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Projektgennemførelse på 6 uger

40 forbedringsforslag fremsat, heraf 38 godkendt jf. de fem fastlagte kriterier.

32 forslag gennemført og afsluttet af medarbejderne selv - inden projektafslutning.

En fjerdedel af de gennemførte forslag blev forsigtig værdisat, og de betalte 

projektprisen fire gange i år 1.

”Små hjul, små hjul kan flytte store ting” synger Erik Grip tilbage i 1989. 

I Nordjylland er det nutid. Små løbende forbedringer (kaizen) i Rolltech 

A/S har ført til stor gevinst ikke kun økonomisk, men også for medarbej-

derne og deres arbejdsglæde - og processen er langt fra færdig endnu.  

Konsulentvirksomheden Fokon har i foråret kørt processen ledet af 

leankonsulent Kurt Tønder.

Hvorfor kalde et procesforløb for  ”Kaizen-TEMA – med benchmar-

king”?

Kaizen: Et kendt og godt begreb til involvering af medarbejdere hvor 

medarbejderne selv står for udvikling og gennemførelse af løbende for-

bedringer. Dog oplever mange det som svært at drive i hverdagen, når 

den første eufori har lagt sig. Derfor er strategien i Kaizen-TEMA fuld 

fokus på et aktuelt TEMA i en afgrænset periode (typisk 2 – 3 måneder), 

så energien bevares på max i hele forløbet. 

TEMA’et: I hele forløbet er der fokus på virksomhedens vigtigste 

tema (udfordring) og på at få det flyttet i en positiv retning her og nu.

Benchmarking: Bruges til at sammenligne grupperne omkring det at 

kunne generere og ikke mindst gennemføre ideer selvstændigt. Gerne 

suppleret med en form for konkurrence.

Kaizen Tema handler om, at få hele virksomhedens fokus rettet mod 

ét emne som er vigtigt at få flyttet her og nu, og det geniale er, at det 

tjener sig ind mens projektet kører. Dvs. allerede år 1 er der positivt 

dækningsbidrag – og så har det samtidig positiv indflydelse på medar-

bejdertilfredsheden.

Både tillidsmand, Hans Ulrich Sørig og Søren Kjær Nielsen, produk-

tionschef i Rolltech A/S, oplever Kaizen-TEMA forløbet som meget 

givende, både når det handler om effektivitet, men også når det handler 

om kommunikation og udvikling af medarbejdere.

”Og så er det en meget faglig proces, hvor medarbejderne bliver 

trænet i deres faglige færdighed til at lave forandringer. Før var det 

”systemet”, der skulle løse problemerne og stå for ændringerne. Det 

betød, at tingene ofte døde, og hvorfor så komme med nye ideer til løs-

ninger. Nu får medarbejderne kompetencer, så de selv kan løse mange 

af problemerne”, fortæller Produktionschefen.

Tillidsmanden tilføjer hertil:

”Ja, og det giver os en helt anden måde at se på hinanden. Vi har fået 

øje på nye kvaliteter hos hinanden, og det er helt legalt, at vi kommer 

med vores ideer, input og være kritiske. Før kunne vi også være kritiske, 

men det var mere at pege fingre ad hinanden. Nu er der mere fokus på, 

om den anden kan bruge ideen.

Før var medarbejderne i produktionen ansat til at lave output, men 

ikke til at komme med ideer, dem kom ledelsen med. Nu produceres 

der både ideer og meter i produktionen.

”Og hvorfor ikke bruge alle hjernevindingerne der er i firmaet?” spør-

ger produktionschefen.

Processen skal føre videre til selvstyrende teams, og her er det 

vigtigt, at ansvar og kompetence er samstemmende. Derfor kræver en 

proces som denne uddannelse. Ikke bare uddannelse i praktisk hånd-

værk men uddannelse, der giver indsigt i både en selv og ens kolleger.  

Og på det område har Kaizen-TEMA processen været meget givende, 

slår produktionschefen fast.
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I virksomheden har der vist sig en utrolig idérigdom. Ideerne skulle der 

sorteres lidt i, men da medarbejderne først fik fundet melodien, så var 

de lynhurtige til at få tingene gjort. Ideerne behøver ikke være store 

forkromede ting men ting, der enten sker mange gange, eller noget der 

irriterer i dagligdagen. Næste skridt er at få andre dele af virksomheden 

med. Det bliver nødvendigt, når medarbejderne i produktionen begynder 

at kræve mere fra de andre. Tillidsmanden ser også, at medarbejderne 

vil kunne begynde at tænke større og økonomisk tungere projekter ind. 

Men først skal der trænes kompetencer, og så vil der komme plads til 

større projekter. 

Driftslederen og tillidsmanden opsummerer processen således: 

”Det handler om, at kreativiteten er sluppet løs, medarbejderne får lov at 

udvikle sig også mentalt. Det handler om overskuelighed og strukturere-

de udfordringer, hvor målsætningen er klar og tydelig for medarbejderne. 

Men også, at ting tager tid. Det er en kulturændring i organisationen, og 

gryden skal holdes i kog. Vi skal løbende have nye indspark”.

Tillidsmanden afslutter:

”Og så skal vi bruge dele af hjernen, som vi ikke normalt bruger på 

arbejdet..”

Skal udbyttet af processen gøres op, så er der et helt konkret 

udbytte på øget indtjening/besparelser på mindst 10.000 kroner 

per medarbejder i år 1 på bundlinjen for Rolltech A/S.

At der i projektet også lå en lille konkurrence, gjorde det 

ikke mindre spiseligt for medarbejderne. Men hvornår 

gruppen af mænd der vandt konkurrencen, får tid til at 

indfri gaven der står på en tur på  det lokale bryghus og 

restaurant, det bestemmer konerne derhjemme. 

Beskrivelse af proces
1. TEMA’et besluttes af ledelse.

2. Information til alle medarbejdere.

3. Uddannelse af medarbejderne, enten samlet før opstart eller 

løbende i forbindelse med de enkelte runder. Hos Rolltech A/S 

valgte man at gøre det i forbindelse med de enkelte runder.

4. Gennemførelse af de 4 TEMA-runder, hvor de enkelte team 

selv genererer og gennemfører to ideer pr. runde. Ideerne skal 

opfylde fem kriterier, som er hele grundlaget for hurtig og 

enkelt forslagsbehandling.

5. Forslagene godkendes af styregruppe.

6. Løbende synlig målstyring. (Benchmarking).

7. Resultatopgørelse.

8. Information til alle medarbejdere. Herunder kåring af den 

vindende gruppe.

FAKTA:
ROLLTECH A/S blev etableret i 1985.

Hovedproduktet er produktionen af afstandsprofiler til termoruder. 

Oprindeligt i materialerne aluminium og galvaniseret stål, nu i 

rustfrit stål og plastic. 

ROLLTECH A/S er i dag en af de førende i markedet for moderne 

varmkant profiler.

Med produktion og lager på 7.000 m² og omkring 60 ansatte er 

ROLLTECH A/S eneste skandinaviske producent af sin art. 

Hovedmarkedet er hele Europa, men der bliver leveret profiler til 

hele verden.

ROLLTECH A/S er DS/EN ISO 9001 certificeret. 

Medarbejderne har selv bolden. Både til at få ideer til forbedringer og til at få dem 

ført ud i livet. Det giver øget arbejdsglæde, siger tillidsmanden. Man kan selv 

være med til at påvirke. Her viser han en af forbedringerne. Et støtteben, der kan 

slås ud, når der skal pakkes. Det gamle støtteben, her vist af produktionschefen, 

skulle bæres frem hver gang, det skulle bruges og det stod nemt i vejen.

De store hjul fik deres afmærkning med skilte i loftet, så de var til at 

finde. Både tillidsmand Hans Ulrich Sørig og produktionschef Søren Kjær 

Nielsen ser stort potentiale i at arbejde struktureret med forbedringer, 

som medarbejderne selv kan være med til at sætte i værk.

Uddannelse

Ansvar
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