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OPTIMERING 
DK Company A/S sparer tid 

Som et led i virksomhedens vækststrategi, har DK Company sat fokus på medarbejdernes ressourcer. Det har 
givet afkast, ikke bare i form af en forbedring i medarbejderkulturen, men også som bedre resultater på bund-
linjen. DK Company har i deres vækststrategi stort fokus på velbefindende af både leverandører, samarbe-
jdspartnere, kunder, og sidst men ikke mindst, medarbejdere i koncernen. 
 
I samarbejde med Time Consult valgte DK Company i forbindelse med vækststrategien BloomingConcept, at 
køre et forløb, hvor de kunne klæde medarbejderne på til at udnytte arbejdstiden optimalt, og samtidig bedre 
være i stand til at overkomme en omskiftelig verden med fart over feltet. Deres mål var at opnå effektive medar-
bejdere samt at nedsætte stressniveauet. 
 
DK Company er en af Danmarks største tekstilvirksomheder med over 800 medarbejdere i Danmark og siden 
2001 har virksomheden vækstet via opkøb og skabelse af nye brands. Selskabet blev i 2011 børsnoteret.  
 

Udbytte for DK Company og medarbejderne 

Når  et  Time  Consult’s  forløb  afsluttes,  foretages  en  måling  af  resultatet  blandt  deltagerne.  Hos  DK  Company  har  
målingen for et udpluk af 46 medarbejdere blandt andet vist, at den årlige tidsbesparelse er omregnet til 
omkring 2 medarbejdere.  Over 80% af de 46 medarbejdere mener, at forløbet har nedsat deres stressniveau og/
eller givet dem mere overblik i hverdagen. 
 

Effektivitet og vækst 

I forbindelse med ny vækst i DK Company sikrer et forløb sammen med Time Consult, at nye medarbejdere, også 
i forbindelse med fusioner og opkøb ,nu kommer ind i samme gode effektivitetskultur, hvor alle tackler opgaver 
og situationer vha. samme redskaber og processer, alt sammen for at sænke stressniveauet i virksomheden til 
gavn for både organisationen og medarbejderne. 
 
Resultatet for DK Company blev en vækststrategi med hold i, glade interessenter , og mere tid til alt det der 
tæller –  nemlig vækst. 



Spildtid på jobbet i Danmark får motivationen til at dale og koster generelt samfundet 100 milliarder kroner om 

året. I gennemsnit anslår danske lønmodtagere, at ni procent af deres arbejdstid spildes, hvad svarer til mindst 

tre timer om ugen for en fuldtidsansat. Halveres det til bare halvanden time, sparer det samfundet 50 milliarder 

kroner. 

 

Processen med et optimalt udbytte 

Time Consult har helt unik tilgang til at få det optimale udbytte af et effektivitetsforløb – så det virker.  

Hovedformålet er at skabe et udbytte og en udvikling og derfor vil Time Consult altid gerne tage del i  

implementerings- og opfølgningsfasen lige som man har gjort hos DK Company A/S.  

 

Det er videnskabeligt bevist, at den traditionelle kompetencetilførsel, som man kender fra et ordinært kursus, 

kun tæller 20% i det samlede hele for at skabe effektfuld kompetenceudvikling. Det der vægter højere er at mo-

tivere og sikre implementering. Så stiger chancen for et succesfuldt udbytte med 80%.  

 

I processen hos DK Company tog Time Consult først udgangspunkt i medarbejdernes motivation og deres 

udgangspunkt ift. en vaneændring. Herefter fortsatte forløbet med seminar, implementering og opfølgning i 3 

dage fordelt over 6 måneder. Denne proces er nøje opbygget for at sikre optimalt udbytte og afkast. 

 

Time Consults passion er 
at hjælpe mennesker til et bedre arbejdsliv hvor bunker på skrivebordet, kaos i hovedet og en fyldt indbakke er 
passé. Fordi vi alle fortjener et liv i balance, så vi er glade både privat og på arbejde. For når vi har det godt, har 
vore kollegaer, ledere og vores virksomhed det også godt. 
 

Specialister i optimering. 
Time Consults primære fokus er på tidsoptimering med ændring af vaner og udnyttelse af de IT systemer vi i 

forvejen har til rådighed som Outlook eller Lotus Notes. Erfaringen er, at man generelt bruger disse systemer 

alt for lidt, og med mere viden og enkle redskaber kan de være en stor hjælp i hverdagen.  
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Prisen på spildtid 

 

Kun 24% af danskernes 
tid på arbejdet , går til  
direkte værdiforøgelse i 
virksomheden for de 
kontoransatte. 
 
Svend Ulrik Nyholm/ JP nov. 2012 
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