
Fra 
med vores 5 steps til 

Performance

Teori Praksis Digitalt

Baseret på den anerkendte 

FLOW-Teori af Mihaly

Csikszentmihalyi. 

Vi gør teorien anvendelig på din 

organisation så du kan få indblik i 

din Performance-FLOW.

Alt dette gøres 100% Digitalt så 

behandlingstiden er minimal og 

produktet er fleksibelt.

Fra teori & forskning til operationel praksis:

steps til 5 Performance-FLOW



Formålet med 

FLOW-målingen

Interessenter og 

organisationsstruktur

Sammensætning af 

dashboard og 

spørgeramme

Hvad adskiller OP-FLOW fra konkurrenterne?

Visuelt dashboard, 

der er nemt at 

arbejde med

Operationelt, enkelt 

og ingen tunge 

rapporter

100 % fokuseret 

på performance-

FLOW

4, 6 eller 12 

målinger årligt

Hurtig at svare på 

– under 1 minut

Hurtig og præcis 

reaktion efter hver 

måling

5 steps til hvordan vi sikre Performance-FLOW i din organisation:

Step 1: OP-FLOW skræddersyes 100% til dig



En FLOW-måling er et fleksibelt værktøj, der kan bruges på tværs 

af afdelinger, teams, projekter og geografiske grænser. 

Dine medarbejdere svarer på et online 

spørgeskema med kun 6 spørgsmål!

Step 2: FLOW-Måling kommunikeres og gennemføres



Selvledelse Klare mål Ubureaukratisk

Kompetencer Feedback Koncentration

Data indsamles for 6 parametre, der er 

afgørende for Performance-FLOW:

Du har mulighed for at 

planlægge og prioritere ”at 

lede dig selv i hverdagen” 

under ansvar for 

omgivelserne.

Du kender målene for de 

opgaver du skal udføre på 

ethvert tidspunkt.

Du føler dig ikke begrænset 

af interne bureaukratiske 

regler og 

beslutningsprocesser.

Du oplever at der er 

balance mellem dine 

kompetencer og de 

opgaver/udfordringer du 

skal løse.

Du får tydelig og løbende 

fedback på det arbejde du 

udfører.

Du har mulighed for at 

koncentrere dig i længere 

tid af gangen uden at blive 

forstyrret, når du løser dine 

opgaver..

Vidste du at 

medarbejdere i 

FLOW performer 

bedre?

Step 3: Rådata bearbejdes



- Se det på din computer, mobil og tablet

Når dine data er indsamlet og bearbejdet så sættes 

informationerne op i vores interaktive FLOW-Dashboard. 

Step 4: FLOW-Dashboard

100% Digitalt



Besøg os på OP-FLOW.dk

Høj 

Prioritet

Mellem 

Prioritet

Lav 

Prioritet

Når du har modtaget dit FLOW-Dashboard tilbyder vi selvfølgelig feedback og 

hjælper med prioritering af indsatsområder. Vi står også klar med sparring og 

initiativer, der kan forbedre Performance-FLOW i din organisation.

Step 5: Prioritering af indsatsområder

https://op-flow.dk/

