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DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE: 
LÆS DEN OG BRUG DEN

Hvilken betydning vil det have, hvis virk-
somhederne og organisationerne får øje på 
de oversete potentialer i værdikæden, så de 
kan skabe store resultatmæssige forandrin-
ger? Og hvilken betydning vil det have, 
hvis topledere og supply chain-ledere får en 
konkret forståelsesramme for at organisere 
det arbejde? Forfatterne er passionerede 
omkring arbejdet med værdikæden og dens 
betydning for hele virksomheden. Deres 
ambition med denne bog er at påvise vær-
dien af og kaste lys på de ovenfor nævnte 
spørgsmål.

Vækst, konkurrencekraft og produktivi-
tetsforbedringer. Det er begreber, vi møder 
konstant. Vores vækst er for lav, vi bliver 
overhalet af andre nationer, der kan gøre 
det bedre end os, og Produktivitetskom-
missionen skrev, at produktiviteten i dansk 
økonomi har udviklet sig svagt i mange år 
– især i servicesektoren. Der er nok at tage 
fat på ude i virksomhederne, og derfor har 
en professor, en konsulent og en kommu-
nikationsekspert, der alle har særlig faglig 
viden om Supply Chain Management, sat 
sig for at skrive en bog, der påviser, hvordan 
virksomhederne kan udvikle deres konkur-
rencekraft.

De konstaterer tørt, at bundlinjen kan 
forbedres med 5-20 procent inden for 24 
måneder, hvis man sætter sig for at arbejde 
strategisk og systematisk med at forbedre 
sin værdikæde, som er det begreb, de vælger 
at bruge i stedet for det mere kendte Supply 
Chain Management, som, de mener, ikke 
siger nok.

Bogen leder os igennem en kort beskri-
velse af den historiske udvikling af Supply 
Chain Management, og af hvordan feltet 
typisk har været organiseret og ledet i 
virksomhederne. Forfatterne indfører et 
balance-begreb i virksomhedernes overord-
nede ledelse og påviser, hvilke faldgruber 
der kan være, hvis der er ubalance i priori-
teterne mellem de forskellige traditionelle 
discipliner som salg, udvikling, produktion 
og økonomi. De postulerer, at Supply Chain 
Management i for mange tilfælde vil være 

strategisk underprioriteret, fordi den 
øvrige del af virksomhedens ledelse 
ikke har forståelse for, at Supply Chain 
Management og det at arbejde med sin 
værdikæde kan, bør og skal have stor ind-
flydelse på indfrielsen af virksomhedens 
strategiske mål.

Forfatterne har udviklet en model – eller 
transformationsramme – for planlægning 
og gennemførelse af udvikling af værdi- el-
ler forsyningskæder, som de kalder Conti-
nuous Transformation Framework. Bogen 
fører os sikkert gennem denne model ved 
at beskrive hver enkelt del af modellen og 
påvise, hvordan man kan arbejde med mo-
dellen og få den til at leve i praksis. Afslut-
ningsvist diskuteres, hvordan arbejdet med 
at gennemføre de nødvendige beslutninger 
og de mange tilknyttede projekter kan ledes 
og organiseres. 

Det er en god bog. Det har ikke været for-
fatternes mål at skrive et akademisk værk, 
men at bruge deres samlede opsparede erfa-
ring på at debattere en række betragtninger 
og holdninger og så påvise en hel praktisk 
ramme, som man umiddelbart kan bruge 
i morgen i sit arbejde med at forbedre sine 
resultater ude i virksomhederne. Det er de 
lykkes med.

I modsætning til de mange bøger, hvor 
der kan være stort gab mellem teori og prak-
sis, så er der her tale om en bog, der kort 
beskriver teorien, påviser, hvordan de en-
kelte emner kan ses fra forskellige vinkler, 
og kombinerer dem med forfatternes egne 
erfaringer. Forfatterne fremhæver indled-
ningsvist flere gange, hvor galt de opfatter, 
at det står til i mange virksomheder, og på et 
tidspunkt må jeg indrømme, at jeg tænkte: 
Står det virkeligt så ”slemt” til i mange dan-
ske virksomheder? Er der belæg for det her? 
Men på side 99 bliver min tvivl gjort til 
skamme. To af forfatterne har tilsammen 
gennemført over 200 værdikædeprojekter 
i nordiske virksomheder. Det giver trovær-
dighed; det er folk, der ved, hvad de taler om 
– både teoretisk og praktisk. Når de så flere 
gange fremhæver, at når det drejer sig om 

udvikling af den stærke værdikæde, er det 
90 % mennesker og 10 % teknik, så er jeg 
endnu mere lydhør.

Bogen er skrevet i fornuftigt begrænsede 
kapitler, der behandler hvert sit em ne og 
slutter af med at stille ”5 skarpe spørgsmål 
til læseren”. Det er tydeligvis forfatternes in-
tention, at det, de skriver, skal kunne bruges 
i læserens daglige arbejde, og at de ønsker 
at skabe bevægelse hos læseren. Refleksion, 
der kan føre til handling. Spørgsmålene/
refleksionerne er gode, og jeg tænker, at de 
enkelte gange ville blive endnu bedre, hvis 
læseren blev opfordret til at vurdere sin egen 
virksomhed på en skala fra 1-10 og komme 
med et bud på, hvad der skulle til for at 
opnå et højere resultat. Forfatterne bruger 
eksempler fra større kendte danske virksom-
heders arbejde med at styrke værdikæden. 
Jeg kunne godt have tænkt mig nogle flere 
eksempler fra servicevirksomheder og ikke 
mindst offentlige organisationer for at frem-
hæve, at ikke kun produktionsvirksomhe-
der, men alle organisationer kan styrke sin 
værdikæde ved at arbejde struktureret og 
fokuseret med det.

Det er min opfattelse, at bogen umid-
delbart kan bruges i ledernes daglige arbejde 
med at forbedre værdikæden; at de umid-
delbart kan bruge bogen som et praktisk 
konkret værktøj til at gå samtlige af deres 
processer igennem ved at gennemføre den 
beskrevne transformationsramme CTF. Og 
skabe varige resultatmæssige forandringer. 
Læs den og brug den. /
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