
Produktionsstyring - Begreber, principper og modeller
Skaber et overblik over de mange produktionsmæssige metoder, 
der anvendes i dag i forbindelse med produktion – og dette i ordets 
allerbredeste betydning. 

Historisk set er produktionsstyring et fagområde, der er udviklet til 
at styre materialer og kapacitet i jern- og metalindustrien. Senere er 
fagområdet videreudviklet til at omfatte alle produktioner, der frem-
stiller fysiske produkter. Gennem det seneste årti er der imidlertid 
fremkommet en opfattelse af, at ordet ”produktion” kan anvendes 
om enhver proces, der munder ud i et resultat, materielt såvel som 
immaterielt.

Fremstilling af information og udvikling af service bliver herved 
også dækket af produktionsbegrebet. Mange af de tankegange og 
principper, der er beskrevet i denne bog, f.eks. Lean, Six Sigma og 
Total Productive Maintenance, har da også i dag vundet stor  
udbredelse i virksomheder, der ikke fremstiller fysiske produkter, 
f.eks. inden for sundhedssektoren og den finansielle sektor. 

Bogen gennemgår både metoder, modeller, principper og tanke-
gange, og er dermed velegnet til undervisningsbrug. Men bogen 
fortaber sig ikke i kompliceret matematik, og den er derfor også et 
must for den, der arbejder med produktionsstyring i praksis.

Bogen beskriver tankegange og principper for produktion, produk-
tionssystemer og produktionsstyring. Herved præsenterer bogen 
ikke blot metoder og modeller til at løse en kompleks produktions-
styringsopgave, men også, hvordan produktionsstyringsopgaven 
kan forenkles. Der præsenteres herved ikke én løsning på, hvordan 
produktionsstyring bør gennemføres, men et bredt spektrum af 
muligheder. 

Sigtet med bogen er at give en bred forståelse af teorier, principper 
og modeller inden for fagområdet. Samtidigt er der lagt vægt på at 
beskrive relationer mellem tankegange og principper, herunder den 
tidsmæssige udvikling af disse. 

Baggrunden for og indholdet i en række af de mange buzzwords, 
der præger fagområdet, er beskrevet, og ved at sammenligne ind-
holdet bag disse viser forfatteren, hvad der er nyt, og hvad der er 
”gammel vin på nye flasker”.

Bogen er skrevet med henblik på undervisning af studerende, men 
den henvender sig i høj grad også til personer, der i praksis arbejder 
med produktionsstyring. Ud fra det brede spektrum af tankegange, 
principper og modeller, der er beskrevet i bogen, skal der findes 
meget inspiration til, hvordan produktionen og styringen af denne 
kan tilrettelægges i en specifik virksomhed.

Aage U. Michelsen 
Har gennem mere end 40 år været lektor på Danmarks Tekniske 
Universitet, og har her bl.a. undervist i faget Produktionsstyring. 
Han har vejledt omkring 200 studerende, der stort set alle har udført 
deres eksamensprojekt i en virksomhed. Dette omfatter  
såvel virksomheder, der har fremstillet fysiske produkter, som virk-
somheder, der har fremstillet information og service.  
Endvidere har han undervist på en række forskellige efter- 
uddannelseskurser, specielt i regi af Dansk Indkøbs- og Logistik  
Forum (DILF) og Dansk Rationaliseringsforening (DRF).  
I forbindelse med sidstnævnte har han gennemført APICS-uddan-
nelserne CPIM og CIRM. Indholdet i denne bog er således baseret 
på mange års både teoretisk og praktisk betonet arbejde inden for 
fagområdet.
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Forord 

Denne bog er udarbejdet med henblik på brug som lærebog i den grundlæggende 
undervisning i produktionsstyring på DTU. Da bogen ikke indeholder avancerede 
matematiske modeller, er det imidlertid håbet, at den også vil finde anvendelse andre 
steder. Bogen er skrevet på dansk, og om dette er en fordel eller ej, vil der sikkert 
være delte meninger om. Efter undertegnedes opfattelse er der imidlertid behov for 
dansksproget faglitteratur inden for det driftstekniske fagområde, herunder inden 
for produktionsstyring. For at relatere de danske begreber til den amerikanske 
terminologi, er denne mange steder i bogen i parentes anført med kursiv skrift efter 
de danske begreber. 

Med udgangspunkt i et begrænset antal sider, så må der træffes et kompromis 
mellem bredde og dybde. Ved udarbejdelsen af manuskriptet har bredden været 
prioriteret frem for dybden, idet sigtet med bogen er at give læseren et bredt kend-
skab til området.  

Inden for fagområdet fremkommer der løbende nye begreber, og det kan umiddel-
bart være vanskeligt at gennemskue, hvad der er nyt i et nyt begreb, og hvilke for-
skelle og ligheder der er mellem de forskellige begreber. Det er håbet, at bogen kan 
bidrage til at give en vis afklaring heraf, og dermed til at danne baggrund for kritisk 
at kunne vurdere nye begreber. Når det med referencer til ældre kilder er eksemplifi-
ceret, at noget af nyheden i et nyt begreb ikke er helt nyt, så er det ikke for at nedgøre 
det nye begreb, men for at give en større forståelse af begrebet ved at sætte det i 
relation til andre begreber. Som eksempel kunne den udbredte begejstring for Lean 
således let føre til en anvendelse, hvor resultaterne viser sig at være skuffende, hvis 
Lean ikke ses i et bredere perspektiv. Nogle af bogens udsagn om Lean kunne således 
umiddelbart opfattes som værende negative, men de er tænkt at skulle være kon-
struktive. 

 

Januar 2010 

Aage U. Michelsen
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