. En performance management struktur, hvor overordnede målsætninger på lang og kort sigt 

nedbrydes til konkrete mål. Det er således strukturen, der sikrer en oversættelse af 

virksomhedens strategi til konkrete KPI’er. 

2. En performance management proces, der består af planlægning, måling af resultater, 

sammenligning mellem budget og realiserede tal samt de korrigerende handlinger, der tages for 

at forbedre performance. 

3. En kultur, der indbefatter alle værdier og overbevisninger, som er retningsgivende for 

medarbejderne i organisationen. 
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Figur 2. Performance management system (Bruggemann et al, 2001, side 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et central udfordring er om organisationen måler dets performance på baggrund af enhedernes 

performance eller om der måles på baggrund af performance i de enkelte processer. 

De typiske mål i en organisation, hvor det hierarkiske system er i fokus, er finansielle mål. De er oftest 

opbygget omkring enheders målopfyldelse eks. om en enhed når det budget, der er besluttet, eller om 

enhed når det/de fastsatte finansielle måltal eks. ROIC. Måltal er her adopteret fra det såkaldte DuPont 

skema, hvor hovedmålet er Return On Investment (ROI) og baserer sig på et organisatorisk hierarki. 

Når processer er i fokus skifter målene karakter jf. nedenfor. 

 

5.3. Performance management struktur, proces og kultur 
I organisationen kan der ske en nedbrydning af den overordnede strategi til konkrete mål. Det sker i 

performance management strukturen. 
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Der er flere metoder, som kan hjælpe en organisation med dette. I de seneste år har brugen af Balance 

Scorecard, BSC, (Kaplan & Norton) været meget anvendt til nedbrydning af strategien i konkrete mål, 

der balanceres mellem 4 dimensioner 1) finansielle, 2) kunderne 3) interne processer og 4) læring og 

vækst (medarbejdere). BSC er udviklet til at beskrive en organisations samlede performance ved brug 

af en række finansielle og ikke- finansielle indikatorer. 

BSC er karakteriseret ved, at det er et værktøj, der er fokuseret på den samlede virksomhed eller 

virksomhedens organisatoriske enheder. Således er procesperspektivet kun af betydning såfremt, at det 

er kritisk for at opnå de mål, der er sat i kunde og det finansielle perspektiv. Der er således tale om en 

top-down nedbrydning af målene fra det finansielle perspektiv til kundeperspektivet videre til det 

interne procesperspektiv og til sidst til lærings- og vækstperspektivet. 

Performance management processen består af de traditionelle elementer i en virksomhedsstyring: 

planlægning, måling af resultater, sammenligning med planerne og beslutninger om de korrigerende 

handlinger, der skal tages såfremt, at resultaterne ikke er tilfredsstillende. I processen ligger endvidere 

selve fastlæggelsen af målene og feedback til de ledere og medarbejdere, der måles. I næste afsnit 5.4 

behandles hvilke krav, der er til et godt mål. 

Det sidste element i PMS er performance management kulturen, der indeholder de værdier og 

holdninger i virksomheden, der i det daglige er med til at udgøre fundamentet under de handlinger, som 

ledere og medarbejderne sætter i gang. Ændringer i kulturen kræver ændringer i medarbejdernes 

værdier og holdninger, hvilket er en svær proces, men som kan understøttes af både PMS og det 

tilhørende belønningssystem.  Dette adresseres i afsnit 9. 

5.4. Performance management måling - Det gode mål 
I følge Merchant et al (2012, side 36-39) er der 7 krav til et godt PMM (Performance Management 

Mål). Målet skal være kongruent og kontrollabelt, præcist, objektivt, målbart(tidstro) og forståeligt 

samt kosteffektivt. 

Målet skal være kongruent 

Målet der sættes skal være i overensstemmelse med virksomhedens strategi og mål, således at en 

opfyldelse af det specifikke mål medvirker til, at virksomhedens overordnede mål og strategi realiseres.  
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Er der ikke overensstemmelse med eller en sammenhæng til virksomhedens overordnede mål, kan der 

opstå usikkerhed om, hvad der er vigtigst, virksomhedens overordnede mål eller det individuelle 

fastsatte mål, eller man kan komme i en situation, hvor en opfyldelse af PMM modvirker at 

virksomhedens overordnede mål nås. 

Det er således centralt for et effektivt PMS, at der er en vertikal linje mellem virksomhedens 

overordnede mål og de underliggende PMM. 

Målet skal være kontrollabelt/påvirkeligt 

PMM skal være kontrollabelt. Det betyder, at den enhed/person, som skal levere målet også skal kunne 

kontrollere eller påvirke de faktorer, der kan lede til en opfyldelse af målet på det fastlagte tidspunkt. 

Dette omtaltes også af Merchant som ”Controllability Principle”. 

Hvis der er faktorere som ligger uden for ens kontrol bliver det svært at tage de rigtige skridt i retning 

af at opfylde målet, da indflydelse fra andre aktioner kan være kontraproduktive ifht til målopfyldelsen. 

Det betyder samtidigt, at det kan være vanskeligt at måle, om man med de igangsatte aktioner kommer 

tættere på målet og om aktionerne er tilstrækkeligt til at målet nås. 

På samme vis kan faktorer uden for ens kontrol være medvirkende til, at man automatisk opfylder 

målet uden, at der er behov for at tage aktioner. I en sådan situation understøtter PMS ikke aktive 

beslutninger, men kan i stedet være en medvirkende årsag til passivitet, da målet allerede er opnået. 

Målet skal være præcist 

At et mål er præcist betyder, at det er formuleret således, at man ved gentagne målinger, under samme 

omstændigheder kommer frem til samme måleresultat. Dette er et vigtigt karakteristika, da det dels 

reducere usikkerheden om de aktioner, der skal tage for at nå samme resultat, dels reducere 

usikkerheden om hvorvidt et mål faktisk er nået. 

Graden af præcision vil øges med fastlagte standardisere processer, hvor man har viden om hvordan der 

arbejdes for at nå målet og man dermed også eksplicit kan målene, om man kommer tættere eller 

længere fra en målopfyldelse, hvis en arbejdsgang ændres. Man kan også sige at målemetoden bliver 

troværdig og dermed at målopfyldelsen også opfattes som troværdig. 
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Der er dog en række områder, hvor PMM er ønskelige, men hvor graden af præcision er lav. Det 

gælder eks. måling af ledelseskvalitet, udvikling af kompetencer, kundetilfredshed, 

medarbejdertilfredshed ect. For alle denne typer af mål gælder, at der kun i begrænsede omfang findes 

standardiserede processer, der kan lede frem til et bestemt resultat. 

Den usikkerhed der følger med målingen og vurderingen af de aktioner, der tages for at forbedre 

målopfyldelsen, kan føre til utilfredshed hos både den der måles og hos de som målene vedrører, da 

forskellige præstationer kan føre til samme målopfyldelse, eller ens præsentationer kan føre til 

forskellige grader af målopfyldelse. 

Målet skal være objektivt 

Objektivitet betyder at den måde man vælger at måle på ikke påvirkes af den der måler. Det kan være 

af personen eller den maskine, der registrere oplysningerne. Dermed bliver målet og målingen ikke 

påvirket af udefrakommende faktorer dvs. at det bliver unbiased. 

En høj grad af objektivitet fås, hvis målingerne kommer ud fra systemer, hvor der er fastlagt entydige 

regler for opgørelse af målopfyldelsen. Det kan eks. være måling af en fakturas gennemløbstid i et 

økonomisystem. 

En lav grad af objektivitet findes, når der skal ske en vurdering af målopfyldelsen eks. hvis der måles 

på kvaliteten af et materiale og målvurderingen i høj grad påvirkes af den person, der foretager 

registreringerne. Det kan også være, hvis målet går på bestemte personkarakteristika eks. en leders 

vurdering af en anden leder eller en vurdering af om en medarbejder yder god kundeservice. 

Et godt mål i PMS vil således både være objektivt (unbiased) og præcist (troværdigt). 

Målet skal være målbart (tidskonsistent) 

At et mål er tidskonsistent betyder, at der er minimal tidsforskel mellem, at en aktion er taget og 

effekten af aktionen kan måles. En minimal tidsforskel betyder, at man hurtigt kan evaluere effekten af 

de aktioner der tages og dermed foretage korrigerende handlinger, hvis det er nødvendigt for at komme 

tættere på målopfyldelsen.  
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Tidskonsistente mål øger også motivationseffekten for den enkelte medarbejder, da der hurtigt kan 

følges op på en medarbejderes indsats for ledelsens side samtidig med, at medarbejderen også selv får 

hurtigt information om egen performance. Dette skaber et løbende pres, på baggrund af fakta, til 

forbedring af performance og signaler om hvilke aktioner, som i særlig grad leder frem til en bedre 

målopfyldelse. 

Tidskonsistent er også en vigtig motivationsparameter i indretningen af belønningssystemerne. 

Målet skal være forståeligt 

At et mål er forståeligt indebærer, at den der har fået målet skal forstå hvad målet indebærer. Det 

betyder, at det skal være forståeligt, hvad målet betyder for den enkelte i hverdagen og hvordan der 

måles. Det er forudsætningen for at den enkelte kan finde ud af hvilke aktioner, der kan tages for at 

påvirke målet (kontrollabelt). 

At det er forståeligt betyder ikke, at den der får målet skal være enig i målet. Det vil dog øge 

motivationsfaktoren betragteligt hos den enkelte, at man rent faktisk forstår, hvorfor målet er sat og at 

man kan se sammenhægen både til virksomhedens overordnede mål (kongruens) og til de opgaver, som 

man er sat til at løse. 

Målet skal være kost-effektivt 

Et kosteffektivt er et mål, hvor omkostningerne ved at måle er mindre end de fordele, der kommer ud af 

at foretage målingen. Hvis omkostningerne ved dataindsamling er ganske betragtelige og de fordele i 

form af bedre målopfyldelse, der kommer fra målingerne ikke er store, så kan man være i en situation 

hvor omkostningerne overstiger fordelene. Man bør her overveje om man vil opretholde målet og hvis 

man vil det, hvordan omkostningerne kan sænkes samtidig med, at man bibeholder de positive effekter 

ved at have målet. 

Andre definitioner på det gode mål 

SMART er også en tilgang til definitionen af, hvad der kendetegner det gode mål. 

Et SMART-mål karakteriseres ved 5 forhold (The Performance-Based Management Handbook, 2011, 

s. 38): 
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Det er Specifikt=S, hvor målingen er entydig og klart defineret. Dette dækker i Merchant et al over, at 

det skal være præcist og objektivt. 

Det er Målbart=M, hvor målingen kan kvantificeres og sammenlignes med andre data. Dette dækker i 

Merchant et al over samme forhold nemlig, at det skal være målbart/tidstro. 

Det er opnåeligt (attainable=A), hvor det mål er sættes skal kunne realiseres. Dette er ikke et krav i 

Merchant et al, der i stedet fremhæver, at det skal være kontrollabelt. 

Det er Realistisk=R, hvor målingen skal være kongruent med virksomhedens muligheder og være kost-

effektivt. Dette dækker i Merchant et al over samme forhold nemlig, at det skal være kongruent og 

kost-effektivt. 

Det er T=timely, hvor målet skal være realiserbart inden for den tidsramme der er givet. Dette dækker i 

Merchant et al over samme forhold, nemlig at det skal være målbart/tidstro. 

I resten af dette projekt vil definitionen fra Merchant et al. være styrende for de målkarakteristika, der 

arbejdes med i et PMS, da disse målkarakteristik synes at være bredere, bedre underbygget og mere 

specifikke. 

5.5. De forskellige typer af mål 
Performance mål er typisk delt i 5 typer af mål (The Performance-Based Management Handbook, 

2011, s. 38). Disse er: 

Mål for inputs, der anvendes til at måle hvilke ressource (personer, kapital, viden) som anvendes til at 

frembringe output og outcome. I et administrativt miljø vil det typisk være antal timer, der er til 

rådighed. 

Mål for processen, der anvendes til at følge op på, hvordan input håndteres i processen frem til, at det 

bliver et output. Det kan eks. være normtal for tidsforbrug eller mål for spild- eller fejlprocenter. I et 

administrativt miljø kan det være antal timer, der skal bruges til at behandle en given sagstype eller 

antal fakturaer, der går igennem økonomisystemet uden manuel behandling. 
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Mål for output, der anvendes til at følge op på, hvor meget der produceres. Målet kan være antal 

enheder produceret eller et produktivitetsmål, som enheder pr medarbejder. I et administrativt miljø 

kan det være antal sager der færdigøres, eller antal fakturaer, der betales eller antal pc’ere, der leveres. 

Mål for effekt (outcome), der anvendes til at evaluere, om man har fået den forventede effekt af et 

givent output. I et administrativt miljø kan det være at en hurtigere behandling af fakturaer fører til en 

højere rettidighed i ens betalinger, der igen fører til et fald i antallet af rykkergebyrer. Her er effekten, 

at virksomheden nedbringer sine omkostninger på rykkergebyrer og rentebetalinger. 

Mål for påvirkning ( impact), der anvendes til at måle de direkte eller indirekte effekter ved, at man når 

målet i hele programmet. I et administrativt miljø vil kan det være, at de samlede mål og afledte 

indsatser i en regnskabsafdeling samlet set forbedre virksomhedens økonomistyring set iht. en situation 

hvor man ikke har handlet. Her har programmet samlet set haft en positiv påvirkning på virksomhedens 

økonomistyring. 

Der findes herudover performance mål, som i deres formulering bliver henholdsvis ledende (leading), 

bagudskuende (lagging) eller adfærdsregulerende. 

Et ledende mål (leading), har det karakteristika at målet siger noget om den forventede fremtidige 

performance. Målene kan være First-time-through, overtrædelser af procedurer, antal fejl i processen 

ect. En nedbringelse af antallet af fejl vil således have en positiv effekt på produktiviteten og dermed på 

virksomhedens samlede finansielle resultat. 

Et bagudskuende mål/resultatmål (lagging), har det karakteristik at der måles performance som et 

produkt af en række hændelser i processen. Det kan eksempelvis være samlet antal sager, der er 

behandlet. Her er processen med at behandle sagen ført til ende, og man kan således ikke gøre noget for 

at få en hurtigere eller mere korrekt behandling af den pågældende sag. 

Et adfærdsmål, har det karakteristika at det måler på organisationens underliggende kultur eller 

attitude. Det der typisk måles er medarbejdertilfredshed, tilfredshed med ledelsen, om man man lever 

op til virksomhedsværdierne, om kunden er i fokus ect.  
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Et godt PMS med tilhørende belønningssystem indeholder alle typer af mål, da de hver i sær er med til 

at definere, hvordan det går i organisationen og give organisationen signaler om, hvor der er behov for 

at gribe til korrigerende handlinger. Vægtningen af de forskellige typer af mål, vil dog være afhængig 

af, hvad der måles på, herunder om det er de organisatoriske enheder, der i fokus eller organisationens 

processer jf. afsnit 6. 

6. Management af organisation (hierarki) eller proces 
 

Hvad er en organisatorisk enhed? 

En organisatorisk enhed er en enhed i den hierarkisk opbyggede organisation, med klar reference til en 

overliggende enhed, hvor der kan være et ansvar for en eller for underliggende enheder. Der er et klart 

og entydigt ansvar for enhedens ressourcer, herunder for hvordan de anvendes. 

Management by-hierarki kan således ses som en funktions-orienteret organisation, der er karakteriseret 

ved de akkumulerede kompetencer og aktiviteter (på tværs af de processer, som funktionens ressourcer 

er deltagende i), hvor ansvar er forbundet med varetagelsen af en bestemt funktion i processen (eks. 

indkøb) og dermed ikke af ens placering i processerne. 

Ledelsesressourcerne er rettet mod funktionel effektivitet (eks. kvalitet af en indkøbsopgave), funktions 

efficiens (produktivitet som en konsekvens af indkøbsopgavens mål) og enheds fleksibilitet 

(muligheden for at tilpasse sig de ordre, der kommer fra det hierarkiske system) 

Hvad er en proces? 

En proces kan ses som en gruppe af aktiviteter, der udføres gentagne gange, som sat sammen direkte 

bidrager til et formål relateret til en ekstern eller intern kunder (Nilsson, 1999, side 6).  Et andet 

karakteristika ved en proces, er at det består af en sum af aktiviteter, der hver består af en række 

operationer, der hver forbruger ressourcer. 

En management by-proces organisation kan således ses som en opgave-orienteret organisation, der 

karakteriseres ved de akkumulerede kompetencer og aktiviteter (på tværs af organisatoriske enheder, 
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som processerne strømmer igennem), hvor ansvaret er forbundet med varetagelsen af et bestemt rolle i 

processen og ikke til den organisatoriske placering (Toni et al, 1996, side 2). 

Ledelsesressourcerne er rettet mod inter-funktionel effektivitet (eks. kvalitet af et produkt), proces 

efficiens (produktivitet som en konsekvens af kvaliteten) og system fleksibilitet (muligheden for at 

tilpasse sig de ordre, der kommer som følge af ændring af aktiviteten eller kravene i den enkelte 

proces). 

Figur 3. Management efter proces eller enhed (Willaert et al, 2006, side 3) 

 

I figur 3 ses de to dimensioner i organisationen, hvor der dels kan ske en målnedbrydning af 

organisationens strategi til de organisatoriske enheder. Det kan bl.a. ske ved brug af BSC. 

Sker der udelukkende en nedbrydning efter det organisatoriske hierarki opstår der en risiko for at 

målene ikke er forenelige eller understøtter de processer, der går på tværs af de organisatoriske 

enheder. Dermed opstår der risiko for suboptimering og ineffektive processer. Dette skyldes, at 

processerne kan ses som det underliggende fundament for, at en organisation kan frembringe de 
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produkter, som i sidste ende skal sælges til kunderne, og som lægger fundamentet for enhedernes 

resultater. 

Sker der derimod udelukkende en nedbrydning af mål efter processer opstår der en risiko for at målene 

ikke bliver konsistente med de overordnede mål for virksomheden og målopfølgningen, og de 

beslutninger, der tages risikere ikke at understøtte den ønskede udvikling. 

6.1. Styring af processen - Proces Performance Management (PPM) 
Proces performance management systemer (PPMS) er et styringssystem, hvor fokus er rettet mod at 

tilvejebringe ledelsesinformation om en proces’ performance for at øge den samlede proceseffektivitet 

(Kueng et al, 1999, side 2-9).  Ifølge Kueng er hovedkarakteristika ved et PPMS at det frembringer et 

integreret og holistisk billede af den samlede performance af virksomhedens forretningsprocesser. 

I PPMS sker der en indsamling af information – performance indicatores/KPI – der angiver processens 

performance i den nuværende situation. Informationerne holdes derefter op mod fastlagte måltal og 

historiske værdier for processen. Der sker endvidere en sammenligning med historiske tal mhp. at 

identificere en udvikling eller trend. Informationerne videregives til procesansvarlige, der oftest virker 

på tværs af de hierarkiske kasser i en organisation. Deres opgaver er at foreslå korrigerende handlinger, 

således, at man kan komme tættere på de måltal, der er fastsat. 

Ifølge Willaert al (side 1-4) har et godt PPMS mål følgende karakteristika: 

1. Det skal være accepteret af de involverede parter i processen 

2. Det skal være let at kommunikere 

3. Det skal være forståeligt for de personer, der er en del af processen 

4. Det skal dækker virksomhedens tvær-organisatoriske kerneprocesser (value streams) 

5. Det er ledende indikator (leading indicators), der fungere som forklaringselement ved måling af 

en resultatindikator (lagging indicators) 

I følge Willaert vil et godt PPMS understøtte, at en virksomhed kan spore årsagen tilbage ifht. de 

resultater, der kan måles på finansielle mål og kundetilfredsked 
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Det betyder, at man ved fastlæggelsen af de enkelte KPI’er bør overveje, hvordan de i sidste ende kan 

understøtte den overordnede strategi og en opfyldelse af KPI’erne dermed i sidste ende fører til en 

opfyldelse af strategien. 

Dette kan ifølge Willaert nåes ved at de fastsatte KPI-mål understøtter virksomhedens end-to-end 

processer  (eks. Purchace to pay), som dermed går ind og bliver end del af BSC’ perspektiv vedr. 

interne processer. Dette perspektiv understøtter kundeperspektivet og i sidste ende det finansielle 

perspektiv, hvilket indbefatter virksomhedens finansielle mål jf. figur 4. 

Figur 4. Målnedbrydning og målopbygning, Willaert et al, 2006 side 4. 

 

 

En organisation, der implementere en proces-baseret organisation skal ifølge Kueng et al. være i stand 

til at besvare to centrale spørgsmål. ”1) Er den nuværende performance i virksomheden bedre end 

dagen før? Og 2) I hvilken grad har vi nået vores to-be mål?2 (Kueng, 1999, side 2) 

Kueng anbefaler, at virksomheden implementere et proces performance measurement system (PPMS), 

som kan give information til de medarbejdere (ledere og udførende) som arbejde med at forbedre 

virksomhedens samlede effektivitet (konkurrenceevne). 
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Et godt PPMS skal ifølge Kueng (1999, side 9) leve op til følgende karakteristika: 

1) At det opfanger performance af de eksisterende processer gennem proces specifikke 

performance indikatorer, som både er finansielle og ikke-finansielle 

2) At de fastlagte indikatorer accepteres som gode repræsentanter for processernes performance og 

dermed også er gode indikatorer for virksomhedens samlede performance samt, at de kan 

anvendes i arbejdet med at forbedre performance. Dette kræver accept fra både medarbejdere og 

ledelse. 

3) At indikatorerne kan måles med jævne mellemrum og med ganske stor sikkerhed eks. fra ERP-

systemet eller produktionssystemer, så de er anvendelig i forbedringsarbejdet dvs. at man på 

baggrund af tallene kan tage de rigtige beslutninger. 

4) At man kan holde den konstaterede faktiske performance op mod fastlagte mål (to-be) dvs. at 

der for hver indikator fastlægges et mål for fremtiden og evt. delmål. 

5) At der løbende beregnes årsags-effekter mellem de indikatorer, der måles på, så afhængigheder 

kan fastslås og man kan vurdere hvilke indikatorer, der kan anvendes som ledende indikatorer. 

6) At resultaterne fra performancemålingerne gives til de personer, som skal arbejde med at skabe 

en bedre performance. 

7) At systemet er kost-effektivt dvs. at omkostningerne ved at drive det, er mindre end de positive 

effekter. 

 

Ifølge Toni et al (1994, side 2-3) er den primær begrundelse for at lede gennem processer, at man 

derigennem undgår den rigiditet der er i den funktionelle organisation, med mange siloer, hvor hver 

funktion ofte har forskellige og nogle gange modstridende mål. Dette kan føre til suboptimering med en 

negativ effekt på en virksomheds samlede performance. 

Toni et al. opstiller 5 krav til et godt PPMS: 

1) Der skal kunne konstrueres en overordnet indikator, der måler hvor effektiv processen er i at 

tilvejebringe målet for processen eks. håndteringen af en faktura, der skal betales til tiden. 
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2) Der skal identificeres performance indikatorer, der måler sub-aktiviteter eller sub-processer og 

det skal sikres, at de kan måles både absolut og relativt ifht. de øvrige faktorer (med henblik på 

at man kan identificere det korrekte miks af ressourcer). 

3) Der skal identificeres en enhedsperformance (funktion/aktivitet eller enhed) som måles og 

evalueres ifht. udførsel af sub-aktiviteten eller sub-processen. 

4) Det skal være muligt at identificere hvilken performance, der kan henføres til den enkelte 

enheds performance og hvilken performance, der kan henføres til enheden, der kommer før i 

processen. 

5) Indikatorerne skal ejes af den gruppe, som de måler dvs. klart accept og ejeskab. 

Ræsonnementet bag behovet for et PPMS er, at mange af de øvrige systemer til måling af performance 

enten er rettet mod hele virksomheden eller er rettet mod den hierarkiske organisation (eks. Dupont 

ordningen, BSC) eller de primært er rettet mod finansielle mål og kun i mindre grad ikke-finansiel 

information så som proceseffektivitet. 

Ved evaluering af målopfyldelsen fremhæver Nilsson (Nilsson, 1999, side 9) at målevalueringen bedst 

sker ved at tage hele processen eller som minimum at foretage en evaluering på team-niveau dvs., at 

det ikke anbefales, at det sker på individ niveau. Dette vil blive adresseret yderligere under afsnittet om 

belønningssystemer. 

7. Krav til målparametrene i et leanmiljø 
 

Dette kapitel indeholder en analyse af kravene til det gode mål i hhv. PMS og PPMS og sammenholder 

disse med lean-principperne. Målet med analysen er at definere, hvilke krav der gælder for det gode 

mål i et leanmiljø. 

7.1. Analyse af målparametrene  
Neden for er parametrene for hhv. et traditionelt Performance Management System (PMS) 

sammenlignet med målparametrene for et Proces Performance Management system (PPMS). 

Sammenligningen er baseret på gennemgangen i afsnit 5 og 6. 
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PMS indeholder 8 måleparametre, mens PPMS indeholder 9 måleparametre. Ud af målparametrene er 

4 af parametrene ens mellem de to systemer jf. figur 5. 

I figur 1 er oplistet de 5 lean-principper. Målparametrene i hhv. PMS og PPMS er neden for holdt op 

mod lean-principperne mhp. at identificere hvilke målparametre, der understøtter de 5 principper og 

hvilke parametre, der kan være relevante, men ikke er nødvendige. 

Figur 5. Krav til det gode mål i hhv. PMS, PPMS og Lean PMS. 

Måling af enheder (PMS) 

Jf. Merchant et al 

Måling af processer (PPMS) 

Jf Nilsson, Toni et al, Kueng 

 

Overensstemmelse med 

lean-principper? 

(egen tilvirkning) 

Organisatoriske enheder 

Det skal måle enheders 

performance 

Organisatoriske kerneprocesser 

Det skal dækker virksomhedens 

tvær-organisatoriske kerneprocesser 

(value streams) 

Dog ifølge Toni et al: 

Det skal være muligt at identificere 

hvilken performance, der kan 

henføres til den enkelte enheds 

performance (funktion/aktivitet 

eller enhed). 

Værdistrømme 

Målingerne skal dække virksom- 

hedens værdistrømme – og 

dermed kundeværdi – 

uafhængigt af organisatoriske 

enheder (princip 2) 
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Kongruent 

Målet der sættes skal være i 

overensstemmelse med 

virksomhedens strategi og mål, 

således at en opfyldelse af det 

specifikke mål medvirker til at 

virksomhedens overordnede mål 

og strategi realiseres 

Kongruent 

At de fastlagte indikatorer 

accepteres som gode repræsentanter 

for performance af processerne og 

dermed også er gode indikatorer for 

virksomhedens samlede 

performance samt at de kan 

anvendes i arbejdet med at forbedre 

performance.  

 

Kongruent 

Målet skal understøtte, hvad der 

skaber værdi for kunden (princip 

1). 

 

Kontrollabelt/påvirkeligt 

At den enhed/person, som skal 

levere målet også skal kunne 

kontrollere eller påvirke de 

faktorer, der kan lede til en 

opfyldelse af målet på det 

fastlagte tidspunkt. 

 

Kontrollabelt/påvirkeligt 

Det skal være muligt at identificere 

hvilken performance, der kan 

henføres til den enkelte enheds 

performance og hvilken 

performance, der kan henføres til 

enheden, der kommer før i 

processen. 

 

 

Kontrollabelt/påvirkeligt 

Det skal være muligt at 

identificere hvilken 

performance, der kan henføres 

til de enkelte trin i processen, så 

målingerne understøtter, at ikke-

værdiskabende aktiviteter kan 

elimineres. Målet skal ligge 

inden for værdistrømmen, så 

medarbejderne i værdistrømmen 

kan påvirke målopfyldelsen. 

Dette understøtter princip 2, 3 

og 5. 
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Præcist 

At et mål er præcist betyder, at 

det er formuleret således at man 

ved gentagne målinger, under 

samme omstændigheder kommer 

frem til samme måleresultat. 

 

 

Præcist 

At indikatorerne kan måles med 

jævne mellemrum og med ganske 

stor sikkerhed eks. fra ERP-

systemet eller produktionssystemer. 

 

 

Præcist 

At indikatorerne er formuleret 

således at man ved gentagne 

målinger, under samme 

omstændigheder kommer frem 

til samme måleresultat eks. ved 

at målet stammer fra ERP-

systemet eller 

produktionssystemer. Dette 

understøtter princip 5 om 

løbende forbedring. 

 

 

 

Objektivt 

Objektivitet betyder, at den måde 

man vælger at måle på ikke 

påvirkes af den der måler 

 

Objektivt 

 Ikke et udtrykt krav. 

 

Objektivt 

Objektivitet betyder, at den 

måde man vælger at måle ikke 

påvirkes af den der måler. Dette 

vil understøtte princip 1 om at 

der måles på kundeværdi. 

 

 

Målbart  (tidskonsistent) 

At et mål er tidskonsistent 

betyder, at der er minimal 

tidsforskel mellem at en aktion er 

 

Målbart (tidskonsistent) 

At indikatorerne kan måles med 

jævne mellemrum og med ganske 

stor sikkerhed eks. fra ERP-

 

Målbart (tidskonsistent) 

At et mål er tidskonsistent 

betyder, at der er minimal 

tidsforskel mellem at en aktion 



31 
 

taget og effekten af aktionen kan 

måles. 

systemet eller produktionssystemer. 

 

er taget og effekten af aktionen 

kan måles. Dette understøtter 

princip 5 om at skabe løbende 

forbedringer, og at de 

korrigerende handlinger, der 

igangsættes baseres på 

realtidsdata. 

 

 

Forståeligt 

At et mål er forståeligt indebærer, 

at den der har fået målet, skal 

forstå hvad målet indebærer 

 

Forståeligt 

Det skal være forståeligt for de 

personer, der er en del af processen 

 

 

Forståeligt 

Det skal være forståeligt for de 

personer, der er en del af 

processen. Dette understøtter 

princip 2 om skabelse af 

værdistrømme, hvor der skal 

være overensstemmelse mellem 

mål og proces, og 

sammenhængen skal være synlig 

for de der er en del af processen. 

 

Kosteffektivt 

Et kosteffektivt er et mål, hvor 

omkostningerne ved at måle er 

mindre end de fordele, der 

komme ud af at foretage 

målingen 

Kosteffektivt 

At systemet er kosteffektivt dvs. at 

omkostningerne ved at drive det, er 

mindre en de positive effekter. 

 

Kosteffektivt 

At systemet er kosteffektivt dvs. 

at omkostningerne ved at drive 

det er mindre en de positive 

effekter. Dette understøtter 

princip 2 om at fjerne spild. 
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Målfastlæggelse 

Dette er ikke et udtrykt krav hos 

Marchant et al men et naturligt 

element i deres forståelse af 

PMS. 

Målfastlæggelse 

At man kan holde den konstaterede 

faktiske performance op mod 

fastlagte mål (to-be) dvs., at der for 

hver indikator fastlægges et mål for 

fremtiden og evt. delmål. 

 

Målfastlæggelse 

At man kan holde den 

konstaterede faktiske 

performance op mod fastlagte 

mål (to-be) dvs., at der for hver 

indikator fastlægges et mål for 

fremtiden og evt. delmål. Dette 

understøtter princip 5 om 

kontinuerlige forbedringer. 

 

Årsag-effekt Årsag-effekt 

At der løbende beregnes årsags-

effekter mellem de indikatorer, der 

måles på, så afhængigheder kan 

fastslås og man kan vurdere hvilke 

indikatorer, der kan anvendes som 

ledende indikatorer. 

 

Årsag-effekt 

At der løbende beregnes årsags-

effekter mellem de indikatorer, 

der måles på, så afhængigheder 

kan fastslås og man kan vurdere 

hvilke indikatorer, der kan 

anvendes som ledende 

indikatorer. 

Dette kan understøtter princip 3 

og 5 om at skabe flow og 

løbende forbedringer. Det er et 

relevant krav, men ikke et 

nødvendigt krav. 

 

De tre systemer adskiller sig på følgende 2 centrale punkter: 

1. Måleobjektet, hvor PMS er rettet mod organisatoriske enheder/personer, mens PPMS er rettet 

mod organisatoriske kerneprocesser og Lean PMS er rettet mod værdistrømme. 
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2. Kontrollabelt/påvirkeligt, hvor PMS fastslår, den enhed/person, som skal levere målet også skal 

kunne kontrollere eller påvirke de faktorer, der kan lede til en opfyldelse af målet på det 

fastlagte tidspunkt, mens PPMS fastslå, at det skal være muligt at identificere hvilken 

performance, der kan henføres til den enkelte enheds performance og hvilken performance, der 

kan henføres til enheden, der kommer før i processen. Der er således i PPMS ikke et direkte 

krav om påvirkelighed (Controllability principle), men kun et krav om, at performance skal 

kunne henføres til de enkelte procestrin. I Lean PMS er det af betydning, at målet kan henføres 

til de enkelte trin i processen, så målingerne understøtter, at ikke-værdiskabende aktiviteter kan 

elimineres. Målet skal ligge inden for værdistrømmen, så medarbejderne i værdistrømmen kan 

påvirke målopfyldelsen. 

Der er herudover følgende forskelle: 

3. Objektivitet er et krav i PMS, men ikke et direkte krav i PPMS. Det krav vil være gavnligt i 

Lean PMS, så man sikrer, at det der måles på, har værdi for kunden og at målingen ikke 

påvirkes af den der måler. 

4. Målfastlæggelse for hver indikator, der er et krav i PPMS, hvor det skal være muligt at holde 

den konstaterede faktiske performance op mod fastlagte mål (to-be) dvs. at der for hver 

indikator fastlægges et mål for fremtiden og evt. delmål. Dette krav optræder ikke direkte, men 

kun implicit, i PMS. I lean PMS vil dette være et fornuftigt eksplicit krav, da det vil understøtte 

arbejdet med at skabe løbende forbedringer. 

5. Årsag-effekt, hvor der løbende kan beregnes årsags-effekter mellem de indikatorer, der måles 

på er et krav i PPMS, men optræder ikke som krav i PMS. Dette krav understøtter at der skabes 

flow i processen, og vil derfor været et relevant, om end ikke nødvendigt kriterier i lean PMS.  

 

7.2. Delkonklusion: Krav til målparametre i et leanmiljø. 
Gennemgangen ovenfor viser, at der er et stort sammenfald mellem PPMS og lean-principperne, 

hvilket ikke er overraskende, da PPMS bygger på måling af processer. Ved fastlæggelsen målparametre 

for et lean PMS vil det styrende være værdistrømme og ikke enheder som i PMS. Dette ligger tæt op ad 

PPMS, hvor det styrende er kerne-processerne i virksomheden. I PPMS er det et krav, at der kan 
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fastlægges en årssags-effekt mellem de indikatorer, der måles på, så afhængigheder kan fastslås og man 

kan vurdere hvilke indikatorer, der kan anvendes som ledende indikatorer. Dette kan i et lean PMS 

understøtte princip 3 og 5 om at skabe flow og løbende forbedringer. Det synes dog kun at være et 

relevant krav, men ikke et nødvendigt krav ved fastlæggelsen af mål. Dette skyldes at kravet kan 

udelukke mål, der udelukkende måler på den samlede værdistrøm, hvor der ikke er fastlagt andre 

indikatorer, som kan bruges i en årsags-effekt beregning. Dette kan eks. være begrundet i, at der ikke 

findes andre mål eller at omkostningerne ved de ekstra målinger er større end den vurderede positive 

effekt. 

Dermed kommer LEAN PMS til at indeholde 8 krav til det gode mål. Målkarakteristika er: 

 At der måles på værdistrømme (herunder evt. tværorganisatoriske kerneprocesser (value 

streams) jf. PPMS 

 At målet er kongruente ifht. den værdi, der skabes for kunden. 

 At målet er præcist 

  At målet er objektivt 

 At målet er målbart og tidskonsistent 

 At målet er forståeligt 

 At målet er kost-effektivt  

 At der fastlægges et mål for det der måles på dvs. målfastlæggelse 

 

8. Karakteristik for et effektivt belønningssystem 
 

Dette afsnit behandler karakteristika for et effektivt belønningssystem og holder disse karakteristika op 

mod de 5 lean-principper mhp. at vurdere om de hhv. understøtter eller modarbejder hinanden. 

Formålet med belønningssystemer kan være flere (jf. Merchant et al, og Karlsson & Åhlström).  

Et belønningssystem kan være med til at styrke den enkelte medarbejders information om, hvad der er 

vigtigt for virksomheden. Mål og tilhørende belønning kan være med til at retter medarbejdernes 
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opmærksom hen imod, hvad ledelsen har vurderet som værende vigtigt. Det betegnes som ”effort-

directing”. Det kan i den sammenhæng også være sat i værk for at øge produktionen dvs. at motivere til 

en større indsats (output kontrol). For det andet kan belønningssystemet styrke den enkelte 

medarbejderes motivation for at opnå et bedre resultat end uden systemet. At der er en konkret 

belønning kan give medarbejderen ekstra energi til at tage de nødvendige skridt for at målet nås. Dette 

betegnes som ”effort-inducing”. 

Bagsiden af effekterne fra effort-directing and effort-inducing mekansimer er, at det kan medføre et 

entydigt fokus på de områder, hvor der udbetales belønning. Det kan betyde en suboptimering, hvor 

områder, der ikke er omfattet af belønning, ikke løses eller løses med en tilfredshed, der i sidste ende 

påvirker hele virksomheden negativt. 

Systemet kan også være sat i værk for at sikre kompetencerne i virksomheden dvs. for at tiltrække og 

fastholde medarbejdere. Belønningssystemer kan være med til at tiltrække og fastholde medarbejdere 

til en virksomhed, hvor belønningerne indgår som en del af den samlede lønpakke (personel eller input 

kontrol). Det kan eks. være nødvendigt at tilbyde en fastholdelsesbonus, hvis man ønsker bestemte 

nøglemedarbejdere forbliver i virksomheden for at færdiggøre et projekt. Belønningssystemet kan også 

i rekrutteringssituationen sende et særligt signal til bestemte typer af medarbejdere. Hvis 

belønningssystemet er koblet op på salg eller produktivitet, kan det sende et signal til den type af 

medarbejdere, der i særligt grad motiveres af denne form for arbejdsplads. 

Det kan være sat i værk for at fremme bestemte værdier eller handlemåder i virksomheden eks. god 

kundeservice (kulturel kontrol) eller det kan være sat i værk for at sikre overholdelse af bestemte 

produktionsformer (proces kontrol). Kendetegnende ved belønningssystemer er, at de er med til at 

forstærke hastigheden, hvor med et bestemt mål nås bl.a. gennem at systemet får medarbejdernes 

opmærksomhed rettet hen mod en bestemt måde at agere på. 

Systemerne kan endvidere have et mere finansielt formål, i form af, at systemet kan medvirke til at 

udglatte det finansielle resultat. Det kan ske hvis en større del af medarbejdernes aflønning er afhængig 

af virksomhedens resultat. Det betyder, at medarbejdernes løn er bedre i tider med et godt resultat, 

mens belønningssystemet dæmper lønudgifterne i tider, hvor virksomhedens resultat er dårligere. 
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Merchant et al (2012, side 367-379) fremhæver 7 kriterier for et godt belønningssystem: 

1. Belønningssystemet skal have værdi for medarbejderen. Det betyder at belønningen skal 

være af en form som medarbejderen rent faktisk ser som en belønning. 

2. Belønningen skal have en størrelse og karakter, så den er med til at ændre 

medarbejderens måde at agere på i dagligdagen. 

3. Belønningssystemet og belønningen skal være forståelig for medarbejderen dvs. at både 

baggrund for belønningen og hvad der påvirker belønningens størrelse skal være kendt. 

4. Belønningen skal være tidskonsistent dvs. at den skal udløses så tæt som muligt på det 

tidspunkt, hvor resultatet af medarbejderens performance er kendt. 

5. Belønningen skal være langtidsholdbar, så effekten af belønningen ikke forsvinder i det 

moment, at belønningen udløses. 

6. Belønningen skal være reversibel dvs. at belønningen skal være af en sådan karakter, at 

den kan tilbagekaldes såfremt, at den bygger på fejlagtig opgørelse af performance. 

7. Belønningssystemet skal være kost effektivt, hvilket indebærer, at omkostningerne ved 

systemet skal være mindre end de positive økonomiske effekter som belønningssystemet 

skaber for virksomheden. 

Belønningssystemet kan således bruges til at understøtte flere former for managementkontroller, der 

hver kan underbygge en bedre performance i virksomheden. 

Det kan understøtte virksomhedens resultat kontrol gennem at sikre en større produktion og/eller en 

færre fejl i produktionen 

Det kan understøtte virksomhedens kulturelle kontrol ved, at belønningssystemet kan understøtte 

bestemte måder at agere på i virksomheden 

Det kan understøtte virksomhedens person kontrol gennem at understøtte, at man tiltrækker eller 

fastholder bestemte typer af medarbejder 

Det kan understøtte virksomhedens proceskontrol, ved at belønningssystemet understøtter, at 

medarbejderne handler på bestemte måder eks. følger bestemte processer og arbejdsgange. 
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9. Implementering af PMS og belønningssystemer i lean organisationen 
 

I dette afsnit diskuteres hvordan de generiske træk ved et PMS og et belønningssystem passer ind ifht. 

de principper, der gør sig gældende når man implementerer og arbejder med lean i administrative 

processer. Dette giver grundlaget for at konkludere på hvilke generiske træk som med fordel kan 

indbygges i et Lean Performance Management System (LPMS) 

 

9.1. Implementering af PMS i leanorganisationer 
Et centralt element i lean-organisationer jf. afsnit 4, er at der sker en styring af værdistrømmen.  

Skal dette ske effektivt forudsætter det, at der er sket en ændring i opgavernes organisering fra en 

traditionel hierarkisk organisering til en procesorganisering, da lean-organiseringen er bygget op om 

processer/værdistrømme (se afsnit 6). Det bør samtidig medføre, at der sker et skifte fra PMS til PPMS 

i virksomhedens styring af leverancerne. Styres leverancerne forsat efter et traditionelt hierarkisk 

funderet PMS er der en stor risiko for, at det er med til at undergrave målopfyldelsen i stedet for at 

understøtte den, da fokus forbliver på den enkelte enheds resultater og ikke på det samlede resultat for 

processen eller værdistrømmen. 

Konflikten mellem PMS og PPMS kan bl.a. kommer til udtryk gennem mål for produktivitet. I 

traditionelle PMS vil et centralt mål være antallet af enheder, der produceres uanset om der er en 

kunde, der efterspørge disse i den anden ende af processen. Produktiviteten kan således øges ved at 

producere til lager. 

I leanorganisationer, skal der kun produceres det, der faktisk efterspørges eller som kan trækkes 

gennem organisationen. Det betyder, at der ikke skal ske en produktion til lager, da det betragtes som 

spild, at noget produceres uden, at det umiddelbart forbruges. I administrative organisationer kan 

overproduktion komme til udtryk gennem, at der leveres flere rapporter end der er efterspørges. Eller 

ved at der i en enhed (eks. et delelement i en byggesag) produceres hurtigere end det næste led i 

sagsbehandlingen kan nå at anvende delelementet, hvilket fører til en bunkeophobning. Der kan også 

ske en forarbejdning af en sag udover, hvad der giver værdi for kunden eks. at den indeholder 
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oplysninger eller beregninger, der ikke anvendes af kunden. Det er derfor af stor betydning, at der sker 

en ændring af PMS fra at være produktionsorienteret ifht. en enkelt enhed til at være end-to-end 

procesorienteret ifht., hvad der efterspørges af kunden dvs. at fokus er rettet mod, hvad der sker i hele 

værdistrømmen. 

Det er samtidig af stor betydning, at opsætningen af PMS understøtter en multifunktionel 

teamorganisering, hvor der er et fælles ansvar for at nå målene. Det betyder at PMS skal understøtte, at 

der tages et ansvar udover de opgaver, som den enkelte medarbejdere har som et direkte ansvar. Dette 

vil dels understøtte, at der er incitamenter til at hjælpe andre steder i processen, hvis der er 

kapacitetsmangel, dels understøtte at der i forbedringsarbejdet tages et end-to-and ansvar for udvikling 

og forbedring af processen dvs. fokus på hele værdistrømme, så sub-optimering undgås. 

Fokus i PMS på den multifunktionelle teamorganisering kan komme i konflikt med kriteriet om, at den 

enhed/person, som skal levere målet, også skal kunne kontrollere eller påvirke de faktorer, der kan lede 

til en opfyldelse af målet på det fastlagte tidspunkt (også omtalt som ”Controllability Principle” jf. 

Merchant et al). Med et skift fra at måle resultatskabelsen på enheder eller personer og i stedet måle på 

hele processen, bliver det ikke fuldt ud muligt for den enkelte person selv at påvirke resultatet. 

Dog fremhæver Toni et al. (1994, side 2-3), at der skal identificeres en enhedsperformance 

(funktion/aktivitet eller enhed) som måles og evalueres ifht. udførsel af sub-aktiviteten eller sub-

processen. Det skal endvidere være muligt at identificere, hvilken performance der kan henføres til den 

enkelte enheds performance og hvilken performance, der kan henføres til enheden, der kommer før i 

processen. 

Dermed introducere Toni et al enheder som en del af processen og at man skal kunne henfører 

performance til de enkelte enheder. En enhed kan her bestå af en aktivitet, et individ eller af flere 

personer, der udfører en aktivitet. 

Dette kan virke i konflikt med princippet om værdistrømsorganisering i lean og ønsket om 

multifunktionelle teams, hvor der gøres op med i hvert fald funktionelle enheder. Det synes dermed at 

være en konflikt mellem PPMS og en organisering efter lean-principper. Dette forhold adresserer 

Nillson (Nilsson, 1999, se tidligere henvisning) delvist ved at fastslå, at målevalueringen bedst sker ved 



39 
 

at tage hele processen eller som minimum at foretage en evaluering på team-niveau dvs. at det ikke 

anbefales, at det sker på individ eller aktivitetsniveau.  Såfremt at teamet bestå af funktionelle 

kompetencer og ikke er multifunktionelt, vil man dog stadig være i strid med lean-principperne. 

Skal der ske en effektiv styring af værdistrømmen og dermed en præcis opgørelse af performance i 

værdistrømmen, er det af stor betydning at så mange aktiviteter, som muligt fanges inden for 

værdistrømmen (Maskell & Barggaley, 2003, side 23-30). Det skal sikre at værdistrømmens 

performance kun i begrænset omfang påvirkes af forhold, der er uden for værdistrømmens kontrol. 

Dermed kan værdistrømmen som samlebegreb opfylde ”Controllability Principle”. 

Derfor efterstræbes det, at der sker en så lille fordeling af overheadomkostninger som muligt, for at 

forhindre at spild er bundet op i de overhead, der betales til funktioner uden for værdistrømmen, og 

dermed uden for ledelsen af værdistrømmens kontrol. 

I traditionelle produktionssystemer bruges standard-costing ( bl.a.i form af ABC) til styring af 

omkostningerne i produktionen og til den løbende måling af performance. I standard-cost indregnes 

dels de direkte produktionsomkostninger i form af materialer og løn, men også de indirekte 

produktionsomkostninger i form af overheadomkostninger. Hvis der indgår spild i 

overheadomkostningerne, er standard-cost systemer med til at skjule dette spild, da den ikke adresseres 

i optimeringen af vareflowet. 

Derfor anbefaler Maskell & Barggaley, at der i en lean leveranceorganisation anvendes Value stream 

costing som alternativ til standard costing, hvor formålet er at give relevante, præcise og forståelige 

informationer om omkostningerne til de personer, der leder værdistrømmen. 

Value stream costing er karakteriseret ved: 

 At materiale omkostninger ikke indsamles efter produkt eller produktionsjob, men opgøres som 

de samlede omkostninger for værdistrømmen og opgøres hver uge eller måned. 

 At arbejdsomkostninger indregnes efter faktisk lønforbrug i værdistrømmen for de 

medarbejdere der arbejder i værdistrømmen, og ikke efter tidsregistreringer 

 At omkostninger uden for værdistrømmen ikke allokeres til værdistrømmen, men betragtes som 

opretholdelsesomkostninger for virksomheden. 
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 At der ikke tages hensyn til ændringer i lagerbeholdninger af både materiale, halvfabrikata eller 

færdigvarer, for at sikre den rette motivation til lederne, hvor målet er ingen eller et minimum af 

lagre, da der skal produceres efter just-in-time princip. 

Som performance management overblik anbefaler Maskell & Barggaley, 2003, side 28), at anvende en 

Box score med et score card for hele værdistrømmen, hvor der indgår 3 performance hovedelementer: 

1) Aktivitets- og produktivitetsdata eks. enheder pr. person, on-time delevery, first time through, 

gennemsnitlige produktionsomkostninger pr enhed. Der er her tale om kvantitative og 

kvalitative KPI’er, der tager form af ledende indikatorer (leading measure). 

2) Anvendelse af tid i værdistrømmen til hhv. produktive og ikke produktive aktiviteter samt ledig 

kapacitet. Der er her tale om data, der belyser udnyttelse af kapaciteten dvs. en ledende 

indikator. 

3) En simpel p&l med indtægter, direkte materiale omkostninger og lønomkostninger for 

værdistrømmen og en samlet profit for værdistrømmen. Der er her tale om en tilbageskuende 

indikator (lagging measure).  

Box scoren vil være opdelt i kolonner med de seneste ugers faktisk realiserede tal og så en kolonne 

med målet for den fremtidige tilstand (se eksempel i figur 6). 

Figur 6. Eksempel på box score for en administrativ værdistrøm for regnskab 

 Uge 1 Uge 2 Mål uge 26 

Antal fakturaer pr person 521 542 600 

Antal betalinger 821 743 850 

Afstemninger gennemført til tiden, pct. 93 100 95 

Udestående salg i dage 30 25 20 

Antal forbedringsforslag (mål, akkum) 25 15 300 

Antal implementerede forslag (mål, akkum) 2 10 100 

Antal medarbejdere med multikompetencer (mål, akkum) 5 5 10 

Indtægter for værdistrømmen (år til dato) 1.124.300 2.321.020 28.210.000 

Direkte udgifter, (år til dato, i alt) 543.100 1.020.321 13.200.000 

Lønudgifter, (år til dato, i alt) 621.000 1.251.321 14.200.000 

Profit for værdistrømmen, (år til dato, i alt) -39.800 49.378 810.000 
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Forudsætningerne for at anvende value stream costning er ifølge Maskell & Barggaley (2003, side 30) 

at: 

 Der sker rapportering på baggrund af værdistrømme og ikke afdelinger/funktioner. 

 Medarbejderne tilknyttes værdistrømmene, med et minimum af deling. 

 Der er få eller ingen fælles funktioner, hvor der skal ske fordeling af omkostninger. 

 Produktionsprocessen er under kontrol (kortlagt og kendt) med lille variabilitet. 

 Der små eller ingen lagre. 

Betragtes en typisk administrativ produktion(jf. afsnit 4), vil ovenstående karakteristik oftest være 

opfyldt, dog kan der være problemer med størrelsen af fælles funktionerne.  

Holdes Box score op i mod karakteristika for de gode mål i hhv. PMS og PPMS synes Box scoren at 

opfylde kravene fra afsnit 7 til gode LEAN mål: (se afsnit 5, for nærmere definition af de enkelte 

karakteristika ): 

 At der måles på værdistrømme (herunder evt.  tværorganisatoriske kerneprocesser (value 

streams) jf. PPMS 

 At målet er kongruente ifht. den værdi, der skabes for kunden. 

 At målet er præcise 

  At målet er objektive 

 At målet er målbart og tidskonsistent 

 At målet er forståeligt 

 At målet er kost-effektivt  

 At der fastlægges et mål for det der måles på dvs. målfastlæggelse 

Box score opfylder ikke eller kun delvist følgende principper for det gode mål: 

 At der måles på organisatoriske enheder jf. PMS. I stedet måles der på værdistrømmen, hvilket 

er i overensstemmelse med kundeværdi. Den opfylder dermed kravene til mål i lean PMS. 
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 At målet er kontrollabelt for den enkelte person/enhed (”Controllability Principle”), da der ikke 

måles på enheder eller subprocesser, men på hele værdistrømmen jf. PMS.  Såfremt at det skal 

være kontrollabelt skal der ske en målnedbrydningen inden for værdistrømmen jf. lean PMS. 

 At der måles på årsagseffekt jf. PPMS, da der ikke måles på sub-processer og deres 

sammenhæng, men på hele værdistrømmen. Dette er ikke et nødvendigt krav for lean PMS jf. 

afsnit 7. 

Box score som performance management værktøj kan være anvendeligt, når det gælder om at 

understøtte styringen af den samlede værdistrøm og en rapportering af resultater til overordnede 

niveauer i organisationen.  

Den indeholder dog ikke tilstrækkeligt med ledelsesinformation til at understøtte det daglige 

forbedringsarbejde, da den ikke indeholder målinger og delmål for processerne inde i box scoren, og 

dermed kan den heller ikke anvendes til at måle årsags-virkningseffekter.  

Box scoren kan derfor med fordel udbygges med procesmål jf. principperne i PPMS og lean PMS, men 

hvor det skal sikres, at målene ikke kommer i konflikt med lean-principperne, specielt princippet om 

værdistrømme og flow samt ønsket om multifunktionelle teams. 

Dette kan ske ved at introducere ledende indikator (leading indicators), der fungere som 

forklaringselement ved måling af en resultatindikator (lagging indicators). Dermed sker der en 

supplering af de overordnede mål, med indikatorer, der kan understøtte den løbende procesforbedring. 

Den konstaterede faktiske performance på både resultatindikatorerne og de ledende indikatorer bør 

herefter holdes op mod fastlagte mål (to-be) dvs. at der for hver indikator fastlægges et mål for 

fremtiden og evt. delmål. Dette vil skabe et grundlag for at vurdere fremdriften i det løbende 

forbedringsarbejde.  Der kan samtidig løbende beregnes årsags-virkningseffekter mellem de 

indikatorer, der måles på såfremt, at dette dels understøtter målopfyldelsen, dels er kost-effektivt, så 

afhængigheder kan fastslås og man kan vurdere hvilke indikatorer, der kan anvendes som ledende 

indikatorer. 

Box scoren er samtidig ikke et anvendeligt værktøj, hvis man ønsker at vurdere, om den enkelte 

medarbejder bidrager til at opnå de samlede mål for værdistrømmen. Dette forudsætter at der fastsættes 
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mål for medarbejderen og at dette indbygges i ledelsessystemet og evt. i et tilhørende belønningssystem 

jf. næste afsnit. 

9.2. Afspejling af LPMS i belønningssystemet 
Implementering af et LPMS (LEAN Performance Management System) skal også afspejle sig videre i 

virksomhedens belønningssystem, således at dette også er med til at virke som katalysator for 

resultatskabelsen. 

Belønningssystemet kan direkte påvirke hvordan den enkelte medarbejder agerer i dagligdagen, da en 

opfyldelse af de mål, der sættes i systemet, vil have en direkte effekt på den løn eller bonus som 

medarbejderen/ledelsen kan opnå. 

Belønningssystemet skal i en lean-organisation dels understøtte de generelle principper, som fremgår af 

afsnit 8, dels understøtter principperne i lean; dvs.  

1) at der kun produceres det, der giver værdi for kunden,  

2) multifunktionelle teams, der tage ansvar for hele værdistrømmen 

3) indsatsen med kontinuerlig forbedring 

Karlsson og Åhlström (1995, side 98-99) argumenter i deres artikel for, at et lean understøttende 

belønningssystem består af et belønningselement rettet mod individ niveau, hvor der er fokus på 

kompetencer og et element rettet mod teamniveau (værdistrømmen), hvor der er fokus på kvalitet, 

produktivitet, levering til tiden og en reduktion af opgaver i produktion.  I figur 7 er dette illustreret 

ifht. til en administrativ lean-organisation. 

Ved at belønne kompetenceudviklingen på individniveau sikrer man et stærkt incitament for den 

enkelte medarbejder til at dygtiggøres sig og dermed blive mere fleksibel, hvilket samlet set 

understøtter håndteringen af opgaver i værdistrømmen. Den enkelte medarbejder kan således udnyttes i 

flere forskellige positioner og dermed være med til at udjævne opgaveflowet i værdistrømmen. 

Ved at belønne opnåelsen af resultater fra processen på værdistrømsniveau, understøtter man, at alle i 

værdistrømmen har fokus på at nå de samlede mål for værdistrømmen. Dermed giver man den enkelte 

incitament til at arbejde med reduktion af spil og udjævning af flow, hvilket understøtter en højere 

produktivitet, levering til tiden (JIT) og fejlfri leverancer (bl.a. first time through). 
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Figur 7. Lean belønningssystem, tillavet efter Karlsson og Ålström (1995, side 95) og egne 

observationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Karlsson og Ålström (1995, side 95) og egen tilvirkning. 

Målsætningen om multifunktionelle teams og ønsket om at skabe løbende forbedring kan således 

understøttes ved at performance management systemet og det tilhørende belønningssystem indbygger 

mål rettet mod individet vedr.: 

- Multifunktionelle kompetencer hos den enkelte medarbejder, hvor der måles og belønnes ifht. 

antal processer/aktiviteter, som den enkelte medarbejder har kompetencer til at udføre. 

- Antal forbedringsforslag, som medarbejderen bidrager med. Dette kan både være et mål på 

medarbejdere- og team/værdistrømsniveau. 

- Andre centrale kompetencer, der understøtter lean-organisationen eks. lederevner (driftsledelse 

og strategisk ledelse), og problemløsningsevner. 

Disse mål opfylder endvidere Merchants et al karakteristika for et godt mål samt de 8 karakteristika for 

et godt leanmål. 

 

Principper i lean administration: 

- Multifunktionelle teams 

- Fleksibilitet 

- Forbedringer 

Outcome variable i lean produktion: 

- Kvalitet 

- Produktivitet 

- Til tiden (JIT) 

- Reduktion af spild 

Individmål: 

- Kompetence til håndtering 

af flere processer 

- Lederevner 

- Problemløsning 

Værdistrømsmål: 

- Kvalitet i leverancen (nul 

fejl) 

- Produktivitet 

- Til tiden (JIT) 

- Reduktion af sager i arbejde 

- Antal forbedringsforslag 
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I afsnit 8 blev der fremhævet 7 karakteristika for det gode belønningssystem. Alle karakteristika synes 

at understøtte de 5 leanprincipper samt ønsket om multifunktionelle teams, såfremt at de anvendes 

sammen med ovenstående konkrete mål. Gør de det, vil det samlede LPMS virke katalyserende på 

implementeringen og den efterfølgende videreudvikling af en leankultur i administrative funktioner. 

En udfordring vil dog være at sikre tilstrækkelig med løbende målinger, så udviklingen kan følges samt 

at sikre, at målingerne er objektive. Det gælder for de  mål, der sættes vedr. kompetencer og værdier. 

Her sker udviklingen og dermed forbedringerne over en længere tidsperiode, hvor løbende målinger 

eks ugentligt eller månedligt ikke giver nogen ekstra værdi. 

I figur 8 er LPMS målepunkterne opdelt i belønningssystemets 4 hovedformål. 
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Figur 8. Belønningssystemets hovedformål 

Belønnings-

elementer 

rettet mod: 

Indsatsen 

 

(Proceskontrol) 

Fastholde og 

tiltrække 

(Personkontrol) 

Finansielle og 

ikke-finansielle 

(Resultatkontrol) 

Kultur/værdier 

 

(Kulturelkontrol) 

Værdistrømmen Gennemløbstid 

Kvalitet (nul-

fejl) 

First time 

through 

JIT 

Produktivitet 

Produktiv/ikke-

produktiv tid 

(Bonus efter samlet 

resultat i værdistrøm) 

Antal medarbejdere 

med 

multikompetencer 

P&L (value 

stream costing) 

Kundetilfredshed 

Medarbejdertil-

fredshed 

Antal 

forbedringsforslag 

Individet Ingen direkte 

 

Kompetenceudvikling 

(multikompetencer, 

driftsledelse, strategi) 

Ingen direkte Kundefokus 

Problemløsning 

Indikatortype Ledende   Ledende  Bagudskuende  

 

Ledende  

Adfærdsindikatorer 

 

Typer af mål Procesmål 

 

Inputmål Input mål 

Resultatmål 

Påvirkningsmål 

(impact) 

Effektmål 

(outcome) 

Effektmål 

(outcome) 

Påvirkningsmål 

(impact) 

Kilde: Egen fremstilling. Se afsnit 5 for en nærmere definition af måltyper. 

Figuren viser, at et belønningssystem, der understøtter LPMS, ikke indeholder direkte mål rettet mod 

individniveauet vedr. proceskontrol og resultatkontrol. Det skyldes at individmål kan føre til sub-
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optimering i processerne, hvor de individuelle mål risikerer at overskygge de samlede mål for 

værdistrømmen.  

Individmålene findes inden for områder med personkontrol og kulturelkontrol. Begge mål er 

kendetegnet ved at være ledende indikatorer, og dermed understøtte, at der kan understøtte at der 

skabes gode finansielle resultater, som resultatmål. 

Under personkontrol kan mål om kompetenceudvikling inden for flere kompetenceområder 

(multiproceskompetencer) være med til at fastholde de ressourcer i organisationen, der ser dette som en 

motiverende præmis for deres virke og samtidig tiltrække nye medarbejdere, der motiveres af samme. 

Mens det omvendt kan virke afskrækkende på personer, der motiveres af at opbygge 

specialistkompetencer og dermed kun kan arbejde inden for et snævert kompetencefelt. Der kan 

endvidere placeres mål, der understøtter opbygning af kompetencer inden for ledelse med fokus på 

driftsledelse og strategi, hvor specielt driftsledelse vil være en ny disciplin for mange ledere i 

administrative miljøer. 

Under kulturel kontrol findes mål om kundefokus og problemløsning.  Kundefokus underbygger en 

kultur, hvor det er kundens behov, der er i centrum, og der dermed kun leveres det, som giver værdi for 

kunden. Medarbejder der kan arbejde struktureret med dette område og som via deres indsats kan 

understøtte en kundedreven organisationskultur, belønnes. Der er tale om en adfærdsindikator. 

Belønningsmål på individniveau rettet mod problemløsning underbygger en organisationskultur, hvor 

man gerne vil fremme, at der spørges ind til, hvad det grundlæggende problem, der skal løses er (de 5 

gange hvorfor i lean). Dermed opbygges der en kultur, hvor man søger at finde frem til roden af 

problemet og ikke blot sætter ændringer i gang, som på overfladen virker rigtigt, men som risikerer at 

gøre problemet endnu værre eller ikke at løse problemet, men blot introducerer et nyt problem for 

administrationen. 

Problemløsning er karakteriseret ved at være en adfærdsindikator. 

Hoveddelen af målene, hvor der følges op på værdistrømsniveau, findes inden for proces- og 

resultatkontrol. Målene på dette niveau er med til at understøtte tænkningen i end-to-end processer og 

understøtter, at der er incitament til at dele ressourcer inden for værdistrømmen (og dermed skabe 



48 
 

flow), hvilket understøttet af en god driftsledelse, vil være med at forbedre de samlede finansielle 

resultater for værdistrømmen. 

Under proceskontrol opereres i vid udstrækning med ledende indikatorer, hvor der anvendes procesmål. 

Under resultatkontrol anvendes bagudskuende indikatorer med fokus på resultatmål med fokus på 

resultatmål og påvirkningsmål samt effektmål. 

10. Konklusion: Kravene til et optimalt PMS i LEAN-organisationer 

(LPMS) med tilhørende belønningssystem  
 

Implementering af lean i et administrativt miljø og det efterfølgende arbejde i organisationen efter lean-

principper bør indebærer et skift af PMS, såfremt at PMS skal understøtte resultatskabelsen i det nye 

set-up. Første skifte er fra PMS til PPMS, hvor organisations går fra at måle på resultater i enheder 

(hierarkiske organisering) til at måle på resultater i de administrative processer (procesorganisering).  

Skiftet medfører primært en ændring i, hvad der måles på (processer kontra organisation). Dette er 

implementeringen af PPMS. 

Skal lean-implementering have en langvarig effekt og organisationen dermed går fra at være en 

hierarkisk styret organisation over til en procesorganisation, hvor det er værdikæderne, der er styrende, 

til en lean-organisation, hvor det er kulturen, der katalysator for de gode resultater, så skal PPMS 

ændres yderligere, så det også understøtter den kultur, som man ønsker i organisationen.  

Det medfører implementering af LPMS – Lean Performance Management System, hvor både målinger 

og belønningssystemet indrettes, så det dels understøtter arbejdet i værdistrømme, dels understøtter 

udviklingen af den forbedringskultur, som man ønsker i administrationen. 

LPMS har følgende hovedkarakteristika: 

- Der måles ikke på organisation (hierarkiet), men på værdistrømme 

- Hovedvægten af mål er på ledende indikatorer. 

- Måle- og belønningssystemet har på individniveau fokus på at understøtte mål inden for 

personkontrol (inputmål/kompetencer) og kulturelkontrol (adfærd, effekt- og påvirkningsmål) 
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- Måle- og belønningssystemet på værdistrømsniveau har fokus på at understøtte resultatkontrol 

(resultat- og påvirknings- og effektmål) og på proceskontrol (procesmål) 

- Målene der sættes skal opfylde de 8 krav i Lean PMS jf. afsnit 7. 

- Belønningssystemet skal opfylde de 7 krav til et godt belønningssystem jf. afsnit 8. 

Hvis ovenstående implementeres i administrationens styringsprocesser, er der gode teoretiske 

muligheder for, at lean kan få en vedvarende effekt på organisationen resultater. Dette skyldes, at det 

giver administrationen muligheder for grundlæggende at arbejde med forbedringer på baggrund af, at 

der i vid udstrækning anvendes ledende indikatorer (fakta), som vurderes at have stor effekt på de 

resultatmål, der sættes (tilbageskuende/resultat indikatorer/lagging indicatores). 

Ovenstående konklusioner hvile på teoretiske slutninger, som med fordel kan efterprøves i empirisk 

forskning, hvor virksomheder følges gennem længere tid. I denne opgave vil de fundne teoretiske 

kriterier for et godt LPMS bliver holdt op mod lean-implementeringer i 3 virksomheder, hvor lean er 

implementeret i administrationen. Formålet er at belyse hvorvidt virksomhederne har ændret i eller 

introduceret performance management parallelt med implementeringen af LEAN og hvorvidt 

systemerne bærer træk fra LPMS. 
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11. Empiri 
 

Dette afsnit indeholder de empiriske observationer fra 3 virksomhederes implementering af lean og 

parallelle udvikling af virksomhedernes PMS. Virksomhederne befinder sig i forskellige faser af en 

implementering af lean i administrationen.  

11.1 Beskrivelse og analyse af empiri  
 

I afsnit 10 blev der konkluderet på, hvad der teoretisk kendetegner et godt Lean Performance 

management System (LPMS).  

På baggrund af de teoretiske konklusioner, er der opbygget en spørgeramme, som har til formål at 

belyse hvordan case virksomhedernes PMS er opbygget og om case virksomhederne har foretaget 

ændringer i deres PMS, som led i implementeringen af lean samt om ændringerne også er slået 

igennem i virksomhedens belønningssystemer. 

Spørgerammen indeholder følgende hovedafsnit: 

1. Hvilke elementer fra lean har virksomheden implementeret (Lean-principperne, 5S, 

multifunktionelle teams ect.)? 

2. Hvordan har virksomheden opbygget sin målstyring og hvordan er målene implementeret i 

organisationen? Er styringen ændret som følge af implementering af lean? 

3. Hvad måles der på: organisation/hierarki, processer/værdistrømme, enheder, individer jf. 

skema? 

4. Opfylder målene krav til gode (lean) mål? 

5. Hvilke typer mål fylder mest (ledende, bagudskuende-/resultatmål eller adfærdsmål ect.)? 

6. Hvordan er belønningssystemet opbygget? Og opfylder systemet kravene til et godt system? 

7. Hvordan er belønningssystemet implementeret og indgår der her hensyn til at administrationen 

er organiseret via LEAN-principper? 
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8. Hvordan følger virksomheden op på de mål der er sat? Hvad drøftes ved MUS? 

9. Har virksomheden oplevet af performance systemet har ændret resultatskabelsen? 

10. Hvad er virksomhedens næste skridt i udvikling af performance systemet? 

Observationer bygger på interview af virksomhedernes ledelse. Interviewene er gennemført i april 

2012. Spørgerammen er sendt til en ledende person i virksomheden inden interviewet.  

Interviewet er gennemført på virksomheden og har haft en varighed på 1½-2 timer. Sammendrag fra 

interviewet er herefter sendt til kommentering hos interviewpersonen, således at misforståelse i videst 

mulig omfang er blevet elimineret. Efter ønske fra de interviewede er virksomhederne anonymiseret. 

 

11.2. Virksomhedsbeskrivelser og analyse 

I dette afsnit opsamles de empiriske observationer fra 3 danske virksomheder.   

Virksomhed 1 har arbejdet med lean i over 5 år. Virksomhed 2 har arbejdet med lean i 2 år, mens 

virksomhed 3 lige er startet på implementeringen af lean. 

Virksomhed 1 er en dansk statslig organisation med i alt 230 medarbejdere. Virksomheden leverer 

effektive digitale betalingsstrømme, hvor kunderne er private og offentlige virksomheder samt borgere. 

I virksomheden leveres der direkte telefonbetjening (first level support), sagsbehandling, 

pengestrømsstyring og databehandling. 

Virksomheden blev dannet i 2005, hvor den blev til som en fusion af en række andre virksomheder 

med det mål at effektivisere den samlede opgavevaretagelse. Det tog to år om at opbygge den nye 

organisation. Virksomheden har løbende effektiviseret sine opgaver (ca. 10 pct. årligt) og har i 

perioden 2007 til 2011 effektiviseret med ca. 60%. Effektiviseringerne er realiseret gennem et fald i 

antallet af medarbejdere fra 270 til i dag 230 samtidig med, at der er taget nye opgaver ind, uden at der 

er tilført nye ressourcer. 

Virksomheden har været gennem en større trimning af hovedprocesserne og har løbende tilpasset 

organisationen i takt med at processerne er ændret. 
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Virksomheden har arbejdet med lean i 5 år, siden 2007, og har delvist implementeret lean ifht. lean-

principperne. 

Virksomheden har kortlagt alle processerne og udarbejdet et servicekatalog. I den forbindelse har man 

søgt at kortlægge, hvad der skaber værdi. Dette er dog ikke sket ved at spørge kunderne (kundeværdi, 

lean princip 1), men gennem en egen vurdering. Der er således søgt opbygget en forståelse i 

virksomheden for, hvad kundens behov er. Princip 1er således kun indirekte implementeret. 

Der er foretaget værdistrømsanalyser (lean-princip 2, hvor  alle de nødvendig trin i at designe, bestille 

og producere produktet på tværs af hele værdistrømmen er identificeret, med det formål at identificere 

ikke-værdiskabende arbejde). Resultatet har bl.a. været et forbedringskatalog. Der er endvidere 

implementeret fælles standarder, der skal følges. 

Processerne er reorganiseret således, at der skabes flow i sagsbehandlingen uden forstyrrelser, 

tilbageløb, kødannelser og spild (lean-princip 3). 

 

Da der er talen om en servicevirksomhed, hvor der ikke kan produceres til lager, produceres der kun 

hvad der trækkes fra kunden (lean-princip 4). Med reorganiseringen af processerne er der endvidere 

ingen mellemlagre af sager. 

 

Virksomheden arbejder løbende med forbedringer og stræber dermed mod perfektion gennem 

kontinuerlig fjernelse af successive lag af spild, som ikke er afdækket. Lean-princip 5 er således en 

integreret del af virksomheden, om end der ikke er en systematisk central registrering og opfølgning på 

forbedringsforslagene. Forbedringsarbejdet er drevet lokalt hos hver afdelingsleder. Der arbejdes dog 

ensartet med forslagene efter modellen: Plan, do, tjeck, act. 

 

Virksomheden har opbygget PMS, hvor ledelsen årligt fastlægger de mål, der skal nås, herunder hvilke 

omkostningsreduktioner, man vil gå efter. Virksomhedens PMS var i starten kendetegnet ved mange 

mål, hvilket medførte, at der skulle anvendes store ressourcer på indsamling og analyse af data. 

Målene er senere blevet reduceret til nogle få mål. Hver afdelingsleder er ansvarlig for et eller flere mål 

og skal ved målstyringsmøder selv komme med forslag til korrigerende handlinger, såfremt at 
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opfyldelsen af et mål ikke er på rette vej. Reduktionen i antallet af mål har medført, at der nu er fokus 

på det, der ikke fungerer og ikke på alt det der fungerer. Der følges op på målene hver 14. dag på et 

fælles målstyringsmøde (tavlemøder) med deltagelse af ledelsen. Målene er synlige for medarbejderne. 

Der afholdes dog ikke tilsvarende målstyringsmøder (tavlemøder) med medarbejderne. 

Målene er formuleret for hele virksomheden samlet. Dog således at det er identificerbart hvilke 

afdelinger, der har hovedansvaret for opfyldelse af produktionsmålene. Formuleringen af målene for 

hele virksomheden er besluttet, da man ønsker at agere som et samlet ledelsesteam og undgå 

suboptimering. Da organisationen er opbygget således, at processerne løses inden for de 

organisatoriske enheder end-to-end, er den hierarkiske organisation i vid udstrækning sammenfalden 

med værdistrømmene. 

Der er formuleret følgende mål: 

 Sygefravær (antal dage) 

 Sagsbehandling/pengestrøm (antal dage) 

 Udbetaling af godtgørelser (kroner) 

 Telefonbetjening (vente tid i telefonen, tabte samtaler) 

 Servicemål, der rapporteres til koncernen, hvor 75% skal være i grønt. 

Vurderes målene i forhold til de 8 karakteristika for det gode lean mål, så opfylder målene alle 8 

karakteristika. 

Der måles på værdistrømmen, hvor værdistrømmen er indlejret i den hierarkiske organisation. 

Målene er kongruente med det der skaber værdi for kunderne, dog forstået således at kundeværdien 

ikke er fastlagt ud fra en dialog med kunderne, men ud fra centralt fastsatte politiske krav dvs. at det er 

det politiske system, der er hovedkunden og dermed fastlægger kundeværdien.Målene er præcise og 

objektive samt målbare. Målene synes endvidere at være forståelige for den enkelte medarbejder. 

Indsamlingen af data sker fra de digitale systemer, hvilket gør processen kost-effektiv. Der kan 

endvidere for hvert målepunkt fastlægges et mål. 

Virksomheden har ikke noget belønningssystem med bonus.  
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Der er kontrakter med hver afdelingschef, hvor chefen måles på medarbejdertilfredshed, egen 

kompetenceudvikling og implementering af projekter. Der indgår ikke i kontrakterne performancemål 

for produktion eller produktivitet. Målopfyldelsen i chefkontrakterne indgår som et element i 

vurderingen, når der skal tideles midler fra cheflønpuljen. 

Medarbejderne er ikke omfattet af bonus/resultatløn. Dog blev der i 2011 udbetalt en honorering til ca. 

5 pct. af medarbejderne. Honoreringen blev givet for god kundeservice i telefonen. Udvælgelsen af 

medarbejderne var subjektiv og foregik gennem anbefalinger. 

Ved MUS drøftes medarbejderens personlige udvikling og trivsel, herunder udvikling af kompetencer. I 

det omfang, at der er performance problemer med en medarbejder, kan der trækkes tal for systemerne, 

der objektivt kan underbygge en sådan påstand. 

Figur 9. Opbygning af PMS og belønningssystem for virksomhed 1. 

Mål og belønnings-

elementer 

rettet mod: 

Indsatsen 

 

(Proceskontrol) 

Fastholde og tiltrække 
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finansielle 

(Resultatkontrol) 

Kultur/værdier 
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Medarbejdertilfredshed 

Servicemål 

Sygefravær 

 

Individet Ingen direkte 

 

Kompetenceudvikling 

Sygefravær 

Ingen direkte Telefonservice 

 

Indikatortype Ledende   Ledende  Bagudskuende Ledende  

Adfærdsindikatorer 

Typer af mål Procesmål 

 

Inputmål Resultatmål 

Påvirkningsmål 

(impact) 

 

Kilde: egen tilvirkning. 

Af figur 9 ses, at der i virksomhed 1 er en hovedvægt af ikke-finansielle mål og procesmål. De ikke-

finansielle mål består primært resultatmål. Målene for indsatsen (proceskontrol) er formuleret som 

procesmål i form af ledende indikatorer. 

Der er ikke et samlet virksomhedsmål for fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere, herunder 

kompetenceopbygning. På individniveau findes der mål for kompetenceudvikling, der indgår som en 

del af MUS. Der følges endvidere op på sygefraværet. 
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Virksomheden er i 2011 begyndt at fokusere eksplicit på telefonservice gennem uddeling af belønning 

for den gode adfærd. Man kan således sige, at virksomheden indirekte følger op på efterlevelse af 

virksomhedens kultur/værdier gennem adfærdsindikatorer for den gode telefonservice. 

Implementeringen af PMS har medført en ændret kultur i virksomheden og en ændring af 

resultatskabelsen. Styringen er ændret fra ledelsesmæssige beslutninger, der hviler på 

mavefornemmelsen, til faktabaserede ledelsesbeslutninger. 

Lean og PMS har endvidere medført, at organisationen er blevet mere selvstyrende, da målene er 

kendte og afstanden fra målet er synligt. Der er kommet en ny lean-kultur, hvor problemer er gået fra at 

være en mulighed for at fralægge sig ansvar til at problemer er blevet en fælles udfordring. 

Virksomhedens næste skrift i udviklingen af PMS er at vinde den europæiske kvalitetspris i excellence i 

2014. Ønsket er begrundet i at kvalitetsprisen er en mulighed for en offentlig virksomhed for at skabe 

en bundlinje, der er sammenlignelig med private virksomheder.  

Observationer vedr. virksomhed 1 

På baggrund af informationerne om virksomhedens implementering af lean og anvendelse af PM, kan 

virksomheden overveje følgende ændringer i PMS, der yderligere kan understøtte resultatskabelsen og 

dermed bringe virksomheden nærmere et LPMS: 

1. Formulering af mål for fastholdelse/tiltrækning eks. kompetencemål med fokus på 

multifunktionelle kompetencer, der gør det muligt for virksomheden at flytte medarbejdere 

mellem opgaver og processer. 

2. Formulering af mål for adfærd, der mere eksplicit kan understøtte udviklingen af en god 

servicekultur. Disse kan med fordel rettes mod individniveauet. 

3. Øget dialog med de direkte kunder om, hvad der giver værdi for dem, og dermed teste om det 

der politisk er fastsat som værende værdiskabende også er værdiskabende for de direkte kunder. 

4. Fælles central opfølgning og synliggørelse af forbedringsforslag i virksomheden, med det 

formål at underbygge udviklingen af en fælles forbedringskultur i virksomheden 

5. Tydeligere sammenhæng mellem mål og hvad der udløser en bonus eller en lønstigning for 

medarbejdere og chefer. 
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Virksomhed 2 tilhører en nordisk gruppe med i alt 2.200 ansatte. Virksomheden er placeret i den 

finansielle sektor, hvor den leverer services til de finansielle virksomheder. Da virksomheden har været 

gennem en række større fusioner de seneste 3 år, har virksomheden en forholdsvis ny ledelse. 

Der er besluttet mål for omkostningsreduktion på 25 pct. for årene 2012-15, med en besparelse på 10 

pct. i 2012. Beslutningen er taget top-down i organisationen og den øverste ledelse lægger et stort pres 

for omkostningsreduktioner på organisationen.  

Ud af de 2.200 ansatte er 550 personer ansat i operations, der har ansvar for indkøb, ejendomsdrift og 

kundeservice. Ledelsen i operations og kundeservice har besluttet at anvende lean-principper til en 

optimering af de administrative processer. Lean er ikke implementeret i resten af virksomheden. Det 

betyder, at det empiriske studie er afgrænset til denne del af virksomheden. 

Opgaver i Kundeservice er fordelt på call-centeropgaver (first line support) og sagsbehandling (second 

line support) eks. tab af kort, indsigelser mod betalinger.  

Kundeservice har de seneste 2 år gennemgået en større reorganisering ud fra processerne, hvor 

processer er kortlagt og organisationen omlagt så processerne i vid udstrækning foregår end-to-end 

inden for de enkelte enheder. Der er endvidere sket en reduktion af teams fra 23 til 18. 

Virksomheden har ikke foretaget en fuld implementering af de 5 lean-principper. Der er således ikke 

sket en systematisk specifikation af, hvad der skaber værdi det fra en kundesynsvinkel (princip 1). 

Der er foretaget en kortlægning af alle processer (8 hovedprocesser og ca. 40 delprocesser), hvor alle 

de nødvendige trin i at designe, bestille og producere de administrative services er identificeret med det 

formål at identificere ikke-værdiskabende arbejde (værdistrømsanalyse jf. lean-princip 2). Dette har 

bl.a. medført et forbedringskatalog. Der er endvidere implementeret målstyring og opgaveoverblik med 

SLA. 

Gennem kortlægningen og forbedringskataloget har virksomheden identificeret, hvordan der kan 

skabes flow (lean-princip 3) og der er fokus på en løbende optimering af processerne. 
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Da der er talen om en servicevirksomhed, hvor der ikke kan produceres til lager, produceres der kun 

hvad der trækkes fra kunden (lean-princip 4). Der er kun mellemlagre i det omfang, at der afventes et 

respons fra kunden på en sag. 

Virksomheden har delvist implementeret en forbedringskultur, hvor der stræbes efter perfektion 

gennem kontinuerlig fjernelse af successive lag af spild, som ikke er afdækket (lean-princip 5). Dette er 

sket gennem et forbedringskatalog, med forslag fra proceskortlægningsfasen. Forslag herudover 

opsamles løbende af ledelsen på bl.a, målstyringstavler. 

 

Virksomhedens PMS er opbygget omkring et overordnet BSC, hvor der er meget stor fokus på 

omkostningsreduktioner. Målene sættes top-down med håndfaste krav til specielt reduktion i FTE og 

omkostninger (10% i 2012). Der indgår endvidere kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og mål for 

processer og virksomhedens samlede kompetenceopbygning. 

I den årlige planlægningsproces fastlægges målene. Mål fastlægges af den øverste ledelse, hvor de 

underliggende enheder har frihed til at fastlægge, hvordan målene nås. 

I kundeservice styres der i det daglige på omkostninger, FTE, mængder og SLA. Der er påbegyndt et 

arbejde med at anvende normtider til opfølgning på effektivitet. 

Målsyringen er opbygget omkring virksomhedens hierarkiske struktur og dermed ikke direkte opbygget 

omkring værdistrømme og processer. Dette giver dog kun mindre problemer ifht. procesfokus, da den 

hierarkiske organisation i vidt omfang er end-to-end organiseret dvs. at processerne løber inden for 

samme teams og ikke på tværs af organisationen. 

De vigtigste mål for virksomheden er: 

- Kundetilfredshed målt på overholdelse af SLA ifht responstid, tilgængelighed og overholdelse 

af sagsbehandlingstider/deadlines. 

- Økonomi, målet på FTE og omkostninger. 

- Medarbejdere målt på tilfredshed og kompetenceudvikling. 

- Procesoptimering, målet på nedbringelse af omkostninger (under implementering i form af 

normtider mm). 
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De fastlagte mål påfylder ikke alle de 8 krav til et godt LPMS mål.  

Der måles på hierarkiet og ikke værdistrømmene. Dog er hierarkiet i en vis udstrækning 

procesorganiseret, hvilket mindsker skadelige effekter i form af suboptimering mellem organisatoriske 

enheder. 

Det er også udfordringer med at målene er kongruente dvs., at der er en forklarlig sammenhæng til 

visionen.  

Det giver udfordringer ifht. forståeligheden af målene, hos den enkelte medarbejder. Dette er søgt løst 

gennem BSC, men sammenhængen er ikke entydig for alle medarbejdere. 

De øvrige 5 krav til det gode LPMS synes at være opfyldt (Præcist, objektiv, målbart, kost-effektivt og 

at der er fastlagt mål) 

Virksomheden har implementeret synlig kapacitetsstyring og målledelse gennem tavler med 

målopfølgning og planlægning i de enkelte teams. Tavlerne er placeret centralt hos de enkelte teams. 

Der er dog ikke en standardiseret tilgang til tavlerne, hvorfor de er relativt uensartet i udsende og 

indhold. 

Virksomheden har et belønningssystem med bonus.  Der er mulighed for bonus til alle medarbejdere. 

Cirka 20% af medarbejderne får  som gennemsnit en bonus. Beløbet fastsættes af lederen efter en 

subjektiv vurdering dvs. det ikke er fuldt gennemsigtigt for den enkelte medarbejder, hvad kriterierne 

for bonus er. Alle lederne har bonusordninger med mulighed for ca. 10 pct. bonus.  

Belønningssystemet for lederne er opbygget med både fælles- og individuelle mål. Bonussystemet er 

opbygget med 1/3 fælles virksomhedsmål og 2/3 individuelle/afdelings- og personlige mål. 

De fælles mål er: Virksomhedens samlede økonomiske resultat, kundetilfredshed, realisering af 

projekter og kompetenceløft i virksomheden (antal medarbejder der har deltaget i 

uddannelsesaktiviteter). 

De individuelle mål for lederne er: overholdelse af SLA, performance og medarbejdertilfredshed.  
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Den enkelte medarbejder måles ifht. indsats, kompetenceudvikling og opfyldelse af virksomhedens 

værdier. Dette er baseret på subjektiv vurdering fra lederens side. 

Belønningssystemet er ikke ændret som følge af implementeringen af lean.  

Figur 10. Opbygning af PMS og belønningssystem for virksomhed 2. 
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Af figur 10 ses, at der i virksomhed 2 er en hovedvægt af finansielle mål. De finansielle mål er 

endvidere styrende for formuleringen af procesmålene. Personmålene og kultur-/værdimålene er til 

stede, men er mindre domminerende for vurderingen af succes og bonus. 

For medarbejderne synes mål og belønningssystemet at opfylde kravene til LPMS, dog kan de 

subjektive vurderinger af medarbejderne giver problemer ifht. gennemsigtigheden af hvad der udløser 

en bonus. 

For cheferne opfylder mål og belønningssystemet kun i begrænset omgang kravene til LPMS. Det 

skyldes at der er fastsat individuelle mål for performance og SLA, hvilket kan medvirke til 

suboptimering i virksomheden gennem en dårligere udnyttelse af kompetencer og kapacitet mellem 

afdelinger/teams. 
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Opfølgningen på målene sker i et fælles målstyringssystem, med indrapportering hhv. månedligt og 

kvartalsmæssigt. 

Ved MUS drøftes medarbejderens personlige udvikling, herunder om medarbejderen lever op til 

værdierne og medarbejderens kompetenceudvikling. Der findes ikke produktivitetstal for den enkelte 

medarbejder. MUS-samtalen er derfor i høj grad en samtale, der baserer sig på subjektive vurderinger, 

baseret på scoringer i et MUS-system. 

Implementeringen af de håndfaste mål for omkostningsreduktioner og lean har medført, at styringen i 

virksomheden ændret, hvilket har haft en stor effekt på resultatskabelsen. Der er sket et skift i 

virksomhedens fokus, så der i dag er et meget stort fokus på at effektivisere driften. 

Det har endvidere betydet, at der afsættes ressourcer til at udvikle lederne i lean-ledelse bl.a. 

kapacitetsstyring og systematisk opfølgning på forbedringsforslag. Målstyringen på FTE har medført 

implementeringen af nye processer rekruttering af medarbejdere, der skal hindre unødig stigning i 

omkostningerne. 

De hårde økonomiske krav har endvidere medført et markant øget fokus på performance i 

virksomheden og dermed ændret kulturen fra en ”familie-hygge” kultur med egne prioriteringer til en 

kultur med synlige ledelsesprioritering, hvor performance for teamet og den enkelte medarbejder er i 

centrum. 

Da virksomhedens belønningssystem er ganske nyt og kun en andel af medarbejderne kan forvente en 

bonus, og det samtidig ikke er objektivt konstaterbart, hvordan man får den, har belønningssystemet i 

dag kun en mindre understøttende effekt på medarbejdernes resultatskabelse. Dette er som nævnt 

ovenfor ikke i fuld overensstemmelse med LPMS. 

Lederne er interesseret i belønningssystemet, da det er første gang, at de har mulighed for at få bonus. 

Beløbet er dog relativt beskeden af størrelse – op til 10 pct. af lønnen. Belønningssystemet for lederne 

kan dog med den nuværende opbygning skabe suboptimering pga. de individuelt fastsatte mål om 

performance og SLA jf. ovenfor. 
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Virksomhed 2 næste skridt i udvikling af performance systemet er en digitalisering af processerne og 

styring gennem BPM – business proces modelling. Der skal indføres procesledelse med procesejere og 

leanledelsen skal forbedres yderligere. 

Observationer vedr. virksomhed 2 

På baggrund af informationerne om virksomhedens implementering af lean og anvendelse af PM, kan 

virksomheden overveje følgende ændringer til PMS, der yderligere kan understøtte resultatskabelsen: 

1. Sikre sammenhæng – kongruens – mellem virksomhedens overordnede mål og de delmål der 

sættes, så der kan skabes en samlet fortælling om hvor virksomheden er på vej hen, hvilket vil 

øge forståelighed af målene hos medarbejderne. 

2. Skabe en ydelig sammenhæng mellem mål og bonus for medarbejderne bl.a. gennem eksplicit 

formulerede kompetence og adfærdsmål for den enkelte medarbejder 

3. Sikre at de hierarkiske målinger ikke fører til suboptimeringer mellem enheder 

4. Sikre at performancemål på chefniveau ikke fører til suboptimering mellem teams, hvor 

kompetencer og kapacitet ikke udnyttes optimalt. 

 

Virksomhed 3 er en virksomhed, der er en del af en europæisk koncern inden transportsektoren. 

Virksomheden har 6.500 ansatte i Skandinavien, heraf 4.500 i Danmark. Virksomheden er under et 

stort konkurrencepres med meget små indtjeningsmarginaler. Der er derfor stort fokus på minimering 

af omkostningerne for at få indtjeningsmarginalen op. 

Virksomheden har besluttet at etablere et fælles Shared Service Center (SSC), der skal drive 

effektiviseringen af virksomhedens administrative funktioner. Shared Service centret omfatter 55 

medarbejdere, der servicerer Danmark og Sverige inden for følgende områder: Regnskab, 

personaleadministration, indkøb, it og forsikring. 

Virksomheden har besluttet at anvende lean i administrationen og har været i gang med 

implementering af lean siden 1. januar 2012 dvs. 4 måneder. 
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Der er etableret en række værdistrømme, der samle processer og leverancer i familier med det formål at 

skabe samarbejde på tværs af organisationen.  

Virksomheden har udarbejdet i servicekatalog, hvor servicen der leveres er søgt beskrevet ud fra hvad 

der skaber værdi for kunden (leanprincip 1). 

Alle processer er kortlagt mhp. at identificere alle de nødvendig trin i at designe, bestille og producere 

servicen på tværs af hele værdistrømmen, med det formål at identificere ikke-værdiskabende arbejde 

(lean-princip 2) 

Virksomheden er i gang med at forbedre styringen af de administrative processer og dermed 

identificere de handlinger, som skaber værdi i sagsflowet, uden forstyrrelser, tilbageløb, kødannelser og 

spild (lean-princip 3). Dette er dog endnu ikke gennemført. Der arbejdes på at implementere standarder 

for de forskellige processer og sikre at standarderne overholdes. 

 

Da der er talen om levering af administrative services, hvor der ikke kan produceres til lager, 

produceres, der kun hvad der trækkes fra kunden (lean-princip 4). Der er kun mellemlagre i det 

omfang, at der afventes respons fra kunden. 

 

Der er implementeret en systematisk opfølgning på forbedringsforslag, hvor alle forslag registreres og 

samles op med henblik på, at der løbende kan ske en prioritering af forslagene. Dette sikrer at forslag 

der prioriteres også implementeres. Der er således igangsat processer, der skal understøtte en stræben 

mod perfektion gennem kontinuerlig fjernelse af successive lag af spild, som ikke er afdækket 

(Leanprincip 5). 

 

Der er implementeret visuel styring i form af styringstavler for de enkelte værdistrømme. Tavlerne 

indeholder en oversigt over: 

 Status for KPI med aktioner. 

 Forbedringsforslag (antal, status, implementeret). 

 Tidsanvendelse (projekter, services, anden tid). 
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Ledere og medarbejdere er blevet undervist i LEAN, med fokus på kapacitetsstyring og 

forbedringsarbejde. Der er udarbejdet en opgave/kompetencematrix for værdistrømmene og 

processerne. 

Virksomheden har en performance management struktur, hvor virksomheden nedbryder målene fra de 

helt overordnede europæiske mål helt ned til proces- og individniveau.  

Virksomhedens øverste mål består af 2 hovedmål: 

 Projektmål 

 Finansielle mål (indtjening og omkostningsreduktion) samt ROI 

Målene er herefter nedbrudt til afdelingsniveau (samlet administrative center dvs. en hierarkisk 

nedbrydning). Herefter er målene i SSC nedbrudt til værdistrømsniveau og videre ned til procesniveau. 

Virksomheden har opbygget målstyring i SSC, hvor der månedligt opsamles en box-score.  

I box-score følges der op på: 

 KPI – kvalitative parametre 

 Produktivitet 

 Tidsanvendelse (services, projekter, anden tid) 

 Forbedringsforslag 

 Krydsuddannelse (kompetenceudvikling) 

 P/l for værdistrømmen  

Elementerne for box-score går igen på målstyringstavlerne. 

Målstyringen i virksomhedens har hierarkiske enheder som det primære fokus. Som led i 

implementering af lean i SSC rettes fokus mod end-to-end processer. 

I SSC er box-score opbygget om værdistrømme.  

De overordnede mål for SSC er en reduktion af servicepriser med 10% i 2012, en høj kundetilfredshed 

og en høj medarbejdertilfredshed. 
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For at opfylde målene, er der sket en nedbrydning på delområder/processer af målene. 

De vigtigste delmål for SSC er gengivet neden for: 

 Korrekt løn (reduktion i antal fejl) 

 Korrekt AP første gang (reduktion i antal fejl) 

 Antal indkøbsaftaler 

 Gennemløbstid for sager 

 Antal transaktioner  

 Responstid i help-desk 

 Overholdelse af deadlines 

 Antal konti afstemt. 

Virksomhedens mål synes at opfylde karakteristika ved det gode LEAN PMS mål. 

Virksomheden måler på værdistrømme i Shared service centret.  

De fastsatte mål synes at være kongruente ifht. den værdi, der skabes for kunden, hvor der er fokus på 

omkostninger og kvalitet. Målene er præcise, objektive og målbare. Da målene har en sammenhæng til 

virksomhedens overordnede strategi om minimering af omkostningerne og er enkelt formuleret, synes 

målene at være forståelige for både ledere og medarbejdere. Da virksomheden ikke er godt digitalt 

understøttet, går der den del omkostninger til indsamling af data. Det er på den baggrund ikke muligt at 

vurdere om alle delmål kost-effektive. For alle mål gælder det, at der kan fastsættes et konkret mål. 

Virksomheden har et belønningssystem med bonus for øverste cheflag. I Shared Service centret er det 

kun ganske få personer, der er omfattet af bonussystemet. Der er ikke et bonussystem for 

medarbejderne. 

Belønningssystemet består af finansielle virksomhedsmål (ROIC), der er fælles for alle. De finansielle 

mål vægter 50%, og er styrende for størrelsen af en udbetaling. 

Herudover er der fastlagt individuelle mål, som typisk er projektmål, der vedrører gennemførsel af 

bestemte aktiviteter. Der er ikke fastlagt procesmål, som del af belønningssystemet. 
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Belønningssystemer i dag er orienteret mod en traditionel hierarkisk opbygget organisation. Der indgår 

i de nye resultatkontrakter, der udarbejdes for ledere i SSC proces- og udviklingsmål, der understøtter 

opbygning af en leankultur. 

Virksomheden følger op på bonusaftalerne en gang årligt. Der kan dog ske en løbende vurdering af de 

finansielle mål med baggrund af de regnskabsdata, der produceres. 

Implementeringen af lean har medført, at MUS er ændret i SSC. 

Således er der sket en forrykning af emner fra primært en MUS med fokus på trivsel til en MUS med 

fokus på performance og trivsel. 

I MUS-materialet er virksomhedens, SSC og værdistrømmens mål synliggjort over for den enkelte 

medarbejder. 

Der sker således en målnedbrydning til individniveau, hvor eventuelle krav på individniveau har fokus 

på behovet for kompetenceudvikling. Der fastlægges således ikke mængdemæssige performancekrav til 

den enkelte medarbejder, hverken i Box-score eller i MUS. 

Da SSC er relativt lille af størrelse, er det dog ganske synligt, hvis en medarbejder ikke leverer, hvad 

der kan forventes.  
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Figur 11. Opbygning af PMS og belønningssystem for virksomhed 3. 
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Af figur 11 ses, at der i virksomhed 3 er en fordeling mellem alle 4 målområder.  

Der er fortrinsvis mange procesmål, formuleret som ledende indikatorer. Procesmålene understøtter 

alle omkostningsminimering og katalysator for opfyldelse af de finansielle mål, der er formuleret som 

resultatmål, og dermed bagudskuende. 

Procesmål og finansielle- og ikke-finansielle mål er alle rettet mod værdistrømme eller mod hele SSC. 

Disse mål er ikke rettet mod den enkelte medarbejder.  

Mål rettet mod medarbejderen findes inden for fastholdelse og tiltrække (personkontrol), hvor der mål 

for kompetenceudvikling. Der findes herudover medarbejder mål inden for kultur- og værdier med 

fokus på at efterleve virksomhedens værdier. Disse mål skal vurderes af en leder og kan derfor være 



67 
 

udsat for bias, og dermed er målingen ikke objektiv, hvilket strider mod karakteristik for det gode lean 

mål. 

På ledelsesniveau er der finansielle mål på individniveau, hvor bonus både afhænger af virksomhedens 

samlede resultat og af de resultater, der skabes i SSC. 

Virksomhedens styring i Shared Service Centret er ændret ganske betragteligt som følge af 

implementering af lean. De overordnede finansielle mål og projektmål, er blevet suppleret med mål, 

der understøtter implementering af lean. 

Der sket en ændring af dialogen til en faktabaseret dialog om de services, der leveres og beslutninger 

hviler på et faktuelt grundlag. Tidligere var beslutninger mere funderet i mavefornemmelser eller i 

enkeltsager fra operationen. En væsentlig ændring, der har stor betydning for både den enkelte 

medarbejder og for kunderne, er at der er indført kapacitetsstyring og prioritering baseret på 

kundeværdi. 

Implementeringen af performance systemet (KPI-rapportering mm.) har endvidere rettet fokus mod, 

hvor langt man er med at opfylde målene og hvordan man arbejder sig frem mod en opfyldelse af 

målene. 

Det er blevet meget synligt for teamledere og medarbejdere, hvad målene er og dermed hvad succes 

vurderes på baggrund af. Der er samtidigt blevet synligt, hvad der forventes af den enkelte 

medarbejder. 

Performance systemet har dermed været med til at understøtte resultatskabelsen. 

Virksomhedens næste skridt i udvikling af performance systemet er implementering af den fulde 

nedbrydning af mål fra de overordnede virksomhedsmål på europæisk niveau til individniveau. 

MUS er omdøbt til perforMUS med henblik på dels at skabe en nedbrydning af virksomhedens mål til 

SSC, værdistrøms- og individniveau, dels at sikre at der er en sammenhæng mellem de mål, der sættes 

og de kompetencer, der er til rådighed for at indfri målene. 

Observationer vedr. virksomhed 3 
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På baggrund af informationerne om virksomhedens implementering af lean og anvendelse af PM, kan 

virksomheden overveje følgende ændringer til virksomhedens PMS, der yderligere kan understøtte 

resultatskabelsen og dermed bedre opfylde kravene til LPMS: 

1. Tidligere kriterier for hvordan efterlevelse af virksomhedens værdier vurderes, således at 

vurderingen gøres så objektiv som muligt. 

2. Mulighed for optjening af bonus for medarbejderne, med tydelige sammenhænge mellem mål 

og bonus bl.a. gennem eksplicit formulerede kompetence- og adfærdsmål for den enkelte 

medarbejder. 

3. Sikre at de hierarkiske målinger ikke fører til suboptimeringer mellem Shared Service Centret 

og resten af virksomheden 

4. Formulering af fælles end-to-end mål, der sikre at processer, der krydser en værdistrøm, ikke 

udsættes for suboptimering af de værdistrømme, der er involveret. 

 

11.3 Sammenfattende observationer fra virksomhedscases 
De 3 virksomhedsbeskrivelser viser, at alle virksomhederne har forsøgt at implementere lean-

principperne, med et hovedfokus på at få beskrevet og dokumenteret processerne og få igangsat 

forbedringer. Alle virksomhederne er udfordret, når det gælder sikringen af, at det der udføres giver 

værdi for kunderne. Kunderne er kun i begrænset omfang defineret præcist, hvilket medfører at 

kundeværdi hviler på implicitte antagelser eks. at hurtig telefonbetjening giver større kundetilfredshed 

og dermed tilfører kunden værdi. 

For alle virksomhederne gælder, at de opfylder de traditionelle PMS krav til et godt mål. De udfordres 

dog i mere eller mindre grad ifht. kongruensen mellem målene og virksomheden samlede strategi, hvor 

der ikke er en entydig linje fra det overordnede mål til de mål, der er sat for de enheder der analyseres. 

Den tætteste sammenhæng synes der at være mellem de overordnede finansielle mål og så de mål, der 

er sat for processerne. Således har alle virksomhederne ændret deres performance management 

systemer, hvor de traditionelle finansielle mål er blevet suppleret af mål rettet mod virksomhedens 

processer og der dermed er introduceret en række ledende indikatorer i virksomhedens PMS. 
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Det kan sandsynligvis henføres til, at alle tre virksomheder har implementeret lean mhp. at opnå 

omkostningsreduktioner, som synes at være den ”kundeværdi”, der er mest tydeligt defineret. Det 

medfører også, at virksomhederne er kendetegnet ved, at der i målingerne tages udgangspunkt i det 

organisatoriske hierarki og kun i begrænset omfang i værdistrømmene eller processer. Dermed levere 

virksomhederne ikke op til det gode LPMS-mål, hvor en væsentlig forudsætning for at undgå 

suboptimering mellem enheder er, at der måles på værdistrømme og ikke på enheder i hierarkiet. 

Virksomhederne har dog delvist forsøgt at imødegå dette problem ved at enhederne i hierarkiet er 

defineret således, at der kun i begrænset omfang er processer, der går på tværs af enhederne. Dermed 

bliver hierarkiet til værdistrømmen. 

Den manglende direkte fastlæggelse af kundeværdi får også en afspejling i målingerne af 

kundetilfredshed, hvor kundetilfredsheden for alle tre virksomheder kun måles indirekte ved, at det eks. 

antages at hurtigere sagsbehandling medfører mere tilfredse kunder. Der er således ikke en direkte 

måling af kundetilfredsheden i de 3 virksomheder. 

For alle tre virksomheder gælder, at der i ingen eller kun i begrænset omfang er defineret eksplicitte 

mål på individniveau. I det omfang at der er mål, er de i god overensstemmelse med LPMS, da målene 

er rettet mod kompetenceudvikling og efterlevelse af værdier i virksomheden. Dog er der for enkelte af 

virksomhederne performancemål rettet direkte mod den enkelte chef. 

Virksomhedernes PMS er for alle kendetegnet ved, at de benytter en blanding mellem ledende og 

bagudskuende indikatorer, når der følges op på performance. Det er dog sådan, at de bagudskuende 

indikatorer i form af konkrete resultatmål fylder mest, når det skal vurderes, om virksomheden har 

succes. Dette gælder specielt i virksomhedernes belønningssystemer. Det kan skyldes at 

virksomhederne er udsat for et pres for at sænke omkostningerne, hvilket betyder at finansielle 

resultatmål kommer i fokus 

2 af de tre virksomheder har ledere, der er omfattet af eksplicit formuleret belønningssystemer med 

bonusaftaler, hvor de styrende mål er finansielle. Enkelte af målene er rettet mod performance, hvilket 

kan føre til suboptimering. 
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Ingen af virksomhederne har medarbejdere, der er omfattet af eksplicitte bonusaftaler.  I 2 af 

virksomhederne kunne medarbejderne dog opnås bonus, hvor der foregår en subjektiv vurdering af 

hvem, der tildeles bonus. Det er således ikke på forhånd gennemsigtigt hvilke kriterier, der gælder og 

hvad man præcist skal gøre for at få bonus.  

12. Refleksioner over teori og praksis – kildekritik og 

udviklingsmuligheder 
Opgavens teoriske analyse bygger på kilder fremfundet gennem søgning i videndatabaser på intranettet 

og materiale fra undervisningen på CBS. 

Dette betyder, at de teoretiske observationer, der ikke er tilgængelige på intranettet eller som ikke 

dukker op, når der søges på de hovedbegreber, der er en del af denne opgave, ikke er taget med i de 

betragtninger, der ligger til grund for de konklusioner, der er gjort i kapitel 10. En mere omfattende 

teoretisk sammenstilling kan udfordre konklusionerne om LPMS, om end det er forfatterens vurdering, 

at konklusionerne er ganske robuste. 

Alle oplysninger om virksomhederne er opnået gennem et interview med en ledende medarbejder i 

virksomheden. Det betyder at opbygningen af virksomhedens PMS udelukkende er vurderet gennem et 

sæt øjne (lederen) og betydningen af systemet kun er vurderet af en person. Det kan skabe en bias i de 

oplysninger, der fremkommer. Såfremt at usikkerheden omkring denne bias skal elimineres, vil det dels 

kræve flere interviews med forskellige ledere og medarbejdere i virksomheden, dels kræve at man 

gennem en længere periode observerede virksomheden. 

Det er dog vurderingen, at dette kun i mindre grad vil påvirke de overordnede konklusioner om 

virksomhedernes PMS. Det vil dog kunne bidrage til at få flere nuancer, hvilket vil være af værdi for de 

konklusioner, der gøres i dette projekt. 

Et andet aspekt, der skaber usikkerhed om konklusionerne, er at der kun er gennemført interviews af 3 

virksomheder, og at de ikke kan betragtes som repræsentative for administrative virksomheder, der har 

implementeret lean og som anvender Performance management som del af deres styring. Det dog 

forfatterens vurdering at de teoretiske hypoteser om LPMS i vid omfang understøttes af 
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virksomhedernes konkrete adfærd, når det gælder selve valget af mål og implementering af 

målstyringssystemet. 

Analysen viser endvidere, at der kun i begrænset omfang er indført belønningssystemer i de 3 

virksomheder. Det er derfor begrænset, hvilken empirisk afprøvning, der er sket af de teoretiske 

konklusioner om hvordan et belønningssystem i et leanmiljø bør opbygges. 

Observationerne om virksomhedernes anvendelse af PMS, herunder belønningssystemer, i et 

administrativt lean-produktion, kan derfor opfattes som værende eksplorative, hvor der skabes en 

række hypoteser, som kan gøres til genstand for en mere systematisk afprøvning af andre. Dette kan 

ske gennem inddragelse af flere virksomhedstyper samtidig med, at der kan gennemføres mere 

dybdegående interviews med virksomhederne og der foretages egentlige observationer i 

virksomhederne samt en mere omfattende dataindsamling fra virksomhederne. 

13. Trin i forandringen fra PMS til LPMS 
Dette kapitel bygger videre på de teoretiske observationer fra kapitel 5 om opbygningen af performance 

management systemer, hvor der med baggrund af observationerne fra virksomhedscasene, gives en 

anvisning på hvilke trin, som vil være hensigtsmæssigt at gennemføre, hvis man skal implementere et 

performance management system i et administrativt leanmiljø. 

I kapitel 5 fremgår de teoretiske observationer om, at et performance managementsystem består af 3 

hovedelementer: En PMS struktur, en PMS proces og en PMS kultur. De teoretiske observationer og de 

konkrete erfaringer fra virksomhedernes implementering af lean og anvendelse af PMS, giver mulighed 

for at give nogle retningslinjer for, hvordan en implementering af lean og simultane ændringer af PMS 

til LPMS, kan gå hånd i hånd. 

Ændringen kan formuleres i 5 trin. 

Trin 1. Fastlæg de overordnede mål (strukturen) 

Kongruens forudsætter, at der er fastsat entydige mål for den samlede virksomhed. Et første skridt i 

implementeringen af lean og udviklingen af PMS er derfor, at der fastsættes tydelige mål for 

virksomheden og at disse mål meget gerne både må omfatte finansielle mål, mål for kundetilfredshed, 
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mål for medarbejdertilfredshed og mål for virksomhedens kompetencer. Målene bør være få og opfylde 

de 8 krav til et godt leanmål. 

Trin 2.  Implementer lean og formuler delmål (kultur og struktur) 

Kendte og veldefinerede mål gør implementeringen af lean og etablering af en lean-kultur i 

virksomheden nemmere, da det er tydeligt for alle, hvad der skal opnås, og det derfor er vejen hen til 

målet, der skal fastlægges. 

Med implementeringen af lean-principperne i virksomheden bør der parallelt fastsættes en række 

delmål, der kan give ledelsen og medarbejdere signaler, om man gør de rigtige ting for at nå målet. 

Delmålene bør består af både ledende og bagudskuende indikatorer, og leve op til de 8 karakteristika 

for et godt lean mål. 

Det vil være en katalyserende faktor, hvis der sker en inddragelse af ledere og medarbejdere i 

fastlæggelsen af målene. Det vil skabe større forståelse for og ejeskab til målene, og dermed 

underbygge, at der etableres en performancekultur i virksomheden. Mål og status for opfyldelsen af 

målene bør endvidere være synlige for alle, da det skaber en bevidsthed om, hvor man skal hen og hvor 

langt man er fra opfyldelse af målet. En bevidsthed der kan underbygge etableringen af en 

forbedringskultur, hvor medarbejdere selv kommer med forslag til, hvordan vejen mod målet kan 

fremskyndes. 

 

Trin 3. Udvikle PMS til LPMS (proces) 

Målene skal fastlægges sådan, at de understøtter et proces- og udviklingsfokus i virksomheden. Det 

betyder, at når der fastsættes mål vedr. virksomhedens processer samt finansielle- og ikke finansielle 

resultatmål og der måles på disse, bør rapporteringen ske på værdistrømsniveau, for at undgå 

suboptimering mellem enheder. Det samme gælder mål for forbedringer, som også bør rapporteres på 

værdistrømsniveau, og ikke på enheds- eller medarbejderniveau. 
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Mål der skal understøtte, at virksomheden kan tiltrække og/eller fastholde medarbejdere, kan med 

fordel rettes mod de enkelte medarbejdere. Det samme gælder mål, der er rettet mod medarbejdernes 

efterlevelse af virksomhedens værdier. 

Det er vigtigt, at virksomhedens PMS ændres i takt med implementeringen af lean-principperne, da en 

manglende ændring af PMS kan virke kontraproduktivt ifht. de effekter, som ønskes opnået med lean. 

Trin 4. Tilpas belønningssystemet, så det understøtter LPMS (proces) 

En ændring af virksomhedens PMS til LPMS bør følges op med en tilsvarende ændring i 

virksomhedens belønningssystemer, så der er kongruens mellem virksomhedens overordnede mål, 

lean-principperne, LPMS og belønningssystemet. 

Et belønningssystem bør sættes således sammen, at de fælles mål omfatter virksomhedens eller 

værdistrømmens finansielle resultater, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed samt kvantitative og 

kvalitative mål for de enkelte processer i værdistrømmen. Mål i belønningssystemet rettet mod den 

enkelte medarbejder kan med fordel omfatte mål for udvikling af kompetencer og efterlevelse af 

værdier. Dermed kan medarbejderen i sin adfærd direkte understøtte den samlede resultatskabelse i 

virksomheden uden at havne i en situation, hvor der suboptimeres. Sammenfattende bør 

belønningssystemet opfylde de 8 krav til et godt Lean belønningssystem (LPMS). 

Trin 5. Ændre medarbejderudviklingssystemet (MUS) så det bliver katalysator for performance (kultur) 

Når virksomheden har tilpasset PMS systemet til et LPMS, og tilsvarende tilpasset belønningssystemet, 

bør ændringerne reflekteres i virksomhedens medarbejderudviklingssystem.  

Systemet skal understøtte medarbejderen i, at se sammenhængene i virksomhedens mål fra det øverste 

niveau ned til værdistrømmene og processerne og til den enkelte medarbejder. Dermed bliver det 

tydeligt for den enkelte medarbejder, hvordan vedkommende er med til at understøtte virksomhedens 

samlede resultatskabelse, hvilket vil virke som en positiv motivationsfaktor, der kan fremme den 

enkeltes performance i virksomheden. En integration af medarbejderudviklingssystemet med 

virksomhedens performance management systemet, kan være med til at sikre, at der opbygges en varig 

performance management kultur i virksomheden 
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14. Konklusioner 
 

Dette projekt har analyseret hvilke karakteristika, der er for et godt lean-mål, og hvilke ligheder og 

forskelligheder, der er til de traditionelle karakteristika for et godt performance management mål. 

Projektet har endvidere analyseret hvilke elementer, der bør gælde for et PMS såfremt, at det skal 

understøtte lean-principperne og en implementering af en lean-kultur i en virksomhed, der håndterer 

administrative opgaver. På den baggrund er der opstillet en række teoretiske hypoteser om, hvilke 

karakteristika, der gør sig gældende for et PMS i et administrativt leanmiljø, såfremt at dette skal virke 

understøttende på resultatskabelsen. 

Implementering af lean i et administrativt miljø og det efterfølgende arbejde i organisationen efter lean-

principper indebærer et skift af PMS, såfremt at systemet effektivt skal understøtte resultatskabelsen i 

virksomheden. Første skift er fra PMS til PPMS, hvor organisations går fra at måle på resultater i 

enheder (hierarkiske organisering) til at måle på resultater i de administrative processer 

(procesorganisering).  Skiftet medfører primært en ændring i, hvad der måles på (processer kontra 

organisation). 

Skal lean-implementering have en langvarig effekt og organisationen dermed gå fra at være en 

hierarkisk styret organisation over til en processtyret organisation, hvor det er værdikæderne der er 

styrende, til en lean-organisation, hvor det er kulturen der katalysator for de gode resultater, så skal 

PPMS ændres yderligere, så det også understøtter den kultur, som man ønsker i organisationen.  

Det medfører implementering af LPMS – Lean Performance Management System, hvor både målinger 

og belønningssystemet indrettes, så det dels understøtter arbejdet i værdistrømme, dels understøtter 

udviklingen af den forbedringskultur, som man ønsker i de administrative processer. 

LPMS har følgende hovedkarakteristika: 

- Der måles ikke på organisation (hierarkiet), men på værdistrømme 

- Hovedvægten af mål er på ledende indikatorer. 

- Måle- og belønningssystemet har på individniveau fokus på at understøtte mål inden for 

personkontrol (inputmål/kompetencer) og kulturelkontrol (adfærd, effekt- og påvirkningsmål) 



75 
 

- Måle- og belønningssystemet på værdistrømsniveau har fokus på at understøtte resultatkontrol 

(resultat- og påvirknings- og effektmål) og på proceskontrol (procesmål) 

- Målene der sættes skal opfylde de 8 krav i Lean PMS dvs. der måles på værdistrømme og hvor 

mål er kongruent, præcist, objektivt, tidskonsistent, forståeligt, kost-effektivt samt at der 

fastlægges et mål. 

- Belønningssystemet skal opfylde de 7 krav til et godt belønningssystem (have værdi, kan ændre 

adfærd, forståeligt, tidskonsistent, langtidsholdbart, reversibelt og kost-effektivt) 

Hvis ovenstående implementeres i administrationens styringsprocesser, er der gode teoretiske 

muligheder for, at lean kan få en vedvarende effekt på organisationen resultater. Dette skyldes, at det 

giver administrationen muligheder for grundlæggende at arbejde med forbedringer på baggrund af, at 

der i vid udstrækning anvendes ledende indikatorer (fakta), som vurderes at have stor effekt på de 

resultatmål, der sættes (tilbageskuende/resultat indikatorer/lagging indicatores) samt at suboptimering i 

videst muligt omfang undgås. 

De teoretiske konklusioner er i projektet holdt op mod lean-implementeringer i 3 case-virksomheder, 

hvor lean er implementeret i administrationen. Formålet med dette er at belyse, hvorvidt 

virksomhederne har ændret i eller introduceret performance management parallelt med 

implementeringen af LEAN og hvorvidt systemerne bærer træk fra LPMS.  

Virksomhedsanalysen viser, at virksomhederne har ændret deres performance management systemer i 

takt med implementering af lean-principperne, hvor traditionelle finansielle mål er blevet suppleret af 

mål rettet mod virksomhedens processer og der dermed er introduceret en række ledende indikatorer i 

virksomhedens PMS. Virksomhederne har dog kun i begrænset omfang bevæget sig væk fra at måle på 

hierarkiet for i stedet at måle på værdistrømmene. Dermed er der ikke implementeret LPMS i sin rene 

form i virksomhederne. 2 af virksomhederne har dog forsøgt at imødegå dette ved, at virksomhedens 

organisation er ændret således, at organiseringen bedre understøtter processerne og en end-to-end 

tænkning. Således er værdistrømmene blevet internaliseret i den hierarkiske organisation.  

Virksomhedsanalysen viser endvidere, at der er udfordringer med dels at sikre en kongruens mellem de 

mål, der sættes på værdistrømsniveau og virksomhedens overordnede mål, dels at sikre en inddragelse 
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af medarbejderne når målene sættes, hvilket samlet set mindsker medarbejdernes forståelse for og 

ejerskab til målene. Dette kan virke kontraproduktivt på den samlede performance i virksomheden. 

Analysen viser endvidere, at der kun i begrænset omfang er indført belønningssystemer i de 3 

virksomheder. Det er derfor begrænset hvilken empirisk afprøvning, der er sket af de teoretiske 

konklusioner om, hvordan et belønningssystem i et leanmiljø bør opbygges.  

Observationerne om virksomhedernes anvendelse af PMS, herunder belønningssystemer, i et 

administrativt lean-produktion, kan derfor primært opfattes som værende eksplorative, hvor der er 

skabt en række hypoteser, som kan gøres til genstand for en mere systematisk afprøvning af andre. 

Hypoteserne kan således med fordel afprøves gennem, at der inddrages flere virksomhedstyper og 

samtidig gennemføres mere dybdegående interviews med virksomhederne. Der kan endvidere gøres 

egentlige observationer i virksomhederne og fortages en mere omfattende dataindsamling fra 

virksomhederne.  

Der blev indledningsvist opstillet en problemformulering i denne projektopgave. På baggrund af den 

teoretiske gennemgang samt den empiriske efterprøvning, kan spørgemålene i problemformuleringen 

besvares. 

Er brug af Performance management systemer, hvor der måles på den enkelte 

medarbejder/organisations resultater, forenelig med den samtidige anvendelse af LEAN-principper, 

hvor produktion er organiseret i processer/værdistrømme, i et administrativt produktionsmiljø? 

Ja det er foreneligt, såfremt at medarbejderne kun måles på kompetencer og værdier. Målinger af 

processer, herunder produktivitet, skal ske på værdistrømme for at undgå suboptimering. 

Virksomhedscasene viser at såfremt, at der sættes mål på medarbejderniveau, er det mål vedr. 

udvikling af kompetencer og efterlevelse af virksomhedens værdier, mens øvrige mål fastsættes på 

værdistrøms- eller enhedsniveau. 

Herunder: 

Hvor og hvordan kan resultatskabelsen måles i værdikæden uden at målingerne undergraver en 

effektiv organisering i værdikæder og processer? 
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Den teoretiske gennemgang viser, at resultatskabelsen med fordel kan måles vha. box-score med 

målinger på værdistrømsniveau, hvor målene endvidere skal opfylde kravene til PPMS/LPMS. 

Virksomhedscasene viser, at der er gjort overvejelser om, hvordan man undgår at målingerne skaber 

suboptimering. Dette enten gennem en ændring af organisationen således at den afspejler 

værdistrømme eller ved kun at måle på virksomheds-/værdistrømsniveau. 

Er individuelle performance management mål forenelig med værdikæde organisering? 

Den teoretiske analyse viser, at individuelle performance mål er forenelig med værdikædeorganisering 

såfremt, at de individuelle mål rettes mod udvikling af medarbejdernes kompetencer, bl.a. 

multifunktionelle kompetencer, driftsstyring og problemløsning samt at målene er rettet mod 

medarbejdernes opfyldelse af værdier/adfærd eks. kundefokus. Virksomhedscasene viser, at hvis 

virksomhederne har fastsat mål på medarbejderniveau, er dette i form af mål i form af kompetencemål 

eller mål vedr. opfyldelse af virksomhedens værdier. Virksomhedernes ageren understøtter dermed de 

teoretiske konklusioner. 

Hvordan opstilles et mål- og belønningssystem, der både opfylder de teoretiske krav til et godt PMS og 

understøtter en proces-organiseret LEAN-produktion? 

En procesorganiseret administrativ lean-produktion kan understøttes af et Lean performance 

management system (LPMS), hvor fastlæggelsen af mål sker under hensyntagen til virksomhedens 

værdistrømme. Med baggrund de teoretiske observationer om elementerne i opbygning af PMS og de 

konkrete erfaringer gjort af case-virksomhederne, er der 5 overordnede trin en virksomhed med fordel 

kan gennemgå, når leanprincipperne implementeres og der samtidig skal ske en ændring af 

virksomhedens performance management system. De 5 trin er: 

1. Fastlæg de overordnede mål  

2. Implementer lean og formuler delmål 

3. Udvikle PMS til LPMS 

4. Tilpas belønningssystemet, så det understøtter LPMS 

5. Ændre medarbejderudviklingssystemet (MUS) så det bliver katalysator for performance 
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