
Lean hos Thøisen Murerfirma

Mål for Thøisen Murerfirma:
Med det nuværende setup bruges der meget 
tid om morgenen, inden bilerne er klargjorte 
til at medarbejderne kan køre ud til 
kundeopgaver. Derudover er der en del 
ekstrakørsel efter redskaber og materialer, 
som ofte glemmes på firmaadressen. Målet 
for virksomheden er, at få reduceret den 
unødige tid.

Process Performance® tilbyder support og uddannelse indenfor optimeringskoncepterne Lean og Six Sigma. 

Firmaet har over 15 års erfaring med effektivisering af arbejdsprocesser i danske og udenlandske virksomheder. 

Det er alt fra produktion, administration, udvikling og service. 

I Process Performance® produktportefølje indgår også Ledelses udviklingsprogrammer fra LMI Danmark.

Ønsker du hjælp til at indføre Lean i din 
virksomhed så kontakt:
Erik Olesen
erik@processperformance.dk
+45 2569 4492

Produkter leveret af Process Performance®
➢ Lean Green Belt træning og sparring
➢ Lean forandringsledelse
➢ Lean implementering  

Lean Green Belt projektet tog udgangspunkt i mandens murerfirma
Jane Thøisen var en af deltagerne på Lean Green Belt uddannelsen hos Process Performance® 
Efter sparring med Erik Olesen blev projektet defineret; der skulle indføres Lean i Thøisen Murerfirma som drives af 
Janes mand, Thomas. 

Hvordan kommer medarbejderne hurtigere ud af døren om morgenen?
Jane startede med at analysere arbejdsprocesserne i samarbejde med hendes mand.
En af udfordringerne var de lange lede-tider efter materialer og redskaber på virksomhedens lager.
Ligesom at medarbejderne ofte glemmer materialer og dette medfører ekstra kørsel.
Målet var at optimere forberedelsestiden om morgenen forud for, at medarbejderne kører ud til kunderne.
Med andre ord – medarbejderne skulle hurtigere ud af døren om morgenen. 

Projektet blev defineret og sat i gang – teori og praktisk anvendelse 
Projektplanen blev udarbejdet sammen med Erik fra Process Performance® og rammen var nu sat for 
Lean Green Belt forløbet. Jane havde hjemmeopgaver i virksomheden mellem undervisnings dagene, for at 
kombinere teori og praksis. På baggrund af dette blev der udarbejdet en skriftlig rapport, som Jane skulle forsvare til 
en mundtlig eksamen. Under hele forløbet modtog Jane sparring og vejledning fra Erik der var underviser på forløbet.

Kortlægning og analyse af arbejdsprocesserne
Arbejdsprocesserne på værksted og lager blev kortlagt og analyseret ved hjælp af Value Stream Mapping, 
Spaghetti-diagram og Svømmebaner. Aktiviteter der ikke tilførte værdi set ud fra kundens synspunkt, blev fjernet. 
Lagerkapaciteten blev optimeret med Lean metoden 5S. Der blev udarbejdet en ABC-Analyse i forhold til de aktuelle 
kundeopgaver og dette blev holdt op imod den måde lageret var indrettet på og de arbejdsrutiner der var i 
virksomheden. Dette bevirkede at hele proces-flowet i virksomheden kunne optimeres.

Hurtige og målbare resultater – direkte på bundlinjen
Indførelse af Lean har medført at medarbejdernes forberedelsestid er blevet reduceret med 20 min om dagen. 
Fordelt over 11 medarbejdere blev der frigivet over 3,5 time ekstra tid om dagen – svarende til mere end 18 timer 
om ugen. Ekstra kørsler efter glemte materialer er delvist fjernet. Der er blevet frigivet over 50 % mere lagerplads. 
Medarbejdernes arbejdspres er blevet reduceret og motivation er øget. Virksomheden er nu i stand til, at løse flere 
opgaver med de samme personalemæssige ressourcer. 

Næste step
Som ny-certificeret Lean Green Belt vil Jane nu indføre Kaizen problemløsnings tavler i virksomheden - dette er for at 
forankre Lean kulturen. Thomas er meget optimistisk og glæder sig til det videre forløb. Arbejdet med Lean har 
allerede bevirket, at Thøisen Murerfirma nu kan yde en endnu bedre service og vejledning overfor sine kunder.

Fakta om Thøisen Murerfirma:
Thøisen Murerfirma drives af Thomas Thøisen 
på 10. år. Virksomheden er specialiseret i 
facadebehandlinger, flisearbejde og 
ombygninger/flæk.
Foruden ejeren Thomas er der ansat 10 
murersvende og én lærling. Thomas’ kone 
Jane hjælper til i virksomhedens
administration. Virksomheden er beliggende i 
Augustenborg, Sønderjylland.
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