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Lean er sund fornuft sat i system

Værdistrømsanalyse er et af de værktøjer, der indgår i 
Lean. Lean handler om at skabe mere værdi med færre 
ressourcer. Lean betyder ’trimmet’ og går ud på at øge 
produktiviteten gennem effektivisering. 

Lean er ikke et fikst og færdigt system, der kan indføres 
på én gang, men en løbende proces. Målet med Lean er 
i høj grad at skabe en kultur, hvor både ledere og medar-
bejdere konstant søger smartere måder at tilrettelægge 
arbejdet på.

Bestil ’Værdistrømsanalyse’ og læs mere på:
www.arbejdsplan.kvaeg.dk 

Her finder du også navne og kontaktoplysninger på de 
ni certificerede Leanrådgivere. 

Værdistrøms -
analyse 
Bedriftens arbejdsgange 
– hvor skaber I værdi, og hvor spilder I tid?

Derfor er Værdistrømsanalysen så god

Du får dine medarbejdere engageret i bedriften på en 
helt anden måde. 

Medarbejderne opnår en fælles forståelse for den en-
kelte arbejdsgang, ved at I sammen kortlægger alle 
arbejdsopgaverne – både de værdiskabende og de 
ikke-værdiskabende. 

Når medarbejderne bliver inddraget på denne måde, 
så bidrager de ved at tage større ansvar for at opti-
mere arbejdsgangen – det handler jo om deres egne 
arbejdsgange. 

– Og hvem vil ikke gerne have en nemmere arbejds-
dag? 

Dine medarbejdere bliver meget fokuseret på at 
reducere spild og begynder at arbejde på en anden 
måde.

Lean



Pris og bestilling

Med pakken Værdistrømsanalyse får du:
 • En værdistrømsanalyse af en certificeret 

Leanrådgiver
 • En Kom godt i gang-guide, der i korte formu-

leringer giver indspil til emner, man som le-
der bør være bevidst om i opstarten.

Pris: kr. ca. 3.300,–

Tidsforbruget, og dermed prisen, vil variere alt 
afhængigt af, på hvilket arbejdsområde Værdi-
strømsanalysen gennemføres. Ovenstående pris 
er gennemsnitsprisen for en værdistrømsanalyse 
på kalveområdet.

Få yderligere information/bestil Værdistrøms-
analysen hos din Leanrådgiver, eller på:
 
www. arbejdsplan.kvaeg.dk

Værdistrømsanalyse
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lang tid de enkelte opgaver tager at udføre.

Herefter laves analysen på et stykke brunt papir, hvor-
på de forskellige arbejdsprocesser inden for et afgræn-
set område, fx kalvepasningen, listes op.  Først beskrives 
nu-situationen, altså hvordan I på nuværende tidspunkt 
arbejder med arbejdsområdet. Undervejs noteres under 
hver arbejdsopgave eventuel spild af tid, forbedringsfor-
slag og ansvarsskift på post-it-sedler i forskellige farver. 

Når det er gjort, beskrives drømmescenariet for arbejds-
området – altså hvordan arbejdsområdet kunne fungere 
optimalt. Løbende under processen kommer både med-
arbejdere og ejer med forslag til at optimere arbejdsom-
rådet, undgå spild og få flere værdiskabende arbejds-
gange.  

Slutteligt udarbejdes handlingsplaner ud fra forbedrings-
forslagene, så man kommer så tæt på drømmescenariet 
som muligt.

I en Værdistrømsanalyse kigges alle arbejdsgange i et 
afgrænset område efter i sømmene. 

Hovedformålet er at klarlægge, hvilke arbejdsgange der 
skaber værdi, og hvilke der groft sagt er spild af tid. 

Ved Værdistrømsanalysen opnår du:
 • At medarbejderne bruger tiden på det, der skaber 

værdi
 • Større fleksibilitet, da medarbejderne kender hinan-

dens arbejdsgange
 • Øget viden om de enkelte opgaver
 • Øget medarbejderinddragelse, da medarbejderne 

deltager i hele Værdistrømsanalysen.

Sådan forgår Værdistrømsanalysen
En Værdistrømsanalyse begynder på staldgangen, hvor 
Leanrådgiveren ser, hvordan opgaverne bliver udført i 
det arbejdsområde, der skal analyseres. Det kan fx være 
kalvepasningen. Rådgiveren noterer blandt andet, hvor 


