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Værdikæden skal være et ledelsesværktøj  
-Et forskningsprojekt i Royal Greenland 
 

Værdikæden er et dominerende fænomen, der de seneste 

år har fået større fokus som følge af en udfordrende 

udvikling mod længere og mere komplekse globale 

værdikæder. Det gør at der er et behov for at udvikle den 

eksisterende forståelse af værdikæden.  

Denne udfordring møder Royal Greenland. Som 

følge heraf har Royal Greenland engageret sig i et 

Erhvervs PhD-projekt, et forskningsprojekt som skal 

udvikle værdikæden til et strategisk ledelsesværktøj. 

Salg og marketing direktør Bruno Olesen er sponsor 

og Kategorichef Søren Eschen er 

virksomhedsvejleder. Professor Olav Jull Sørensen 

fra Aalborg Universitet er forskningsvejleder på 

projektet.  

Længere, mere komplekse og mange globale 

værdikæder  

I Royal Greenland har fisken gennemgået en rejse fra 

den bliver trukket op af vandet til den lander på 

middagsbordet. Den har ikke blot flyttet sig 

geografisk, mange aktører og aktiviteter er 

involveret, og mange parametre kan påvirke 

værdikæden. Royal Greenland har ansvaret for at 

koordinere, organisere og lede denne rejse med 

respekt for råvaren og til størst værdi for kunder, og 

hermed i sidste ende Royal Greenland selv.  

De aktiviteter og aktører der er involveret i rejsen udgør en værdikæde. Denne forståelse stammer tilbage 

fra forskere som M. Porter, D. Gereffy og P. Dicken. I dag køber, sælger og samarbejder virksomheder 

på tværs af grænser, globaliseringen giver næsten uanede muligheder. Samtidig er konkurrencen ikke 

længere lokal men global. Lange og komplekse globale værdikæder er en konsekvens af handel på tværs 

af grænser og global konkurrence. Dette har skabt et behov for en kraftig videreudvikling af den 

oprindelige værdikædeteori.  

En ledelsesudfordring  

Hellefisk, rejer, rødspætte, krabbe, torsk, laks og flere endnu. Royal Greenland arbejder med forskellige 

arter, og hver art har ikke blot én værdikæde, den har flere. Det gør at Royal Greenland opererer i mange 

værdikæder. Det er et stort puslespil, mange brikker skal passe sammen og optimeres. Puslespillet skal 

Erhvervs PhD-projekt:  
Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Royal Greenland 

og Aalborg Universitet. Projektet er sponseret af Royal 

Greenland og Ministeriet for Forskning og innovation. 

Projektet løber henover en treårig periode og har været i gang i 

et år.  

Sponsor: Salg og Marketing direktør Bruno Olesen 

Virksomhedsvejleder: Kategorichef Søren Eschen 

Vejleder på Aalborg Universitet: Professor Olav Jull Sørensen 

Karina Hjørringgaard Jensen 

Ansat på forskningsprojektet i et  

samarbejde mellem Royal Greenland  

og The International Business Center  

på Aalborg Universitet.  

Uddannelsesbaggrund:  

Cand. Merc. i International Virksomhedsøkonomi. 

Tidligere arbejdet indenfor konsulentvirksomhed med salg og 

marketing, og har assisteret på forskningsprojekt i 

værdikædeforskning ved Københavns Universitet.  

 

 

En global værdikæde er en sekvens  

af værdiskabende aktiviteter, der er  

udført af et netværk af aktører på 

tværs af grænser.   
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lægges sådan, at værdikæderne er mest muligt værdiskabende. Værktøjer til at løfte denne 

ledelsesudfordring er efterspurgte, og det er baggrunden for forskningsprojektet.  

 

Hellefisken 

Royal Greenlands hellefisk-forretning består af flere 

værdikæder. De forskellige værdikæder afspejler at 

råvaren kommer fra forskellige steder, bliver 

produceret på forskellige anlæg, gennemgår forskellig 

produktion og sælges som forskellige produkttyper via 

forskellige distributionskanaler til forskellige 

markeder målrettet forskellige kundesegmenter. For at 

Royal Greenland kan prioritere, organisere og lede 

disse værdikæder er der brug for værktøjer der for det 

første sikrer, at der arbejdes i de mest værdiskabende 

værdikæder. Hernæst skal de bidrage til at navigere 

kæderne til at få den største værdi ud af hele kæden, 

dvs. fra råvare, produktionssetup og til salgsarbejde. 

Dette værktøj bliver igennem forskningsprojektet 

udviklet til hellefisk-forretningen i Royal Greenland.  

Forretningsmodel – et forskningsprojekt 

Med en vision om at Royal Greenland skal være tættest på fiskene, tættest på kunderne og tættest på 

forbrugerne, sættes der yderligere fokus på og krav til de værdikæder der arbejdes i. Royal Greenlands 

udfordring med at lede et komplekst værdikædesetup er fokus i forskningsprojektet. Årsagen er at det er 

forståelsen og arbejdet med at organisere, prioritere og strategisk lede globale værdikæder der er vejen 

frem for vækst og værdiskabelse. En rapport fra OECD og WTO i august 2013, fremhæver hvilken 

afgørende indflydelse globale værdikæder har på både handel, investeringer og udvikling. Vi skal kunne 

arbejde strategisk og ledelsesorienteret med de globale værdikæder. 

Relateret materiale:  

Dansk værdikædeforskning 

Professor Philipp Schröder 

Implications of global value chains for trade, 

investment, development. OECD, WTO, UNCTAD 

2013  

Handbook for value chain research:  

Kaplinsky and Morris, 2001 

Forskningsprofil: Karina Hjørringgaard Jensen  

 

Fakta: Tendenser i seafood industrien 

Vertikal værdikædeintegrering 

Horisontal værdikædeintegrering – opkøb af konkurrenter 

Joint ventures og samarbejder for værdikædeoptimering 

Prioritering af kortere værdikæder  

(World’s 100 largest seafood companies 2012, 

undercurrent news, oct. 2013) 

 

 

Fakta: Dansk forskning i værdikæder                          

Danske eksportforskere på Århus Universitet har modtaget en bevilling på 15 

mio. kroner fra Tuborgfondet. De skal undersøge en række danske 

eksportvirksomheders arbejdede i lange globale værdikæder. Som de første 

i verden skal de undersøge hvordan en eksportvirksomhed kan styrke evnen til 

at etablere internationale samarbejder i værdikæderne. Den ny viden skal styrke 

dansk erhvervsliv og international forskning på området.  

        

       

 

http://www.oecd.org/sti/ind/G20-Global-Value-Chains-2013.pdf
http://www.oecd.org/sti/ind/G20-Global-Value-Chains-2013.pdf
http://www.oecd.org/sti/ind/G20-Global-Value-Chains-2013.pdf
http://www.prism.uct.ac.za/Papers/VchNov01.pdf
http://www.ibc.aau.dk/staff/phd-students/karina-hj%C3%B8rringgaard-jensen/

