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BAGGRUND

Som følge af udviklingen i byggebranchen har vi hos 
Georg Berg A/S valgt at implementere lean i vores 
virksomhed. Først i vores tømrerafdeling senere hen i 
resten af organisationen.  Med inspiration fra projekt 
”Byggeri og anlæg – øget produktivitet og bedre bun-
dlinje” tog vi de indledende skridt til at gennemføre 
denne forandringsproce. “Byggeri og anlæg – øget 
produktivitet og bedre bundlinje” er et projekt igangsat 
af 3F og Dansk Byggeri med støtte fra Bygge- og An-
lægsbranchens Udviklingsfond, som har til formål at 
hjælpe bygge- og anlægsvirksomheder med at optimere 
deres forretning. Det er vores forventning at lean vil 
hjælpe Georg Berg A/S med at optimere forretnings- 
og byggeprocesserne, således at fremtidens virksomhed 
bliver så driftsoptimal og effektiv som mulig. Fokus vil 
både være på at opnå kortsigtede og mærkbare resul-
tater på det operationelle plan, samt på mere langsigt-
ede og forretningsudviklende tiltag.

Det er selvfølgelig ikke gnidningsfrit at implemen-
tere lean i en organisation som Georg Berg A/S, der 
grundlæggende hænger fast i en ældre traditions-
bunden kultur. Vi oplevede hurtigt en modvilje mod 
forandringen, som bundede i usikkerhed i medarbe-
jderstaben. Derfor hyrede vi ekstern hjælp til at løse 
disse interne problemstillinger. Vi indså, at involvering 
og information var nøgleord i denne proces, men vi 
forstod også, at lean er en indgriben i de arbejdsgange/
rytmer som vores medarbejdere har benyttet gennem 
generationer. Derfor kræver hele processen også en 
gensidig forståelse mellem ledelsen og medarbejderne. 
I samarbejde med Deliotte og Kommunikations-
bureauet Auricula igangsatte vi forandringsprocessen - 
en proces som vi stadig er igang med. Denne rapport er 
skrevet omkring midtvejs i forløbet, således at vi stadig 
mangler effektmåling og de endelige erfaringer.
 
Vi vil med denne rapport belyse, hvorledes lean ef-
fektivt kan implementeres i en traditionel byggevirk-
somhed. Vi vil herunder særligt fokusere på de kom-
munikations og uddannelsesværktøjer, der skal sikre 
medarbejderinvolvering og generel villighed til at gøre 
lean til en permanent metode for den respektive virk-
somhed. Rapportens formål vil derfor være med til at 
skabe et informations- og erfaringsgrundlag, således at 
andre byggevirksomheder kan drage fordel heraf. I rap-
porten vil vi derfor også fokusere på den formidlende 
del af projektet. Rapporten udarbejdes med det formål, 
at den kan bruges som hjælpemiddel til andre byg-
gevirksomheder, der befinder sig i samme situation 
som os. 

GEORG BERG A/S

Georg Berg A/S er en byggevirksomhed med base i 
Slagelse. Vi udfører tømrer- og snedkerentrepriser, 
jord-, kloak- og betonarbejde i egenproduktion samt 
fag-, hoved- og totalentrepriser. Georg Berg A/S er 
velkonsolideret og omsætter for mere end 250 mio. kr. 
om året. Vi beskæftiger i dag 100 medarbejdere. 

LEAN KORT FORTALT

Lean er en produktionsfilosofi som afdækker og optim-
erer alle funktioner i en virksomhed eller organisation. 
Filosofien udspringer fra storskala produktion i 
bilindustrien i begyndelsen af 80’erne, hovedsagelig 
baseret på Toyota Production System (TPS) og ideer fra 
Just in Time (JIT) princippet. Filosofien går ud på:

•	 Du	altid	kan	producere	hurtigere	og	med		
 færre fejl
•	 Leveret	til	kunden	til	tiden
•	 Reducerer	forbruget	af	mandetimer,	areal,		
 investering etc.

Lean skal ses som en filosofi der sætter fokus på at re-
ducere og eliminere spild med det formål at skabe mest 
muligt værdi set fra kundens synspunkt.  

EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE

Da vi på Georg Berg A/S ikke selv besad den nødven-
dige viden og erfaring omkring lean, besluttede vi os 
for at få hjælp udefra til at implementere produktions-
filosofien i vores virksomhed. Vi kontaktede Deloitte, 
som har stor erfaring med at implementere lean i 
organisationer og virksomheder landet over. Sammen 
med Deloitte lagde vi en handlingsplan, som var speci-
fikt rettet ind til vores virksomhed. I første omgang 
besluttede vi at implementere lean i vores tømrerafde-
ling, da denne afdeling så kunne agere ”foregangsek-
sempel” for resten af organisationen, og således hjælpe 
til med forandringsprocessen senere i processen. 
Planen er dog at vi på sigt vil benytte lean i hele vores 
organisation. 

Kort efter vi havde igangsat initiativet stod det os klart, 
at vi behøvede et langt større fokus på den interne 
kommunikation for at få succes med denne forandring-
sproces. Derfor kontaktede vi Kommunikations-
bureauet Auricula, som herefter har håndteret den 
interne kommunikation.



LEAN IMPLEMENTERET I GEORG BERG A/S

Den indledende handlingsplan for leanforløbet så 
således ud:

handlingsplan for lean-forløb (udarbejdet af Deloitte)

Som det fremgår af ovenstående handlingsplan har vi 
sammen med Deloitte valgt otte møder/workshops, 
som skal danne informationsgrundlaget for proces-
sen i samspil med de til tiltag som Auricula foretager. 
Det overordnede formål med handlingsplanen er, at 
sørge for at medarbejderne dels får den tilstrækkelige 
information, og dels tager ansvar for processen. Lysten 
til at deltage og medvirke positivt til processen kom-
mer netop gennem disse to hovedfaktorer: informa-
tion og involvering. Udover ovenstående tiltag har vi 
også valgt, at sætte fokuserer på efteruddannelse af de 
implicerede medarbejdere. Efteruddannelsen af medar-
bejderne skal blandt andet sikre, at alle har det nødv-
endige vidensmæssige grundlag til at forstå og deltage 
aktivt i lean-forløbet. 

Beskrivelse af forløbet:

Forløbet detailplanlægges. Der formuleres konkrete mål 
for forløbet, og der foretages en forventningsafstemning 
til forløbet og resultatet heraf. Der foretages en ud-
vælgelse og nærmere definition af den arbejds-proces, 
der skal arbejdes med gennem lean-forløbet, herunder 
snitflader til andre dele af organisationen.

Medarbejdere der skal deltage i forløbet, udvælges og 
informeres. 

Der afholdes et informationsmøde for medarbejderne 
i tømrerafdelingen. Formålet er at introducere med-
arbejderne til lean og til pilotforløbet. Efter informa-
tionsmødet fortsættes med et projektmøde med den 
medarbejdergruppe, der skal involveres i forløbet. Denne 
medarbejdergruppe får en mere uddybende introduktion 
til lean, forløbet og de enkelte projektaktiviteter samt 
deres rolle i forløbet. 

 

Sammen med medarbejderne kortlægges den udvalgte 
arbejdsproces via ”brown paper” og ”post-its”.

Kortlægningsmetoden baserer sig på lean-principperne. 
Medarbejderne får en grundig introduktion til de lean-
værktøjer, der bliver anvendt i workshoppen.

I samarbejde med medarbejderne foretages en spildana-
lyse af den kortlagte arbejdsproces. Spildanalysen vil 
bl.a. fokusere på, om alle aktiviteter tilfører værdi til det 
næste led i kæden.

Der udarbejdes forbedringstiltag til den behandlede 
proces, og der foretages en effektvurdering af hvert enkelt 
forbedringstiltag (forventet effekt i forhold til forventet 
implementeringsindsats).

Summen af de fremkomne forbedringstiltag udgør en 
bruttoliste. Sammen med ledelsen vurderes hvert enkelt 
tiltag med henblik på, om tiltaget skal implementeres. 
Resultatet af denne vurdering er en nettoliste med 
forbedringstiltag, der ved implementering vil optimere 
den behandlede arbejdsproces med mærkbare resultater 
til følge.

Der udarbejdes konkrete og brugbare handlingsplaner 
til forbedringstiltagene på nettolisten. Handlingsplan-
erne skal sikre, at forbedringstiltagene bliver succesfuldt 
implementeret i organisationen.

Der udarbejdes tidsplaner og påsættes ansvarlige for 
implementering af tiltagene, hvilket skal sikre fremdrift i 
implementering og forankring af tiltagene.

Ovenstående handlingsplan er udarbejdet af Deloitte, 
og er blevet brugt som omdrejningspunkt for vores 
lean-forløb.

I hele processen vil vi forsøge at opnå en så stor grad 
af medarbejderinvolvering som muligt. For os er det 
essentielt at medarbejderne vil lean, og derfor også ser 
forandringen som et nødvendigt gode. Vi vil under 
hele forløbet have fokus på denne del af projektet. 



INFORMATION TIL MEDARBEJDERNE I TØMR-
ERFORRETNINGEN

I enhver given forandringssituation påkræves det, at 
de implicerede medarbejdere er parate til at deltage i 
forandringen. Derfor kræver det et stort benarbejde at 
foretage en større forandring i en virksomhed. Først 
og fremmest må man via analyser og dataindsamling 
(interviews, spørgeskemaer etc.) sikre sig at med-
arbejderstaben overordnede er parate til forandringen. 

Man skal samtidig sørge for at etablere et rum (kom-
munikationsplatform: intranet, dedikerede hjemme-
sider, opslagstavler), hvori der kan kommunikeres 
åbent, og hvor alle implicerede parter har mulighed for 
at deltage. 

Kommunikationsbureauet Auricula foretog en 
spørgeskemaundersøgelse, samt flere interviews med 
både ledere, mellemledere og medarbejdere. Spørgeske-
maet, som blev besvaret anonymt, gav et præcist ind-
blik i medarbejdernes forhold til lean-forløbet, og var 
derfor en meget brugbar informationskilde i planlæg-
ningen af den kommunikation som skulle bistå lean-
forløbet. Efter at have udsat dataene (interviewene, 
spørgeskema) for en granskning, stod det klart at vores 
medarbejderstab ikke var tilstrækkelig forandringsvil-
lige.

Georg Berg A/S stod med følgende problematikker 
som stod i vejen for en succesfuld implementering af 
lean i virksomheden:

1. Medarbejderne er usikre. De danner myter 
som f.eks.: Bliver jeg overflødig? Skal jeg arbejde hurti-
gere? Skal jeg skrive alt ind i skemaer? Osv.

2. Vil medarbejderne slutte op omkring tiltaget i 
en sådan grad, at de også fremefter vil benytte lean som 
arbejdsmetode?

3. Kan tiltaget være så indgribende overfor den 
enkelte medarbejders arbejdsliv, at han/hun føler sig 
trådt på?

4. Kan det tænkes, at der opstår splid mellem 
ledelse og medarbejdere pga. tiltaget?  

5. Medarbejderne har måske slet ikke lyst til at 
lave om på deres arbejdsgange

For at løse ovenstående problemstillinger var det nød-
vendigt at udfærdige en klar og brugbar kommunika-
tionsplan for hele lean-forløbet. 

Der er ofte modvilje mod forandringsprocesser i en 
organisation. Derfor er det essentielt med åbenhed 
omkring processen, således at man hurtigt får udryddet 
eventuel usikkerhed og modvilje. Det er gennem kom-
munikation, at medarbejdernes tvivl og utryghed kan 
vendes til engagement og velvilje. 

Derfor igangsatte Auricula følgende kommunika-
tionstiltag:

•	 Coaching af udvalgte medarbejdere: 
Georg Berg A/S gav udvalgte ledere og mellemledere et 
overordnet kommunikationsansvar, således at de også 
blev en art kommunikationskanal, hvormed ledelsen 
kan kommunikere med resten af medarbejderstaben.  
I praksis vil det sige, at man uddelegerer ansvaret for 
informationsdeling til mellemlederne. Mellemlederne 
skal udvælges sådan at hele organisationen bliver dæk-
ket.

•	 Udarbejdelse af Lean-hjemmeside:
Hos Georg Berg A/S havde vi ikke en dedikeret kom-
munikationsplatform. Hidtil benyttede vi viral kom-
munikation (mund-til-mund), samt et nyhedsbrev der 
udkommer hver 14. dag. Men vi behøvede en platform, 
hvor folk kunne finde relevant information samt have 
mulighed for dialog. Derfor oprettede vi sammen 
med Auricula en dedikeret hjemmeside, der netop 
adresserede ovenstående problematikker. 

•	 Udarbejdelse af nyhedsbreve: 
Georg Berg A/S sender normalvis nyhedsbreve ud hver 
14. dag. I nyhedsbrevet skulle man således også fortælle 
og forklare hvordan det går med lean-forløbet. Fokus 
er her på oplysning, opbyggelse af tillid og åbenhed 
omkring forløbet.

•	 Interviews: 
Auricula foretog interviews med relevante medarbej-
dere, herunder tillidsmænd, medarbejdere og ledere. 
Det er vigtigt at også den kritiske røst for taletid her.  
Interviewene blev herefter uploadet til den dedikeret 
lean hjemmside, således at alle havde adgang til dem. 

•	 Møder: 
Lederne og mellemlederne blev engageret gennem 
møder, hvor det blev understreget, hvor vigtigt det 
er, at de er positivt indstillet over for lean-processen. 
Samtidig blev lederne coachet yderlige i hvordan man 
opnår succesfuld forandring, således at de havde et 
større indblik i de processor der gør sig gældende for 
Georg Berg A/S i denne tid.



•	 Direkte kontakt: 
Direkte kontakt til alle medarbejdere via mail eller pr. 
brev. Alle medarbejdere blev informeret omkring hele 
forløbet via disse kanaler. Dette tiltag bidrog til åben-
hed og informationsudveksling i organisationen. Det 
er vigtigt, at den direkte kontakt indeholder den rette 
dosering af information, ærlighed og konkretisering.  

Efterfølgende kommunikationstiltag:

•	 Georg	Berg	A/S	vil	udføre	en	årlig	medar-
bejderundersøgelse med fokus på medarbejdernes 
tilfredshed. Er de glade for at være en del af Georg Berg 
A/S? Fungerer den daglige kommunikation mellem 
afdelingerne og internt i afdelingerne? Hvad kan gøres 
bedre? Hvilke tiltag er de glade for? Hvad mener de bør 
ændres? Er de glade for at bruge lean?

•	 Georg	Berg	A/S	vil	også	evaluere	og	måle	på	
konkrete regnskabstal – virker lean på bundlinjen? 
Resultatet skal kommunikeres ud til medarbejderne, så 
de kan se, at lean-tiltaget er en succes. 

EFTERUDDANNELSE AF MEDARBEJDERE

Det er målet at skabe en tværorganisatorisk forståelse 
blandt medarbejderne, så de får gode forudsætninger 
for at tage ansvar for optimering af hele den samlede 
arbejdsproces og ikke kun eget arbejdsområde, der kan 
føre til suboptimering. Medarbejderne skal sammen 
sikre en løbende optimering af såvel opgaveløsning 
som opgavefordeling.

Derfor har Georg Berg A/S valgt at uddanne hele deres 
tømrerafdeling i lean (via Selandia Slagelse ”Center for 
Erhvervsrettet Uddannelse”). Uddannelsen foregår som 
AMU-kurser. Deltagerne uddannes i udvalgte lean-
værktøjer og anvender dem på egne arbejdsområder. 
Uddannelsen er led i den overordnet strategi, som 
søger en høj grad af medarbejderinddragelse, så det 
sikres, at medarbejderne får ejerskab for forløbet, og 
ikke mindst for implementeringen af forbedringstilta-
gene. 

Efteruddannelse er en central del af det grundarbejde 
som bør udføres i enhver given forandringssituation. 
De nye indblik og kompetencer sikrer, at medarbe-
jderne har bedre muligheder for, at forstå hvorfor 
forandringen er nødvendig, og efteruddannelsen sikrer 
en forankring af den viden vi opnår gennem hele for-
løbet. Samtidig er efteruddannelse også noget som skal 
foregå meget tidligt i forløbet - helst inden forandrin-
gen igangsættes. 

AMU-uddannelsen består af to moduler:

Modul 1 - Kommunikations- og arbejdsmetoder på 
byggepladsen (43748):
Fokus er lagt på kommunikation og samarbejde i grup-
per, de fem r’er: roller, relationer, retning, regler og 
rammer. Disse begreber udgør et holdbart fundament, 
da medarbejderne bliver bevidst om deres rolle under 
lean-processen og udarbejdelse af det reglersæt, der 
skal gælde for hver medarbejder og de relationer, den 
enkelte indgår i.  

Modul 2 - Trimmet byggeri for alle (40820):
Her gennemgås de udvalgte arbejdsprocesser i et lean 
perspektiv.  Der er endvidere fokus på de fem s’er: 
sorter, system i tingene, system i rengøringen, stand-
ardisering og selvdisciplin. Endelig vendes udvalgte 
lean-værktøjer en ekstra gang - efter behov.

FORLØBIGE ERFARINGER

At skubbe en traditionsbunden virksomhed som Georg 
Berg A/S ud i forandringens vinde, har vist sig vans-
keligt. Men samtidig har vores store fokus og grundige 
arbejde med vores ledelse og medarbejdere været 
utrolig lærerigt, og vi er bestemt på rette køl. Vi har en 
klar forventning om lean vil medføre at vi hos Georg 
Berg A/S vil kunne producere billigere og mere effek-
tivt, samtidig med at vi undgår irriterende spild i vores 
arbejdsgange. Vi forventer derfor også at vores me-
darbejdere vil få en bedre og mere givtig hverdag, som 
ikke baseres på at de skal løbe hurtigere, men derimod 
arbejde smartere.   

Vi håber at andre virksomheder eller organisationer 
kan drage nytte af denne rappport. 

I efteråret 2012 vil der foreligger effektmålinger for forløbets 
betydning for vores kunder, bundlinje og medarbejdere. For 
mere information kan man rette henvendelse til: 

Lone Thrane 
Uddannelseskonsulent

e-mail: lt@bygud.dk
Telefon direkte: 35 87 87 10 

YDERLIGERE KONTAKTINFORMATIONER

Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse
Bredahlsgade 1
4200 Slagelse

Tlf.: +45 58 56 70 00
kontaktperson - Anette Bak Frederiksen

mail: abfr@selandia-ceu.dk  




