
 

 

 

Overskud til udvikling 

”Alle kan investere i en lækker robot. Men det kan vores organisation og måden, vi 

arbejder og tænker på i VOLA, ikke. Vores organisation er en af vores 

konkurrenceparametre”, siger Peder Nygaard, fabriksdirektør i armaturfabrikken 

VOLA. På VOLA er de ikke i tvivl om, at det kan betale sig at investere i kvalificeret 

arbejdskraft. 

VOLA blev grundlagt i 1897. Virksomheden inklusiv hele produktionen ligger i Horsens, eksporterer high end 

armaturer til hele verden, har 200 medarbejdere og de har travlt. For der er masser af ordrer. Alligevel bruger 

de også tid til at gå på kurser i arbejdstiden. 

Forbedringskultur 

”At fastholde og bevare, det er noget, museer gør”, siger Peder Nygaard og uddyber: ”På VOLA handler det 

ikke om at fastholde arbejdskraft, men at udvikle. Udvikle medarbejderne, så de kan udvikle og forbedre 

vores produkter. Vi har en forbedringskultur”.  

For eksempel kan alle medarbejdere skrive forbedringsforslag til ledelsen på små sedler. Og det var der 

mange, der gjorde. Men der var også nogen, som aldrig gjorde det.  

10 procent ordblinde 

Forklaringen viste sig at være, at ca. 10 procent af medarbejderne 

var ordblinde. De kunne få ideer, men ikke skrive dem ned. Ca. 5 

procent af alle mennesker er ordblinde, men de fleste steder er det 

ikke noget, man snakker om. Det begyndte man på i VOLA. Alle 

medarbejdere gennemgik en dansk screeningstest, og dem, der ville, 

fik undervisning i at læse og skrive. Der blev meget større åbenhed 

omkring at have brug for skrivehjælp. Nu var det blevet helt ok at 

bede en kollega om hjælp til de små forbedringssedler. 

Fremtidens arbejdskraft 

Men hvorfor ikke bare ansætte nogen, der kan det hele i forvejen? 

”De findes ikke”, svarer Peder Nygaard og understreger, at uanset 

hvem de ansætter, så skal de oplæres i det, der er særligt for VOLA, 

og som man skal kunne for at være der. ”Kompetencer er mange ting. Det kan for eksempel også være 

evnen til at kunne forstå, hvad en kunde gerne vil have”, siger Peder Nygaard. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Om kampagnen: 

EU sætter fokus på virksomhedernes indsats 

Keep up the good work er den danske del af den europæiske event, European Employers’ Day, hvor hele 

EU sætter fokus på virksomhedernes indsats for at integrere ledige på arbejdsmarkedet. 

Eventen er oprindeligt er initieret af Public Employment Services (PES) og forløber i perioden fra d. 4. til d. 

15. april. Med tiltaget ønsker PES at styrke samarbejdet mellem beskæftigelsessystem og virksomheder for 

at integrere flere ledige på arbejdsmarkedet. 

Læs mere på kampagnesitet www.cabiweb.dk/keepupthegoodwork eller #keepupthegoodwork. 

Peder Nygaards råd fra 

virksomhed til virksomhed: 

1. Bare kom i gang. For industrivirksomheder 

er der i hvert fald ikke noget alternativ. Vi er 

nødt til selv at gøre en indsats for at 

kvalificere fremtidens arbejdskraft. Det er 

rettidig omhu. 

 

2. Få fat i nogle ildsjæle, der kan hjælpe med at 

få det til at ske. 

Fakta 

 

http://www.cabiweb.dk/keepupthegoodwork

