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Formålet med professor Nikolaj Bukh og lektor
Karina Skovgaard Christensens nye bog om
balanced scorecard er at vise kort og præcist,
hvordan praktikere kan udvikle et strategikort og
et balanced scorecard og få det til at virke.

Bogen er skrevet til praktikere. Og tak for det!
Jeg har selv arbejdet med balanced scorecard, og
hvor kan det dog gøres besværligt og langhåret.
Derfor er det en lise at læse denne bog, som prø-
ver at få målstyring ned på jorden og gøre det til
et praktisk og godt ledelsesværktøj.

Hvem vil ikke gerne have målbare og realisti-
ske mål? Det vil alle. 

Og hvem vil ikke gerne være fri for at have alt
for mange og ligegyldige målepunkter? Ja, svar
selv.

I den tidligere balanced scorecard-litteratur fra
begyndelsen af 1990’erne havde de såkaldte fire
perspektiver en markant betydning, idet balance-
begrebet knyttede sig til, at der var en passende
balance mellem de fire perspektiver: det finansi-
elle perspektiv, lærings- og vækstperspektivet,
procesperspektivet og kundeperspektivet. Balan-

ced scorecard blev præsenteret som en holistisk
styringsmodel.

Forfatterne mener i dag, at det vigtigste er at få
etableret årsag-virknings-forholdene mellem de
kritiske succesfaktorer og mellem perspekti-
verne. Forfatterne sætter dermed mere fokus på
processen. Lad os tage et eksempel:

Strategikortlægningen har som formål at gøre
strategien operationel. Hvis det skal lykkes at
flytte strategien og ejerskabet til strategien ud af
bestyrelseslokalerne og væk fra direktionsgan-
gene, skal strategiens konsekvenser være klare
for de enkelte afdelinger, de ansvarlige ledere og
de medarbejdere, der ved deres daglige handlin-
ger skal gennemføre strategien. Derfor vil det
ofte være nødvendigt at udarbejde strategikort
for de enkelte dele af virksomheder, så det anbe-
fales, at man udarbejder et strategikort for de
enkelte divisioner, forretningsområder eller afde-
linger som supplement til deres budgetter.

Forfatterne lykkes fint med at skitsere princip-
perne for, hvordan man sikrer integration mellem
balanced scorecard og mål på de forskellige
niveauer af organisationen. Det er meget afgø-
rende at udarbejde strategikort for hver forret-
ningsenhed. Forfatterne mener imidlertid også, at
det er nødvendigt at have strategier på koncern-
niveau. Derfor gennemgår de også, hvordan man
udvikler et koncernstrategikort.

Bogen kan bruges af såvel nybegyndere som
mere erfarne samt studerende. Den er nem at
finde rundt i, så skal man kun bruge for eksempel
strategikortdelen, kan man gå direkte til den.

Bogen har følgende indhold: Fokus på strategi
og ledelse, KSF’er, KPI’er og targets, de fire per-
spektiver, strategiske temaer, strategiske initiati-
ver, strategikort på flere niveauer.

Jeg anbefaler med glæde bogen til ledere , der
arbejder med strategi, organisationsudvikling og
strategiske projekter i alle typer virksomheder
samt til økonomimedarbejdere og andre i stabs-
funktioner, der medvirker til at udvikle målsty-
ring og design af balanced scorecard.

ORDFORKLARING:

KSF’er = kritiske succesfaktorer

KPI’er = key performance indicator = nøgletal
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