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Skiltefabrik strammer op 
Lund Skilte i Esbjerg har nedbragt fejl og øget indtjeningen ved at forbede de interne ar-

bejdsgange. Fokus har været på tydeligere procedurer og styrket samarbejde. Innovations-

Agenterne har vejledt undervejs. 

- 80 procent af de fejl, vi tidligere har lavet, er fjernet nu, siger Jakob Lund, direktør i Lund Skil-

te. 

- Det betyder, at vi producerer mere effektivt og dermed tjener flere penge. Det blev mulig-

gjort gennem en analyse af, hvordan vi håndterer en opgave hele vejen igennem virksomhe-

den, fra salgsafdelingen til produktionen og videre til montage. Tidligere opstod der misforstå-

elser og uklarheder undervejs, fordi vi ikke havde klare procedurer og ansvarsområder. Det har 

vi nu. Og det ses tydeligt på bundlinjen. 

Værdistrømsanalyse gav klarhed 

Det var et Innovationstjek, udført af InnovationsAgent Susanne Damgaard, der gjorde Jakob 

Lund opmærksom på, at hans virksomhed rummede et stort internt forbedringspotentiale. 

Innovationstjekket er en 20 timers udredning af en virksomheds udviklingsmuligheder. Det 

udføres af en ekspert med speciale i teknologisk innovation i samarbejde med virksomhedens 

ledelse. Innovationstjekket kan sammenlignes med en forundersøgelse hos en læge, der ”diag-

nosticerer” og sender dig videre til en specialist. 

I den møderapport, InnovationsAgent Susanne Damgaard udfærdigede på baggrund af Innova-

tionstjekket, anbefalede hun blandt andet Jakob Lund at få en ekspert til at gennemføre en 

såkaldt ”værdistrømsanalyse” af Lund Skilte. 

Detaljeret kortlægning 

Susanne Damgaard fandt pengene til projektet hos MADE, Manufacturing Academy of Den-

mark, et stort nationalt initiativ, der skal styrke dansk produktionsindustris digitale profil. Nu 

kunne en ekspert i værdistrømsanalyse gennemgå virksomheden.  

Han kortlagde i detaljer, hvordan en ordre vandrer igennem virksomheden, fra den kommer 

ind via salgsafdelingen, efterfølgende håndteres i produktionen og derfra går videre til færdig-

gørelse og montage. På det grundlag foreslog han en række nye procedurer med fokus på klare 

og veldefinerede ansvarsområder og faste regler for, hvordan man videregiver en opgave til 

næste led i kæden. 

Kan nå mere end hidtil 

- Det handler om at afklare, præcis hvilke informationer den enkelte medarbejder skal have for 

at udføre sin opgave optimalt, forklarer Jakob Lund. 

- Ud over at fjerne 80 % af de fejl, vi tidligere lavede, så kan hver medarbejder nu nå mere end 

hidtil. Desuden er tidspresset på hver enkelt opgave blevet mindre. Det betyder, at vi kan sam-

køre opgaver, der ligner hinanden og dermed effektivisere produktionen yderligere. 



Irritation blev vendt til motivation 

Lund Skilte gennemførte det store projekt i sidste halvdel af 2016. Spørger man Jakob Lund om 

medarbejdernes reaktion, så lægger han ikke skjul på, at projektet i starten skabte en del irrita-

tion: 

- I begyndelsen troede de, at vi skulle lave om bare for at lave om. Men efterhånden gik det op 

for dem, at deres arbejde blev enklere og mere veldefineret. Det har flyttet meget for dem. 

Selvfølgelig sker der stadigvæk fejl. Det kan ikke undgås. Men nu er hver arbejdsproces be-

skrevet, og man kan slå op i en mappe eller på computeren og få præcis den information, man 

har brug for.  

- Så selv om vores omsætning er faldet en smule, så har vi øget indtjeningen markant. Alene 

fordi vi har strammet op på de interne arbejdsgange, slutter Jakob Lund.  

Han er tredje generation i virksomheden, der er grundlagt i 1946 og bl.a. producerer sikker-

hedsskilte, autoreklamer og lysskilte.  

 


