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Du skal arbejde klogere  
– ikke løbe stærkere 

Mennesker laver ikke fejl  
– det gør processer 

Lederen kan forlange, at medarbejderen  
skal arbejde på en bestemt måde 

Du får det, du måler 

Brugen af data kræver  
målesystem-analyse 

Data slår til hver en tid erfaring 

Optimeringsfolk skal mestre  
processens sprog – matematik! 

Det handler om kunden – ikke dig, dig, dig!

Optimering handler om, at vi ændrer den måde, vi 

arbejder på og begynder at arbejde mere smart.  
LSV Group har stor erfaring med at hjælpe 

organisationer til at forbedre deres processer. 

Her deler vi otte vigtige råd, du som leder skal 

vide om procesoptimering i din virksomhed.
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Du skal arbejde klogere  
– ikke løbe stærkere1



#1

Mange mennesker tror, at optimering handler om at presse mere ud 

af allerede pressede folk, og at konsulenter i jakkesæt og slips 

udelukkende arbejder med at reducere medarbejderstaben, så der 

bliver flere likvide midler til rådighed. Det passer ikke. 

Optimering handler om, at vi ændrer den måde, vi arbejder på og 

begynder at arbejde mere smart. Vi skal ikke arbejde hårdere for at 

nå vores mål, vi skal arbejde smartere, så vi kommer lettere til vores 

mål og opfylder de krav, vores kunder stiller til os.  

Eksempelvis lå der for år tilbage flere glemte benzindæksler på 

tankstationer. Det var folk, der havde skruet dem af og glemt at 

skrue dem på igen, efter de havde fyldt benzin på.  

Det var indtil bilindustrien fandt ud af at bygge en proces, som 

tilfredsstillede kunden ved fx at give benzindækslet et vedhæng 

eller en nøgle til at åbne dækslet med.  

Forestil dig, hvad der vil ske, hvis du som leder kunne fortælle dine medarbejdere,  
at de ikke skulle bruge tid på at rette fejl? Det er kernen i procesoptimering.

Kort sagt bør vi blive bedre til at lære at bygge processer, så fejl ikke 

opstår.  

Derfor er vi nødt til at stoppe op og kigge på de arbejdsgange, vi har. 

Det vil ikke hjælpe at få flere hænder til opgaverne, hvis vi konstant 

udfører dem forkert. Vi skal rette arbejdsgangene til, så de dele af 

vores arbejde, der er værdiløst, bliver fjernet. Gør vi dette, kan vi 

levere bedre service til vores kunder, og vores kunder vil opleve en 

højere kvalitet i det, vi leverer til dem.  

Vi skal bruge vores energi på at fjerne spild og frigøre ressourcer til 

det, der skaber værdi for vores kunder og positive resultater på 

bundlinjen.  

Det gælder for alle virksomheder, afdelinger og teams. Det er ikke 

kun for de virksomheder, der har et fysisk produkt. Det gælder lige 

så meget for servicevirksomheder. 



Mennesker laver ikke fejl  
– det gør processer2



#2

Groft sagt kunne man i stedet sige, at det er lederne, der fejler, da de 

ikke har formået at tydeliggøre processen for alle medarbejdere, så 

alle følger de samme retningslinjer.  

Vi bliver nødt til at undersøge den proces, medarbejdere 

gennemfører, når de udfører deres arbejde. Der vil helt sikkert være 

forskel på vores arbejdsgang, og det er derfor vigtigt, at vi tilpasser 

den faste proces efter den proces, der performer bedst.  

Lad os kigge på et eksempel fra et callcenter, hvor processen er 

fastlagt og nedskrevet. Alligevel er der forskel på, hvordan to 

forskellige medarbejdere bliver scoret i de efterfølgende 

kundetilfredshedsundersøgelser. 

Den første indskydelse vil være, at den ene medarbejder må være 

dårligere end den anden – for de har jo samme manuskript. Men 

hvis vi lytter til hele samtalen, som medarbejderen gennemfører 

med kunden, vil vi opdage, at de har hver deres proces.

Der findes ikke mennesker, som bevidst ønsker at lave et dårligt stykke arbejde. Derfor 
er det en misforståelse, at det er virksomhedens medarbejdere, der laver fejl. 

Den ene afslutter samtalen med et ”er der mere jeg kan gøre for dig?”. 

Det giver kunden mulighed for at få afklaret øvrige bekymringer eller 

spørgsmål. Kunden afslutter derfor samtalen langt mere tilfreds 

end kunder, der har talt med den anden medarbejder. Men det er 

ikke medarbejderens skyld – det er processen, der ikke er optimal.  

Når man procesoptimerer, ser man på, hvilken proces der er god og 

forsøger at kopiere den til de andre medarbejdere. Så hvis ”Lise” fra 

callcentret har en høj kundetilfredshed, så prøver man at 

undersøge, hvad hun gør rigtigt.  

Her er det også vigtigt at huske, at man som leder skal uddele ros 

og anerkendelse, da det er vigtige skridt på vejen til at få skabt den 

optimale proces – i sidste ende til gavn for kunden.  

Som Richard Branson, stifter af det succesrige varemærke Virgin, 

ville sige: ”Treat your employers like you want to treat your customers”.  



Lederen kan forlange, at 
medarbejderen skal arbejde 
på en bestemt måde
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#3

Ja, det er indlysende, men det er ikke alle, der praktiserer dette i 

deres virksomhed. Vi er alle ansat i vores virksomhed for at tjene 

penge til denne, og derfor kan alle ledere forlange, at vi arbejder 

efter specifikke processer – om vi vil det eller ej.  

Har en medarbejder et forslag til, hvordan en proces kan 

gennemføres mere hensigtsmæssigt, kan denne ved hjælpe af data, 

der påviser en bedre proces, argumentere overfor sin leder, at alle 

arbejder efter denne proces. Hvis ikke må alle medarbejdere arbejde 

efter den proces, som er anvist af lederen.  

Som vi allerede har gennemgået, skal vi udføre vores arbejde 

smartere, og derfor skal vi konstant observere vores processer og 

sikre, at alle medarbejdere arbejder efter den mest optimale proces. 

Og det er ledernes ansvar at sikre, at alle medarbejdere gør det. 

Når vi ved, at vores ene medarbejder har en proces, der fungerer bedre end andre  
medarbejderes, bør ledere forlange, at alle arbejder efter den proces, som leverer bedst.  

Det er vigtigt at huske, at vi her taler om kerneprocesser og ikke 

enkeltstående særtilfælde. Der er altid en undtagelse fra reglen, 

hvilket også er tilfældet her.  

Står en medarbejder i en situation, hvor det for kunden er mere 

tilfredsstillende, at medarbejderen afviger fra det anviste 

manuskript, skal det selvfølgelig gøres.

Står en medarbejder i en situation, hvor det 

for kunden er mere tilfredsstillende, at 

medarbejderen afviger fra det anviste 

manuskript, skal det selvfølgelig gøres.”

“



Du får det, du måler4



#4

Måler du derfor på det forkerte, vil dine resultater være misvisende, 

dine argumenter uholdbare, og dine beslutninger vil blive truffet på 

en forkert baggrund. Når vi måler, er vi nødt til at erkende, at der er 

primære målinger, men også sekundære målinger, der skal 

gennemføres.  

Vi bliver som optimeringsfolk nødt til at se på vores Y, der er vores 

output – vores produkt. Hvad er årsagerne til det produkt, vi står 

med? Hvad er vores input – vores X’er? Det er X’erne, vi skal måle 

på. Det er disse, der sikrer, at vores output lever op til vores kunders 

forventninger. 

Lad os kigge på et callcenter. Her er der blevet foretaget målinger 

af, hvor mange telefonopkald, der bliver taget i timen, hvilket lever 

op til de interne målsætninger. Der er blevet målt på et output som, 

vi tror, leverer tilfredsstillende, men vores kunder er stadig 

utilfredse. Hvordan hænger det sammen?

Det kan ikke siges ofte nok. Dit resultat, dine argumenter og  
dine beslutninger er afhængige af det, du måler på.

Problemet er, at en tredjedel af disse opkald er genopkald fra 

utilfredse kunder, der ikke fik svar på deres spørgsmål første gang, 

de ringede ind. Vi har levet op til interne målsætninger, men vores 

kunder er stadig utilfredse.  

Vi bliver derfor nødt til at foretage sekundære målinger og tage 

disse med i vores evalueringer, argumenter og beslutninger. Kun på 

denne måde kan vi sikre, at vi leverer et tilfredsstillende produkt til 

vores kunder. 

Der er blevet målt på et output som, vi tror, 

leverer tilfredsstillende, men vores kunder er 

stadig utilfredse. Hvordan hænger det 

sammen?

“



Brugen af data kræver 
målesystem-analyse5



#5

Vi hører det gang på gang – Big Data. Virksomheder er ved at 

drukne i Big Data. Alle skal kunne det og behovet for medarbejdere, 

der kan analysere data, har aldrig været større.  

Men data kræver målesystemanalyser. Det er afgørende, at det, vi 

måler på, er blevet analyseret – og vi sikrer os, at alle måler på den 

samme måde. Ellers bliver vores målinger upræcise, og vi kommer 

tilbage til at tage beslutninger baseret på ukorrekte målinger.  

Ved hjælp af Measurement System Analysis (MSA) kan vi sikre os, 

at vores indsamlede data er til at stole på. Dermed kan vi foretage 

valide beslutninger.  

Hvis optimeringsmedarbejdere ikke gennemfører en MSA på deres 

målinger, er der en stor sandsynlighed for, at der kan være fejl i 

målingerne, hvilket kan være katastrofalt for virksomheden. 

Virksomheder har data i overflod. Men 
valide beslutninger bygget på data 
kræver samme målesystem.



Data slår til hver  
en tid erfaring6



#6

Vi må ikke bagatellisere den viden, de erfarne medarbejdere ligger 

inde med, men data kan til alle tider bruges som det stærkeste 

argument mod erfaring. Data kan påvise, at virksomheder bør gå i 

en helt anden retning, end erfaringen anbefaler.  

Data er det stærkeste argument, medarbejdere har overfor deres 

ledere, når de vil have gennemført beslutninger. Data, der har 

gennemgået en korrekt måling, vil altid være en endegyldig  

sandhed. Det er ikke mulig at komme med et validt modargument til 

et argument bygget på data.  

Data kan udfordre og vinde over den sandhed, som erfaringen har 

opbygget over mange år. Det er vigtigt, at man som ansvarlig for 

virksomhedens optimering ikke er forudindtaget, men lader data 

tale. Data skal derfor indgå i det daglige optimeringssprog og være 

det afgørende parameter, når der skal træffes beslutninger.

Erfarne medarbejdere har ofte stor 
betydning for virksomheder, da de ved 
hvordan tingene blev gjort historisk. 



Optimeringsfolk skal mestre 
processens sprog – matematik!7



#7

Optimeringsfolk bliver nødt til at forstå processens sprog (voice of 

proces), og det sker med statistik og matematik. Alt for mange 

danske virksomheder fokuserer på gennemsnit. 50 pct. af 

virksomheders KPI’er er baseret på gennemsnit.  

Den store udfordring er, at vores kunder ikke tænker i gennemsnit 

og placering. Det er de helt ligeglade med. De tænker i variation.  

Lad os kigge på et eksempel: Vi lover vores kunder, at vi leverer 

inden for syv dage. To af vores kunder modtager deres produkter 

efter fem dage, fire kunder efter seks dage – og tre kunder efter 

otte dage. Det giver en gennemsnitlig levering på 6,2 dage, hvilket 

lever op til det, vi har lovet vores kunder.  

Så er alt jo perfekt – eller er det? Men hvad med de tre kunder, der 

først fik deres produkter efter otte dage? De er helt sikkert ikke 

tilfredse. For vi har ikke levet op til vores løfte.

For at få succes med optimeringsprojekter er det afgørende, at de ansvarlige  
for optimeringen har en forståelse for matematik og statistik. 

Vi har ikke opdaget denne fejl, da vi har målt på gennemsnit, havde 

vi derimod målt på variation, havde vi set, at tre ud af ni leveringer 

ikke levede op til vores løfte, og vi kunne have rettet op på fejlen ved 

at ændre vores proces og sikre, at det ikke skete i fremtiden.  

Er vi nu super kundefokuserede, kunne vi rette henvendelse til de tre 

kunder, der ikke fik deres produkt til tiden, og beklaget vores fejl. 

Tror du stadig, de ville være utilfredse så?  

Hvis ikke optimeringsfolk taler processens sprog og bruger varians, 

standardafvigelse, range osv. vil de aldrig kunne opfylde og måle de 

ønsker og forventninger, kunderne har. 

Den store udfordring er, at vores kunder ikke 

tænker i gennemsnit og placering. Det er de 

helt ligeglade med. De tænker i variation.
“



Det handler om kunden  
– ikke dig, dig, dig!8



#8

Vi kan ikke understrege det nok. Vores kunder kan som aldrig før 

shoppe rundt og vælge leverandør, som det passer dem. En ny 

leverandør er kun ét klik væk, og vores kunder er ikke bange for at 

skifte os ud.  

Vi skal levere og skabe loyalitet hos vores kunder. Vi skal sikre os, at 

det, vi leverer, er det vores kunder ønsker. Og så skal vi give dem lidt 

mere. Vi skal ikke blot give vores kunder det, de forventer, men 

overraske dem, så de ønsker mere fra os.  

Det er derfor altafgørende, at vi måler på de ønsker og forventninger 

vores kunder har. Vi skal lytte til vores kunder (voice of customer) 

og bygge vores proces op efter deres ønsker og forventninger. 

De virksomheder, der fokuserer på kunden og måler deres succes 

efter kundernes tilfredshed, vil være dem, der får succes i fremtiden. 

Disse virksomheder ønsker vi alle at bruge vores tid og penge på. 

Lad os slå følgende fast én gang for alle: Alt, hvad vi gør som virksomhed,  
skal tage afsæt i vores kunders ønsker og behov. 

Markedet er fuld af muligheder, og derfor vælger vi dem, der leverer 

det bedste produkt, den hurtigste levering – og endelig dem, der 

giver os en lille ekstra ting med i vores forsendelse, og som gør lidt 

ekstra for os.  

Det er fremtidens vindere og fremtidens virksomheder.  

Skal din virksomhed være en af disse?  

De virksomheder, der fokuserer på kunden 

og måler deres succes efter kundernes 

tilfredshed, vil være dem, der får succes i 

fremtiden.

“



LSV Group er en konsulentvirksomhed, der har 
specialiseret sig i rådgivning og undervisning inden for 

procesoptimering. Ved at kombinere filosofien bag LEAN 

og Six Sigma rådgiver LSV Group virksomheder om at 

reducere fejl, tid og spild i processer. Det resulterer i: 

✓ Gladere kunder 

✓ Mere tilfredse medarbejdere 
✓ Højere indtjening 

Læs mere på: www.lsvgroup.com

Om LSV Group 
20 års praktisk erfaring med procesoptimering


