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FORORD:

Denne bog er udviklet til faget Tids- og Metodestudier på 
Produktionsingeniørstudiet på Teknisk Fakultet på Syddansk 
Universitet. Men på grund af dens struktur og opbygning vil 
den kunne anvendes i mange andre sammenhænge, også på 
uddannelser på lavere niveau.

Bogen er også en glimrende selvstudiebog for dem, som 
arbejder med Tids- og Metodestudier i det daglige arbejde, men 
som har været så uheldige, at det ikke har været en del af deres 
grunduddannelse.

Denne bog linker den klassiske disciplin Tids- og 
metodestudier, som har sin rod helt tilbage til Frederic W. 
Taylors arbejde hos General Electric, sammen med LEAN 
filosofiens krav til datagrundlag, og løfter på denne måde faget 
ind i det 21. århundrede.

Denne bog er den første fagbog fra Forlaget Solhøj, som er et 
lille forlag, som ejes af forfatteren. Jeg er derfor meget 
interesseret i feedback, som kan forbedre bogen og forlagets 
kommende udgivelser.

Powerpoint præsentationer, samt caseopgaver til bogen kan 
rekvireres fra forfatteren.

Forfatteren kan kontaktes på jan@eagleeye.co.dk

Solhøj

Februar 2013

Jan Pedersen
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1. INTRODUKTION:

En erhvervsvirksomhed er en organisation, som består af en 
række delsystemer, som tilsammen udgør det hele der gør det 
muligt for virksomheden at udfylde den mission, som 
virksomhedens bestyrelse har planlagt.

Disse delsystemer er enkelt dele af virksomheden, som er 
befolket med specialister inden for deres specifikke område. 
Det er så ledelsen opgave, at få alle disse specielle kompetencer
til at spille sammen på en sådan måde, at virksomheden bliver 
succesfuld.

Et eksempel på et delsystem kan se i nedenstående figur:
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Figur 1: Virksomhedens delsystemer



Det økonomiske delsystem tager sig af virksomhedens 
overordnede økonomiske styring, og har som hovedopgave at
sikre, at alle regninger bliver betalt og at der bliver opkrævet 
penge hos kunderne for de ydelse vi sælger til dem. 
Derudover skal det økonomiske delsystem også levere 
nøgletal til ledelsen, som gør den istand til at navigere 
virksomheden på en økonomisk ansvarlige måde.
Det afsætningsmæssige delsystem er ansvarlig for at sælge 
de varer, som virksomheden udbyder, hvad enten der er tale 
om egen produktion, eller virksomheden er en 
handelsvirksomhed. 

Det afsætningsmæssige delsystem, er meget afhængig af, at 
der forefindes en stabilt og troværdigt tidsregistrering i 
virksomhedens produktionssystem, så man er istand til at 
prisfastsætte virksomhedens produkter, på et realistisk 
grundlag. Det er jo ret surt, hvis man mener at der er en fin 
indtjening på produkterne, men at tilfældet er det omvendte, 
simpelthen fordi man ikke var istand til at beregne de 
omkostninger, der var forbundet med at producere varen.
Det tekniske delsystem, er det delsystem, som bliver direkte 
berørt af vores indsats i relation til tids- og metodestudier. 
Det tekniske delsystem er meget i store træk virksomhedens 
produktionssystem, inklusiv lager og øvrige 
logistikfaciliteter. Men hvordan virksomhedens tekniske 
delsystem er sammensat og konfigureret, afhænger jo meget 
af, hvilken type virksomhed vi taler om. Hvis det er 
hjemmehjælpen i en kommune, vil den jo have et ganske 
andet udseende, end den har på en maskinfabrik.
Den tekniske styring i en virksomhed tager udgangspunkt i 
de strategiske mål, som ledelsen af virksomheden har 
udstukket for den kommende periode. Den tekniske styring af
en virksomhed kan yderligere nedbrydes til en række 
delelementer, som nedenstående figur illustrerer:

 Side: 8 © Forlaget Solhøj  



De enkelte styringsområder varetager nedenstående opgaver i 
virksomheden:

Typiske styringsområder Styringsområdet vedrører:
Produktstyring Produkter, sortiment og typer
Kvalitetsstyring Kvalitetsniveau og service
Metodestyring Processer, metoder og udstyr
Anlægsstyring Produktionsanlæg, art, størrelse og 

lokation
Logistikstyring Vare- og materialeadministration, 

dvs. art, type, materialestrømme, 
transport, distribution og 
disponeringer

Produktionsstyring Produktionsplanlægning og 
kapacitetsdisponeringer.
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Figur 2: Elementer i Teknisk Styring



I denne bog, bliver det mest indenfor området 
Metodestyring, vi kommer til at arbejde, men da tingene jo 
hænger uløseligt sammen vil de øvrige styringsområder også 
blive berørt.
Men inden vi kaster os over selve metodestyringen, vil vi lige
prøve at kigge lidt tilbage i tiden, og se hvordan det 
fagområde vi skal til at arbejde med, er blevet behandlet i 
tidligere tider, for det er faktisk lidt interessant og kan godt 
sætte vores egen lidt selvtilstrækkelige tidsalder lidt i 
perspektiv.
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