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”VI VIL MÅLES PÅ VORES EVNE TIL AT SKABE 
VÆRDI FOR KUNDEN. I PRAKSIS SKABER VORE 
KURSISTER EN DOKUMENTERET BESPARELSE 
PÅ GODT 1,1 MIO. KR. FOR DERES RESPEKTIVE 
VIRKSOMHEDER.”

Lean og Six Sigma går fortsat deres sejrsgang 
som de mest benyttede ledelsesværktøjer på 
globalt plan. Deres fælles sigte er at optimere  
arbejdsprocesserne ved at komme det unød-
vendige spild til livs og minimere fejlene under-
vejs for at gøre virksomheder mere lønsomme 
og effektive. Alligevel opfattes de to skoler ofte 
som hinandens rivaler, men i stedet kan de med 
fordel indgå i én, samlet projekt- og ledelses- 
metode. Det skaber nemlig merværdi, lyder bud-
skabet fra Katrine Rohde, der stiftede LSV Group 
i 2006 og siden har stået i spidsen for virksom-
heden, der tilbyder målrettede uddannelses- og 
konsulentydelser med Lean og Six Sigma som et 
fælles fundament.

”LEAN OG SIX SIGMA STYRKER HINANDEN, 
så vi tog, på linje med en del andre, den logiske 
beslutning at samle dem i én værktøjskasse med 
det, der virker bedst fra de to metoder”, forklarer 

Katrine Rohde, da hun tager imod i World Trade 
Center Ballerup, hvor virksomhedens team på 10 
mand har deres base. 

”Lean egner sig især til at identificere, kvantifi-
cere og reducere det unødvendige spild tidligt i 
processen, hvor Six Sigma så efterfølgende med 
fordel kan bruges til at løfte kvaliteten i en ser-
viceydelse eller et produkt, fordi denne metode i 
særlig høj grad inddrager kundernes forventnin-
ger som et væsentligt parameter. De to metoder 
i kombination løser derfor opgaven langt bedre, 
end hvis man fravalgte den ene metode til fordel 
for den anden”, siger Katrine Rohde.

DENNE FUSIONSSTRATEGI HAR I DEN 
GRAD BÅRET FRUGT FOR LSV GROUP OG 
DERES KUNDER. ”Vi vil måles på vores evne til 
at skabe merværdi for kunden. Derfor kræver vi 
eksempelvis også, at vores kursister skal gen-

nemføre et praktisk projekt i deres egen 
virksomhed under selve uddannelsen, 
som udløser en økonomisk besparelse 
på minimum 100.000 kr. for at blive 
indstillet til certificering. Men i praksis 
skaber vore kursister en dokumenteret 
besparelse på godt 1,1 mio. kr. for deres 
respektive virksomheder per uddannel-
sesprojekt”, siger Katrine Rohde.

OFTE HANDLER DET OM at rette op 
på lav kundetilfredshed, da utilfredse 
kunder, der negligeres, i den grad er 
gift for virksomheden her og nu. På sigt 
kan det tilmed udløse en negativ spiral 
med sure medarbejdere og opgaver, 
der hober sig op. Det øger sygefravær 
og giver lavere produktivitet og mindre  
arbejdsglæde. ”Vi vil typisk identificere og 
optimere de mest kritiske ”touch points” 
- situationer hvor kunderne er i kontakt 
med virksomheden. Herigennem giver 
de kritiske kunder os et uvurderligt  
datagrundlag, når de nu gør sig den ulej-
lighed, at klage over en serviceydelse  
eller et produkt, som de ikke er tilfredse 
med”, siger Katrine Rohde. 

80 PCT. AF ALLE KLAGER handler i 
øvrigt om 20 pct. af fejlene, konstate-
rer hun. Derfor gælder det om at prio-
ritere indsatsen og sætte ind, hvor det 

for alvor løfter kundens oplevelse af 
produktets kvalitet og serviceydelsen. 
 
Dette skærpede kundefokus bør gen-
nemsyre organisationen fra top til bund, 
hvor opgaven for LSV Group så er, at 
træde til som fødselshjælper og give 
virksomhedens ledelse og dens med-
arbejdere de rette værktøjer til frem-
adrettet at løse opgaven på egen hånd 
- bl.a. via kursusforløb og E-learning, der 
certificerer deltagerne efter internatio-
nale standarder. På denne måde opnår  
kunderne både højere kundetilfreds-
hed, gladere medarbejder og bedre ind-
tjening.

LSV GROUP TAGER i øvrigt sin egen 
medicin, så virksomheden lever op til 
den højest opnåelige kreditvurdering, 
AAA år for år og præsterer samtidig soli-
de vækstrater - med 3 Gazeller i Børsen 
som resultat. Alligevel er målet fortsat 
at fastholde momentum som en agil  
nichevirksomhed, hvor rammerne i  
World Trade Center Ballerup passer 
perfekt.

Kathrine Rohde påskønner også at World 
Trade Center Ballerup direkte opfordrer 
sine lejere til, at styrke deres netværk i 
huset og tilmed se hinanden som mulige 

Lean og Six Sigma i fælles 
værktøjskasse giver pote

Katrine Rohde og Kion Schmeltzer 
sætter pris på at være en del af  

World Trade Center Ballerup,  
hvor en del af LSV Groups kunder 

tilmed ligger i gåafstand.     

Katrine Rohde, CEO, LSV Group.

 
 OM LSV GROUP

LSV Group er en konsulentvirksomhed, der 
hjælper virksomheder med at procesoptime-
re og drive deres forretning. Virksomheden 
bruger ledelsesværktøjerne LEAN Six Sigma, 
der tilbydes som konsulentydelser, under-
visning og e-learning. Virksomheden har 
modtaget fem Tripple A-akkrediteringer fra  
Bisnode og tre vækst gazeller fra Børsen. 
Stifter og CEO Katrine Rohde blev i 2007  
udnævnt blandt Top 100 Talenter i Danmark 
(Berlingske Business Magasin) og i 2009  
tildelt titlen som årets anden bedste leder af 
Junior Chamber International (JCI). 
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LEDELSE:

samarbejdspartnere. ”Vi har tidligere 
indgået i kontorfællesskaber, hvor 
kontrakten direkte forbød os at tage 
forretningsmæssig kontakt til andre  
lejere. Det stik modsatte er tilfældet 
her, hvor man tilskynder os alle til, at se 
de andre lejere som potentielle kunder 
og leverandører. Denne meget liberale 
og åbne model har vi allerede nydt godt 
af og vil gerne fremhæve, som noget 
helt unikt for stedet her”, slutter Katrine 
Rohde. 


