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Så foreligger den danske
oversættelse af Robert S.
Kaplan og David P. Nortons
banebrydende bog. Og det
tilmed i en kompetent og
læsevenlig oversættelse.
Hvis man kan afse tid til at
læse om ledelse, er dette bo-
gen! Jeg siger ikke at det er

det største videnskabelige
bidrag til ledelseslitteratu-
ren nogensinde, eller at bo-
gen indeholder den univer-
selle sandhed, for den sags
skyld. Men den er helt fan-
tastisk inspirerende og rele-
vant.

K o n k ret værktøj
Bogen handler om et kon-
kret økonomistyringsværk-
tøj, »The Balanced Score-

card«, som grundlæggende
er et præstationsmålings-
system, der integrerer fi-
nansielle nøgletal og ikke-
finansielle præstationsindi-
katorer. Men The balanced
scorecard er i lige så høj
grad et strategisk ledelses-
system. Med udgangspunkt
i en klar forståelse for virk-
somhedens mål og for, hvor-
ledes de skal realiseres, im-
plementeres der med »the
balanced scorecard«  præ-
stationsmål relateret til
virksomhedens kritiske
succesfaktorer. Dermed sik-
rer »the balanced scorecard«
en oversættelse af virksom-
hedens formål, mission og
strategi til en sammenhæn-
gende gruppe præstations-
mål, som udgør rammerne
for præstationsmålingen og
den strategiske ledelse.
Sådan!

The Balanced Scorecard
udfordrer og opfordrer le-
delsen til aktiv handling og
refleksion. Hvad skal være
virksomhedens position på
markedet nu og i fremtiden
og hvad skal den fremtidige
konkurrencedygtighed ba-
seres på? Ved at sætte virk-
somhedens mission og stra-
tegi i fokus sikres det, at fi-
nansielle og ikke-finansielle

præstationsmål afledes di-
rekte heraf. Desuden kan
den balancerede rapporte-
ring integrere virksomhe-
dens kort- og langsigtede
planlægning og sikre en ba-
lance mellem forskellige
hensyn, som alle er vigtige,
hvis virksomheden skal rea-
lisere sine mål. 

Det lyder næsten for godt
til at være sandt, og resulta-
terne kommer da heller ikke
automatisk. Implemente-
ringen af The Balanced
Scorecard i en virksomhed
er ikke en mirakelmedicin
eller en teknologiløsning.
Det er ledelsen, der ved sin
holdning og involvering af-
gør forandringsprojektets
succes. Det er i den sidste
ende ledelsen, der afgør,
hvordan det nye rapporte-
ringssystem skal se ud.
Hvad skal der måles? Hvil-
ken status skal målinger
have i virksomheden? Hvil -
ke reelle sammenhænge der
skal være mellem målinger-
ne, og hvilke sammenhænge
der skal være mellem Score-
card og de øvrige ledelses-
teknologier samt foran-
dringsprogrammer i virk-
somheden.

Mange danske virksom-
heder har implementeret

p r æ s t a t i o n s m å l i n g s s y s t e-
mer og ledelsesrapporterin-
ger, som er inspirerede af
Kaplan og Nortons Balan-
ced Scorecard uden at syste-
merne i det daglige bliver
betegnet som »balanced
scorecard«, og uden at være
bygget op omkring de sam-
me principper for sammen-
hæng mellem præstations-
målene, og måske med en
anden vægtning af disse.
Der er også danske virksom-
heder, der har præstati-
onsmålingssystemer med
titlen »balanced scorecard«,
men som, trods det at inspi-
rationen til dels er hentet
fra Kaplan og Norton dog
alligevel mest minder om en
sammenstilling af eksiste-
rende finansielle og ikke-
finansielle præstationsmål.

I n s p i r a t i o n s k i l d e
I løbet af det seneste års tid
er mange danske virksom-
heder begyndt at udvikle
såkaldte vidensregnskaber
bl.a. med henblik på at styre
deres intellektuelle kapital
bundet i medarbejdernes
kompetencer, organisatio-
nens strukturer og syste-
mer samt i forholdet til virk-
somhedens kunder. For dis-

se virksomheder vil Kaplan
og Nortons bog være en væ-
sentlig inspirationskilde, og
det bliver spændende at se,
hvordan danske virksom-
heder vil optage den ameri-
kanske management-reto-
rik – for det er der meget af i
»The Balanced Scorecard« –
ved udviklingen af styrings-
og rapporteringssystemer,
som virkelig vil betyde no-
get. Der er desuden adskilli-
ge konsulentvirksomheder
som har balanced scorecard
inspirerede produkter på
programmet, og på konfe-
rencer og kurser holdes der
for tiden masser af indlæg
om the balanced scorecard.
Alene af den grund kunne
jeg føle mig på ret sikker
grund ved at spå, at »The
Balanced Scorecard« i de
kommende år vil blive en
væsentlig inspirationskilde
for danske virksomheders
økonomistyring. Men hvor-
for ikke starte med selv at
læse bogen?
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Af Niels Brandrup

For folk med trang til at kla-
ge, brokke sig, finde frem til
deres rettigheder og udnyt-
te dem maksimalt er der for-
nyede chancer: Statens
Information har udsendt en
ny og forbedret udgave af
sin »Samfundsnøglen« –
håndbogen med 516 siders
viden om, hvor man kløg-
tigst henvender sig i den
offentlige sektor med sine
problemer.

Har man for eksempel
ikke lyst til selv at betale
transporten, når man skal
til læge, giver bogen udfør-
lige råd om, hvordan man
slipper af sted med at få det
offentlige til at betale, om-
end det ikke gøres helt
klart, hvornår det kun er
muligt at få til bussen, og
hvornår det bliver til en
skatteyderbetalt taxa.

Enhver gruppe 1-sikret
pensionist, hvis transport
til lægen eller nærmest
boende speciallæge vil kom-
me til at koste over 25 kr.,
har ret til at få dækket den-
ne udgift af en offentlig kas-
se. Skal man til undersøgel-
se på et sygehus, er der in-
gen beløbsgrænse for retten
til fri transport. 

Enhver – pensionist eller
ej – der bor mere end 50 km
fra et sygehus, har ret til
gratis transport.

At det er taxakørsel og ik-
ke busbilletten, samfundet
er parat til at betale, frem-
går kun indirekte af en tred-
je regel: Enhver patient, der
indkaldes til ambulant
efterbehandling, deldøgns-
patienter eller midlertidigt
hjemsendte patienter har
ret til gratis sygehustrans-
port, hvis sygehuset vurde-
rer, at patienten ikke er i

stand til at klare transpor-
ten selv med bus, tog eller
færge.

For raske folk rummer
bogen også mange smut-
veje. Truer værnepligten, er
det således rart at vide, at
man kan blive fritaget helt –
uden til gengæld at skulle
yde militærnægtertjeneste
– »hvis det kan dokumente-
res at have afgørende betyd-

ning for den værnepligtiges
egen eller hans pårørende
velfærd«. 

Her er typisk en gummi-
paragraf, der som skabt for
militæret  til at blive fri for
besværlige brokkehoveder
på kasernerne. 

Det kræves dog, at man
først har fået i alt tre års ud-
sættelse efter at være fyldt
26.

Bogen giver også råd om
f.eks. hvordan man sætter
sig imod afslag på asyl,
hvordan man sikrer sig gra-
tis akupunktur-behandling,
og hvordan man maksime-
rer sine tilskud også til
håndkøbsmedicin. Og skul-
le der være vrøvl, hjælper et
afsnit med hvordan man
klager over uhøflig optræ-
den i sundhedssektoren.

Bliver man sendt til psyko-
log, er der også beskrevet
metoder til at klage over
hende.

Modsat de skattehånd-
bøger, dygtige revisorer ud-
giver, har Samfundsnøglen
en afgørende mangel. Dens
mange oplysninger er lov-
ligt summariske og ikke un-
derstøttet af henvisninger
til konkrete lovparagraffer.

De er ellers nyttige, hvis
man vil gennemtrumfe sin
ret. Til gengæld forøger  fyl-
dige adresse- og stikordsre-
gistre bogens nytteværdi.
Og så koster al den ammu-
nition til aktiv klageindsats
under 200 kr!

Samfundsnøglen 98.
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U d f o rd r i n g
til ledelsen
Letlæselig dansk oversættelse af The 
Balanced Score c a rd, som udford rer og op-
f o rd rer ledelsen til handling og re f l e k t i o n

Ammunition for bro k k e h o v e d e r
516 siders tips om,
h v o rdan man klager
mest effektivt i 
den offentlige sektor


