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KAN EN LÆREBOG VÆRE MEDRIVENDE 
SPÆNDENDE? 

Kan en lærebog være medrivende spændende og svær at lægge fra sig – ja, det kan 
den. 

Denne bog er skrevet som en roman, hvor læseren følger fabrikschefen Alex Rogo 
i de tre måneder han har til at få rettet op på sin mildest talt skrantende fabrik. 
Fabrikken døjer med utilfredse kunder, kolossale forsinkelser og anstrengt likvidi-
tet. 

Fabrikken er en fremstillingsvirksomhed med serieproduktion. Tankerne og syns-
punkterne – den teori Alex udvikler undervejs – lader sig da også bedst overføre til 
en virksomhed der fremstiller forskellige emner, i varierende styktal, i gentagende 
serier. 

Den forandringsproces fabrikken gennemgår er mest interessant set i et logistisk 
og økonomisk perspektiv. Men da tingene hænger sammen, er den også meget in-
teressant set fra et kvalitetsperspektiv. Det overordnede tema er forandringspro-
cesser, som altid er interessante for os som arbejder med kvalitet.

”Målet” er ikke en ny bog. Første udgivelse går helt tilbage til 1984. Den er skrevet 
af en anerkendt managementkonsulent, som har udgivet flere andre bøger, også 
andre i romanform. Selvom bogen er af ældre dato, er den stadig både læseværdig 
og aktuel. Kun meget få steder afsløres at bogen er over 30 år gammel.

Set isoleret som roman vinder den ikke litteraturprisen, men hvis alternativet er 
en tør teoribog er denne formidlingsform at foretrække. I det mindste som et rig-
tigt godt afsæt til at arbejde mere med de begreber og synspunkter, der bliver præ-
senteret via Alex Rogos arbejde med at vende den skrantende fabrik.

Bogen er fremragende som godnatlæsning, med mindre du ender med søvnman-
gel, fordi du ikke kan lægge den fra dig. Den synes også oplagt at læse som grund-
lag for en diskussion med kolleger eller fagfælder. 

God læselyst
Henrik
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JEG SER PÅ RÆKKEN, OG 
NOGET OPPE FORAN FANGER 
MIT BLIK. JEG SER DAVEY 
SÆTTE FARTEN NED ET PAR 
SEKUNDER. FORAN HAM 
FORTSÆTTER RON UDEN AT 
BEMÆRKE DET. DER KOMMER 
ET MELLEMRUM PÅ 3 METER… 
4,5 METER… 6 METER… 
HVILKET BETYDER, AT HELE 
RÆKKEN ER BLEVET 6 METER 
LÆNGERE..
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