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1. Problemformulering: 

 

Er der en organisationstypisk måde at implementere og anvende BSC på?  

 

Med udbredelse af integrerede IT systemer, ERP, burde datagrundlag være til stede for jævnligt 

opdaterede nøgletal i et BSC. At implementering af IT-systemer til støtte for BSC ikke er så enkelt, 

som det fx præsenteres i Leth og Melander (2001), får os til at spørge om virksomheder får værdi ud af 

BSC som økonomistyrings- og strategiværkstøj?  Det er umuligt at svare på af flere grunde (hvordan 

operationalisere et koncept som udbytte af BSC, når BSC kan have flere formål?).  

 

Værktøjet BSC er på den ene side genstand for omfattende, formel kritik, jf. Jakobsen, Nørreklit & 

Falconer (2011), - særligt vedr. det væsentlige kausalitetsprincip mellem KPI’er i de 4 forskellige 

perspektiver - og på den anden side genstand for internationale tidsskriftsartikler, hvor konklusionen 

ofte er, at BSC i praksis bidrager til virksomhedens finansielle performance på en målbar facon (De 

Geuser et altri. 2009).   

 

Mellem disse to poler ønsker vi at indsnævre vores fokus fra værdimåling til at se på forhold vedr. 

formål og implementeringsmåde, der kan gøre virksomhedens anvendelse af BSC til en succes.  

 

Disse forhold vedr. formål og implementering er naturligvis betinget af virksomhedens situation, lokale 

forhold, ledelsens rapporteringsbehov og generelt styringskultur. Derfor vil vi anvende Mintzbergs 

organisationsteori om organisationstyper med forskellige grader af koordinerings-/styringsbehov. Gør 

disse typer sig gældende som en forklaringsfaktor for hhv. formålet bag anvendelsen af BSC og måden 

at implementere BSC på?  

 

Der kan være flere formål bag en virksomheds BSC implementering og disse vil nødvendigvis være 

målestok for den enkelte virksomheds succes med BSC, deres succeskriterium.   

 

Det er vores påstand, at der umiddelbart er forskel på værdi ved et BSC med strategi-implementering 

og –opfølgning som formål, og så et BSC som komplement til traditionel økonomistyring. Forskellen 
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findes blandt andet i den frekvens et BSC skal opdateres med. Til strategiformulering og efterfølgende 

opfølgning er et halv- til helårligt tjek måske nok i nogle typer organisationer, der opererer på mindre 

dynamiske markeder. Andre virksomheder vil ved anvendelsen af BSC med det formål at udgøre et 

komplement til den eksisterende økonomistyring, opdatere kpi’er i de fire perspektiver oftere, fx 

månedligt. Virksomhedens behov afgør udbyttet af BSC. 

 

Afgrænsning. Formål og strategiforståelse 

Hvis formålet med et BSC er strategi-implementering, så kan der bagved denne hovedintention findes 

flere forståelser af begrebet strategi. Det kan for ifølge Hansen & Hartmann (2004/2005) være strategi 

som: 

• en plan for at opnå et bestemt resultat 

• en positionering i forhold til konkurrenter 

• en udmanøvrering af konkurrenter 

• et mønster af handlinger 

• et perspektiv 

Desuden konkluderes det i Hansen & Hartmann (2004/2005), at BSC begrebet bygger på de to første 

forståelser af strategi-begrebet: som plan og som positioneringsværktøj. Opgørelsen tager 

udgangspunkt i Designskolens idé om, at virksomheden kan designe en strategi, modsat Emergent-

strategi tankegangen, der betragter strategi, som noget der opstår ud fra de eksisterende organisatoriske 

ressourcer og markedsmæssige vilkår. Vi vil ikke i analysen af de 17 case virksomheder gå ind i en 

analyse af strategiforståelsen, men ønsker at nævne strategiforståelsens forskelligheder allerede her for 

at understrege, at bag en BSC implementering kan der være flere formål bag ønsket om et enkelt 

strategi-implementeringsværktøj.  
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Da umuligt at opstille et universelt succeskriterium, vil vi derfor se nærmere på en evt. sammenhæng 

mellem valg af hovedformål bag BSC implementering og virksomhedstype. Typen af virksomhed 

formodes at have en betydning for hvorfor man implementerer et scorecard/ strategikort (hypotese 1) 

og hvordan man implementerer (hypotese 2): 

 

• Er der en sammenhæng mellem hovedformål bag implementering af BSC og 

organisationstype? 

 

• Er der sammenhæng mellem implementeringsmåde bag BSC og organisationstype? 

 

Metode og empiri: 

Vi vil ud fra Mintzbergs teori om 5 arketypiske organisationstyper analysere 17 danske cases for at 

forsøge at besvare hypotese 1. Disse cases er fra hhv. 2000 og 2004. Til hjælp for klassifikation af 

hovedformål, har vi på baggrund af et par artikler identificeret 4 hovedformål, der diskuteres i kapitel 

4. 

 

For hypotese 2’s vedkommende vil vi analysere de 7 danske cases fra 2004, da disse er mere 

detaljerede med hensyn til beskrivelsen af implementering, end det er tilfældet for de 10 cases fra 2000. 

Succeskriterier for implementering af BSC er baseret på forskellige artikler, se kapitel 5. 

 

Case-litteraturen er fra to undersøgelser i hhv. 2000 og 2004. Det betyder, at BSC som styringsværktøj 

er relativ nyt i Danmark, særligt i 2000. Flere cases end de beskrevne kunne være benyttet, men vi 

mener, at de tilsammen danner et billede af muligheder at implementere på og repræsenterer 

virksomheder af forskellig type med hensyn til: 

 

• Marked - offentlig/privat 

• Alder - yngre/etableret virksomhed 

• Størrelse 

Denne sammensathed skulle tillade at flere formål kunne være til stede. 
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Det skal nævnes, at de 17 cases, der beskriver BSC implementering alle er forfattet af medarbejdere 

hos virksomhederne selv. Måske kan der være pyntet på fakta, men beskrivelserne er ikke ukritiske 

over for forløbet af implementeringen. 
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2. BSC som styringsværkstøj 

 

Ifølge Balanced Scorecard teorien er hovedkomponenterne i BSC at kortlægge sin strategi ved hjælp af 

strategikort og formulere kritiske succesfaktorer og målepunkter. Denne proces gentages indtil den 

rette årsagssammenhæng er fremkommet mellem succesfaktorerne. 

 

BSC skal implementeres, så det passer til den situation, som virksomheden befinder sig i og til det 

formål, som virksomheden har med at indføre BSC. Afhængigt af dette skal der overvejes: 

− Skal de kritiske succesfaktorer nedbrydes til datterselskaber/afdelinger 

− Skal der laves om på virksomhedens rapporteringsstruktur 

− Automatisk opsamling af data 

 

Det er vigtigt at gøre sig klar, hvilket organisatorisk niveau BSC skal implementeres på. Skal det 

benyttes af topledelsen, eller skal det brydes ned på afdelingsniveau, arbejdsgruppe niveau eller individ 

niveau. 

 

Værktøjet BSC med strategikort forudsættes bekendt og omtales ikke nærmere her, men bilag 2.1viser 

et skema for resultatmåling/ target/ opfølgning i BSC sammenhæng, bilag 2.2 et BSC med de fire 

perspektiver, kpi’er og relationer, samt bilag 2.3 viser et strategikort. 

 
Hvis den strategiske side af BSC er kendt, så vil vi gerne afslutningsvist sætte BSC ind i en 

økonomistyringssammenhæng (aktivitets-, kapacitets- og likviditetsstyring). Således placeres BSC 

blandt andre styringsmodeller (Bukh 2008/2009): 

   

o omkostningsmodeller (ABC, variabilitet/ reversibilitet, sær-/ sambestemte omk.),  

o styringsmodeller (ansvarscentre; management control systems, samt BSC),  

o kalkulationsmodeller (lønsomhedsberegninger). 
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Endeligt skal det nævnes på baggrund af oversigten ovenover, at BSC sjældent indgår som den eneste 

del i en virksomheds økonomistyrings-værktøjskasse. Budgettering og budgetkontrol er ikke 

forsvundet i de 17 case virksomheder vi skal se på i kapitel 4 og 5. 
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3. Mintzbergs organisationstyper 

3.1. Mintzbergs organisationstyper 

 

I et økonomistyringsperspektiv er Mintzbergs organisations-arketyper interessante for vores analyse. 

Det skyldes at teorien om arketyper har fokus på forskelle i koordinering og delegering af 

beslutningskompetence samt behov for planlægning og opfølgning. Dermed bør forskelle i behov for 

styring træde frem. Måden der træffes beslutninger på i en organisation påvirker også måden man 

implementerer en ny strategi på, dvs. i vores analyse måden hvorpå man implementerer et Balanced 

Scorecard. 

 

På baggrund af kombinationer af organisatoriske strukturelementer og situationselementer danner 

Mintzberg 5 organisatoriske arketyper. Disse vil i de følgende afsnit blive beskrevet og diskuteret.  De 

fem organisationstyper er bl.a. forskellige med hensyn til måden at koordinere processer på, måle 

forbrug og output på og efterfølgende opfølgning herpå. 

 

Situationselementer omhandler virksomhedens alder og størrelse, teknisk system, omgivelser og 

magtfordeling. Disse elementer påvirker strukturelementerne. 

 

Mintzberg beskriver støttefunktioners (administrative stabsfunktioner) og planlægningsfunktioners 

(techno-strukturen) betydning for organisationsstrukturen og koordineringsbehovet. Således opererer 

Mintzberg med følgende fem strukturelementer i sin beskrivelse af en komplet organisation: 

 

• strategisk apex – topledelsen eller ejeren 

• støttefunktioner – stabsfunktioner som fx HR, jura, IT, finans m.fl. 

• techno-strukturen – planlægning og styring 

• mellemlederstrukturen 

• basis - produktionskernen 

Vi vil i de følgende 5 afsnit se nærmere på de arketypiske organisationer.  
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3.1.1. Den basale struktur – direkte overvågning 

I Mintzbergs terminologi er den basale struktur den organisationstype, hvor der er: 

• mindst afstand fra top til bund, fra strategisk apex til basis,  

• en meget begrænset, hvis ikke helt fraværende, techno-struktur 

• støttefunktionerne er også stærkt begrænsede   

 

Umiddelbart kan det være svært at definere den basale struktur med mht. typisk virksomhed og -

størrelse. Bør man definere enkeltmandsvirksomheden/ iværksætter-virksomheden ved antal ansatte, 

omsætning eller marked?   

 

I Foss Hansen (1986) gives eksempler på, at en håndværksvirksomhed med 20 ansatte kan være udtryk 

for den basale struktur, mens det samme forhold gælder for en mindre produktionsvirksomhed med 200 

ansatte. Kommandoveje og behov for koordinering og planlægning samt styring er nemlig de samme. 

Der konkluderes i Foss Hansen (1986, s. 56), at størrelsen på en virksomhed, med en organisationstype 

med basal struktur, afhænger af branchen og er ikke i sig selv et nødvendigt definerende karakteristika.  

 

Der er således ofte tale om en virksomhed, som er: 

• mindre (ansatte og omsætning, dog afhængig af branche),  

• yngre (oftest intet generationsskifte, grundlagt af karismatisk/enevældig leder) 

• lokal/regional (Mintzberg 2003, s. 316). 

At markedet er lokalt gælder for private virksomheder. Organisationsformen findes også i det 

offentlige, hvor fx et nyt sekretariat kan blive dannet meget hurtigt efter en politisk beslutning.  

 

Koordinationsmæssigt definerer Mintzberg organisationsformen basal struktur ved at have et minimum 

af mellemledere. Det forhold benævnes ”direkte overvågning”, (Foss Hansen, 1986, s. 9), dvs. at 

afstand mellem ejer, strategisk apex, og medarbejder, produktionskernen, er meget kort. Denne korte 

afstand er også årsagen til organisationstypens stærkere reaktivitet / omstillingsparathed ved ændrede 

markedsvilkår.  
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Andre organisationstyper vælger i en krisesituation at styre efter den basale struktur, dvs. en enevældig 

leder, der træffer hurtige beslutninger. Hurtigheden er resultatet, da administrative støttefunktioner og 

technostrukturen netop ikke (i samme omfang som før krisen) bliver inddraget i beslutningsprocessen. 

 

Iværksættervirksomheden, hvor kreativitet i produktion og markedsføring er beslægtede med ad hoc 

organisationen (jf. afsnit 3.2.5), adskiller sig fra denne ved ikke at kunne håndtere mere komplekse 

processer. Typen tiltrækker også medarbejdere fra fx maskinbureaukratier (se 3.2.2), da frihed fra 

tyngende techno-struktur og administrative funktioner er til stede. 

 

Endelig kan den basale struktur også karakteriseres ud fra Porters Five Forces teori. Her gælder det, at 

virksomheden har en svag forhandlingsposition pga. sin størrelse. Det betyder strategimæssigt, at 

organisationstypen på den ene side er underlagt skiftende markedsvilkår, der kan true virksomhedens 

eksistens. På den anden side gør netop størrelsen og den enkle koordinering i organisationstypen, at der 

hurtigere kan ændres retning, marked, kundetilbud, kort sagt strategi. 
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3.1.2. Maskinbureaukrati 

 

Denne organisationstype er kendetegnet ved en meget høj grad af standardisering af processer i 

produktionskernen.  Der er tale om rutine-opgaver og Mintzberg opregner følgende karakteristika for 

Maskinbureaukratiet (Mintzberg 2003, s. 336): 

 

• stor arbejdsspecialisering (arbejdsprocesserne er meget specialiserede og opdelte – fx ved 

samlebåndsproduktion) 

• rutineopgaver, standardiseret produktion 

• meget formaliseret kommunikation (kommunikationskanalerne er de formelle, defineret ved 

hierarkiet)  

• beslutningskompetencen centraliseres derfor 

• omfattende støttefunktion og techno-struktur på hvert alle niveau i organisationen, netop for at 

kunne kontrollere, at den specialiserede arbejdsdeling fungerer 

Det afgørende element er techno-strukturen i Maskinbureaukratiet. Grunden er, at koordination og 

styring foregår gennem standardiseringen af alle processer og denne standardisering foretages af 

technostrukturen. Målet er at sikre en uhindret masseproduktion, hvorfor virksomhedens processer skal 

kontrolleres. Mintzberg taler endda om kontrol som en besættelse for denne organisationstype. Denne 

kontrol ønskes om muligt endda udbredt over flere led af værdikæden, fx kontrol af underleverandører 

eller grossist/forhandlernetværk.  

 

Centralisering af beslutninger, der vedrører flere afdelinger, skubbes opad i hierarkiet gennem 

mellemlederstrukturen med inddragelse af relevante input fra techno-strukturen og administrative 

støttefunktioner og principielt helt op mod strategisk apex. Det er en lang og formodentligt langsom 

beslutningsproces. 

 

Standardisering af produktion og processer med en høj grad af arbejdsspecialisering giver ringe plads 

til uformel deling af viden uden for hierarkiet, og modvirker dermed fx innovation, dvs. rutinerne 

ændres ikke. Det skyldes, at informationen er meget specialiseret i hver enhed og kun kan 
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sammenstykkes til viden/ beslutning ved aggregering på et højere niveau i hierarkiet, hvor et bredere 

billede af situationen kan dannes. 

 

Det betyder at styringssystemerne (budgetter, opfølgning, resultatkontrol, handlingsplaner) bliver 

meget omfattende og mest får værdi som information for strategisk apex og mindre for 

mellemlederstrukturen (Foss Hansen 1986, s. 35). Risiko for suboptimering via udbygget 

technostruktur på forskellige niveauer i hierarkiet – ud fra ønsket om effektivisering, men kan også 

bruges til fremme af afdelingens specifikke interesser i forhold til virksomhedens samlede interesse. 

 

Endelig kan markedet også hjælpe til med at karakterisere Maskinbureaukratiet. Organisationstypen 

findes nødvendigvis på et mere roligt marked, der efterspørger enklere produkter og dermed tillader 

den høje grad af standardisering. Var markedet præget af uforudsigelighed eller mere komplekse, 

innovative løsninger, så ville standardiseringen og kontrollen med processerne ikke være mulig  

 

3.1.3. Professionelt - fagbureaukratiet 

I fagbureaukratiet (fx offentlige institutioner som hospitaler og universiteter) har produktionskernen 

stor magt, mens techno-struktur og strategisk apex har mindre. Med andre ord kan man sige, at det er 

standardisering uden centraliseret kontrol, dvs. ingen eller lille techno-struktur, samt et svagt strategisk 

apex.  

 

Specialistens færdigheder (måde at arbejde på) udgør standardiseringen. Arbejdsprocessen gælder i 

produktionskernen om at finde/ diagnosticere et problem, og derefter via begrundet skøn 

(standardiserede færdigheder) at finde det bedst egnede output. At der anvendes et skøn forklarer netop 

den store indflydelse, formel og uformel magt, som produktionskernens specialister har i denne type 

organisation.  

 

Ifølge Foss Hansen (1986, s. 37) angives, at årsagen til at kalde organisationstypen for et 

fagbureaukrati findes i standardiseringen af output og giver som eksempel lægen, der diagnosticerer et 

mavesår og derefter kan vælge mellem forskellige standardbehandlinger.  
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Markedet kan også hjælpe til med at karakterisere fagbureaukratiet. Mintzberg (2003, s. 376) nævner, 

at organisationstypen forudsætter en situation, der både er kompleks og stabil, idet kompleksiteten 

retfærdiggør specialistens væsentlige rolle (pga. den lange uddannelse / de standardiserede 

færdigheder), mens stabiliteten er nødvendig for at kunne standardisere outputtet. 

 

Styringen er præget af, at det er svært umiddelbart at sætte mål på en given service fra et fag 

bureaukrati. Kan antal operationer bruges som et mål? Og hvordan måles kvaliteten af en revisors 

rådgivning? Nok kan standardiserede output som antal operationer til et vist niveau defineres og styres 

efter, men specialisten vil kunne hævde, at hver operation/ rådgivning er individuel. 

 

I den sammenhæng er det interessant at nævne New Public Management-tankegangen fra 1990’erne og 

frem, hvor Finansministeriet ønskede, at offentlige institutioner skulle styres og måles mere i detaljer, 

med den virkning at techno-strukturen udbyggedes - uden nødvendigvis bedre service fra 

produktionskernen af specialister. 

 

Ofte kan det være specialisten selv, der i praksis står for styringen, jf. problemet vedr. definition af 

målopfyldelsen. Hvis der er en techno-struktur, så er denne ofte begrænset til at varetage mere 

overordnet budgetstyring. Strategisk apex i denne type organisation har også begrænset formel og 

uformel magt – uden produktionskernens tilslutning vil styringsinitiativer og strategiimplementering få 

svært ved at lykkes i praksis. 

 

3.1.4. Divisionaliseret 

Denne organisationstype kan ses som en samling af flere maskinbureaukratier med hver deres 

omfattende techno-struktur og administrative støttefunktioner. Typen opstår ved strategisk 

diversifikation, spredning af aktiviteter, nye produkter eller markeder, der kræver en selvstændig 

struktur. 
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Produktionskernen er dermed de forskellige divisioner, mens koncernen er strategisk apex med en 

tilhørende stor administrativ støttefunktion (koncern-HR, -PR, -finans, -jura m.fl.). 

 

Techno-strukturen til understøttelse af koncernens interesser er ikke stor, da divisionerne ofte har stor 

autonomi mht. måden at opnå målresultatet på. Foss Hansen (1991, s. 96) taler om ”udstrakt selvstyre 

hvad angår både operative, taktiske som strategiske beslutninger inden for deres produktionsmæssige 

eller geografiske rammer”.  

 

Divisionerne synes heller ikke at skulle koordinere med andre divisioner i koncernen, ifølge Mintzberg 

(2003, s. 434), der taler om divisioner som ”semiautonome enheder koblet sammen af en central 

administrativ struktur”. Divisionerne er således ikke koblet sammen med hinanden, men af den 

overliggende administrative struktur. 

 

Som nævnt under Maskinbureaukratiet så gælder det ligeledes for den divisionaliserede struktur, at der 

er risiko for suboptimering. Det kan ske som følge af den omfattende technostruktur på forskellige 

niveauer i hierarkiet i hver division. Det grundlæggende motiv er ønsket om effektivisering, men 

techno-strukturens omfang kan også bruges til fremme af divisionens specifikke interesser i forhold til 

koncernens samlede interesse. 

 

Organisationstypen er en udfordring for strategiudviklingsarbejdet idet koncernen består af mange 

divisioner med hver deres egen dagsorden, strategi og specifikke markedsforhold. To bud er Boston 

Consulting Groups Vækstmatrix og GE-McKinseys Directional Policy matrix.  

 

Den divisionaliserede form udelukker ikke et BSC, men spørgsmålet er, hvor relevant KPI målstyring i 

de fire perspektiver vil være på koncernniveau. Der er en meget stor afstand fra det der måles på og så 

op til et aggregeret kpi-niveau på koncernniveau; giver det mening at se på en koncerns 

kundetilfredshedsgrad?  Næppe, da aggregeringen af KPI’er kun vil sløre evt. sammenhænge mellem 

kundetilfredshed og et specifikt produkt og marked. 
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3.1.5. Ad hoc organisationen 

Ad hoc organisationen er sværere at beskrive ud fra Mintzbergs 5 strukturelementer (strategisk apex, 

mellemlederfunktionen, støttefunktion, techno-struktur og basis), da den skarpe adskillelse mellem de 

fem elementer ikke findes i denne organisationstype. Det skyldes at (innovativt) output produceres i 

grupper på tværs af den formelle struktur og de 5 elementer. En medarbejder er mere en specialist end 

enten et medlem af basis, af mellemledergruppen eller af techno-strukturen. I øvrigt opdeler Mintzberg 

typen i to, en administrativ og en operationel ad hoc organisation.  

 

Koordinationen sker ikke ved direkte overvågning eller standardisering af processer og færdigheder, da 

ønsket om innovation, nye løsninger til nye behov, ikke vil kunne skabes gennem de 

koordinationsmekanismer, som gælder for den basale struktur, maskin- og fag bureaukratiet.  

 

Mintzberg taler i stedet om koordinationsmekanismen gensidig tilpasning, hvor specialister og ledere 

på tværs af det etablerede, formelle hierarki, skaber output og sætter rammerne for processen i en 

dialog i projektgrupper (ad hoc). Disse rammer (fx budget og tidsplan) er naturligvis styringsredskaber 

og definerede på forhånd inden projektgruppen går i gang. Men ideen er, at rammerne er til stadig 

forhandling i praksis – dvs. en løbende gensidig tilpasning finder sted. Det sker da ingen 

standardisering kan sikre, at et bestemt forhold mellem input og output kan overholdes. 

 

Konsekvensen af den løbende gensidige tilpasning er, at styring er meget svær (jf. et IT-projekt, der 

overholder budget og tidsplan). Årsagen er at magten er baseret på specialistens viden og færdigheder, 

som i det professionelle bureaukrati, men da output (innovative løsninger) ikke kan standardiseres, 

modsat det professionelle bureaukrati, gør det styring endnu vanskeligere.  

 

Ad hoc organisationen kan også kendetegnes ved situationselementet Omgivelser, her det marked, som 

virksomheden opererer på. Markedet efterspørger innovation, komplekse produkter, og omgivelserne er 

alle præget af uforudsigelighed (fx skift i sociokulturelle præferencer, teknologisk udvikling, ændret 

lovgivning m.fl.). 
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3.2. Hybridformer og diskussion 

 

For de fem organisationstyper kan der på baggrund af fremstillingen ovenfor fremføres flg. meget 

resumerende sammenhæng: 

 

Fraregnet den basale struktur med direkte overvågning fra apex af basis, kan man sammenfattende 

skabe en linje fra maskinbureaukrati til ad hoc organisationen: 

• I maskinbureaukrati går en linje fra standardiseret input og output på et stabilt marked mod 

• Ad hoc organisationen og dens ikke-standardiserede input og output, på et uforudsigeligt 

marked.  

Imellem disse to poler findes det professionelle bureaukrati med ikke-standardiseret input og begrænset 

udvalg af standardiseret output, samt den divisionaliserede form bestående af oftest flere 

maskinbureaukratier.  

 

Linjen beskriver også at koordinationen er meget fast struktureret i maskinbureaukratiet, mens ad hoc 

organisationen overlader stor beslutningsautonomi til produktionskernen af kreative medarbejdere. Der 

er således tale om meget forskellige behov for styring i de forskellige organisationstyper hos 

Mintzberg: 

 

Tabel over organisationstype og vigtigste koordinationsmiddel (Efter Mintzberg, i Foss Hansen 1986, 

s. 12, jf. bilag 3.1):  

Basal struktur Maskinbureaukrati Fag bureaukrati Divisionaliseret Ad hoc org. 

Direkte 

overvågning 

Standardisering af 

arbejdet 

Standardisering af 

færdigheder 

Standardisering af 

produkter 

Gensidig 

tilpasning 

 

Sammenfattende kan de forskellige organisationstyper kun i et vist omfang skitseres så groft, som de 

foregående afsnit gør. Der kan være virksomheder med overgange mellem flere af 

organisationstyperne.  
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Virkeligheden passer dermed ikke nødvendigvis fuldstændigt ind i Mintzbergs fem organisationstyper, 

men passer dog ind i den teoretiske ramme, idet hybridformer også kan forklares ud fra teorien. 

Mintzberg forslår desuden i et selvstændigt kapitel Managing otherwise (Mintzberg 2003, s. 460), at 

tænke videre og ikke begrænse sig til de fem organisationstyper.  

 

Mintzbergs organisationsteori danner derfor et brugbart klassifikationsværktøj for den videre analyse af 

virksomhedens formål med BSC og sammenhæng med organisationstype i næste kapitel. 
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4. Organisationstype og hovedformål bag anvendelse af BSC 

 

Dette kapitel undersøger sammenhæng mellem organisationstype og formål med implementering af et 

BSC. Vi vil først skitsere bud på forskellige formål bag en BSC implementering. Dernæst vil 17 cases 

blive analyseret med henblik på organisationstype, resumeret i tabel 4.1, og på angivne hovedformål, 

resumeret i tabel 4.2. Til sidst vil vi vurdere, om der er belæg for at svare på vores hypotese 1 om en 

sammenhæng mellem organisationstype og hovedformål bag anvendelse af et BSC. 

 

4.1. Forskellige formål bag virksomhedens anvendelse af et BSC 

Kaplan & Norton har udviklet BSC-tankegangen fra at være et supplement til traditionel resultatmåling 

i 1992 og til siden med strategikortet i 2004 at blive et bud på et værktøj for strategiformulering og -

styring, hvor strategi defineres og brydes ned gennem organisationen via 4 perspektiver i strategikortet, 

for at slutte med en etableret årsagssammenhæng mellem de kritiske succesfaktorer. Disse to formål, 

præstationsmåling og strategi-styringsværktøj, er grundlæggende for værktøjet.  

 

Men andre formål kan ligge bag en beslutning om at implementere et BSC, fx som katalysator for et 

omstillingsprogram, organisationsudvikling, eller legitimere strukturere tildeling af incentives.  

 

Herunder er listet de oftest nævnte formål i den litteratur om BSC, som vi har anvendt (se 

litteraturlisten, bl.a. Nielsen og Sørensen 2004): 

 

• Et system for strategisk implementering og styring (dvs. skabe sammenhæng mellem strategisk 

og operationel styring). 

• Et afledt formål heraf er også at opnå early warning om ændringer i forretningsgrundlaget.  

• Balanceret rapporteringsværktøj (dvs. et komplement til traditionel økonomistyring – budgetter 

og kontrolopfølgning - med fokus på fremtidig værdiskabelse (fx værdien af immateriel kapital, 

investering i forskning og efteruddannelse af medarbejdere) og på den fælles værdiskabelse 

(synergien af de enkelte processer i de 4 perspektiver) 
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• Opnå medarbejdertilslutning til strategien gennem et BSC-projekt – ofte ved større ændringer 

(omstrukturering af organisationen), katalysator for holdningsskifte. Derved får BSC desuden 

karakter af et kommunikationsmiddel. 

• System for forbedret performance gennem tilknytning af incentives, resultatløn, til 

målopfyldelsen af strategikortets kpi’er. 

 

Disse formål kan være begrundet i erkendelsen af, at den eksisterende økonomistyring ikke er 

tilstrækkelig til at redegøre for virksomhedens værdiskabelse, jf. Nielsen og Sørensen (2004), hvor 

mere end halvdelen af respondenterne angiver dette motiv, som et blandt flere, bag ønsket om at 

implementere et BSC. Undersøgelsen er dog baseret på meget få respondenter. 

 

Flere formål end de nævnte kan sikkert findes. Nogle empiriske analyser ser på dybden i anvendelsen 

af BSC, hvor fx formålene strategistyring, balanceret rapportering og incentive-system kobles sammen. 

Vi vil anvende de fire vigtigste, nævnt ovenfor, i vores analyse: 

 

• To formål berører strategi-aspektet af BSC (strategi-implementering og 

kommunikationsmiddel),  

• mens de andre to berører performancemålings-aspektet (balanceret rapportering og 

målopfyldelse/ incentives)  

 

Ikke kun virksomhedens formål, men også motivation hos den enkelte beslutningstager 

 Formål bag lederes daglige brug af et BSC er blevet undersøgt i en hollandsk artikel baseret på 19 

virksomheder og 224 ledere (Wiersma, 2009). Artiklen er interessant, om end den kun er baseret på 19 

virksomheder, ved at rette fokus på samspillet mellem virksomhedens angivne formål med bsc 

implementering og så den enkelte leders behov og motivation for praktisk brug af værktøjet.  

 

Der konkluderes, at organisationens ønskede brug af BSC er obligatorisk og tvinger lederne til at bruge 

et BSC med det ønskede formål. Dernæst benytter lederne et BSC med det formål at (Wiersma, 2009, 

s. 250): 

• ”koordinere aktiviteter i egen afdeling  
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• som et optimeret beslutningsgrundlag 

• måle egen performance” 

 

Konklusionen må være, at officielt formål bag implementeringen også skal støttes af en god portion 

motivation hos brugerne, hvilket vi i kapitel 5 om Best Practise for implementering vil se nærmere på. 

Her skal blot understreges sammenhængen mellem officielt formål og så den enkelte leders behov for 

at koordinere aktiviteter gennem et BSC. 

 

Artiklen nævnes her, da netop måde og intensitet også spiller ind på udbyttet af et BSC, ikke kun i den 

daglige anvendelse, men også i implementeringen. Af praktiske grunde vil vi dog i den videre analyse 

afgrænse til kun at se på virksomhedens officielle formål med implementeringen af et BSC. Med 

officielt tænkes på det eller de formål, som fremlægges i casene. 

 

4.2. Analyse af 17 case virksomheders formål med anvendelse af BSC 

 

1. Helsingør Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen 

Organisationstypen er et Maskinbureaukrati, da det er oftest er ukomplicerede standardydelser, der skal 

leveres (tildeling af plejehjemspladser, jobtilbud, genoptræning). Dog kunne sagsbehandlernes 

standardiserede færdigheder (fx viden om specielle offentlige tilbud til særgrupper indenfor casens 4 

kategorier af borgere) ses som et træk fra fag bureaukratiet.  

 

Men Social- og Sundhedsforvaltningen i kommunen har en stor administrativ støttefunktion og en stor 

techno-struktur, BSC udrulningen er i øvrigt en del heraf. Begge elementer har en størrelse, der ikke 

passer med definitionen på fag bureaukratiet. Der beskrives endeligt en koordination gennem 

standardydelser og kontrol af resultater gennem hele linjeledelsen. 
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Hovedformål bag BSC implementeringen:  

• præstationsmåling og fremadrettet planlægning af indsatsområder 

• strategi-implemetering og kontrol 

 

2. Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen 

Organisationstype Maskinbureaukrati, hvor serviceydelserne er standardiseret (hjemmepleje eller 

plejehjem). Mange mellemledere i hierarkiet fra plejehjemsleder, sous-chefer til administrative ledere i 

de forskellige kontorer (bestiller-, udfører- og modtagerenheder).  

 

Ved at se på forvaltningens organisationsdiagram kunne man få indtryk af et udviklet 

maskinbureaukrati, som derefter gentages i de udførende enheder. Det vil pege mod en divisionaliseret 

organisationstype, men da en og samme mission ønskes implementeret og styret efter, så kan der ikke 

være tale om flere selvstændige maskinbureaukratier samlet under en overliggende struktur som 

divisionaliseret form. 

  

Formål er at ”skabe en bedre styringsmæssig sammenhæng mellem vores overordnede mission og de 

konkrete mål i vores mange udfører-enheder som for eksempel plejehjem og hjemmepleje” (Bukh 

2004). Det kan oversættes til strategi-styring med kontrol af overensstemmelsen mellem mission og 

resultatmål. Desuden ønsker forvaltningen en mere balanceret rapportering, fx kundetilfredshed. 

 

Formål: 

• Præstationsmåling i forhold til overordnet mission, dvs. strategi-opfølgning 

• Balanceret måling med inddragelse af ikke mindst kundeperspektivet (brugertilfredsheden) 
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3. Sanistål 

Organisationstypen er Maskinbureaukrati med standardisering af produkter (mere præcist 

serviceydelsen levering af produkter), en udbygget techno-struktur og administration.  

 

Der sker en omstrukturering i grossistvirksomheden, der har været produktstyret, grundet ændrede 

markedsvilkår til en servicevirksomhed med stort kundefokus. Virksomheden havde en omsætning på 

2.864 mio. kr. og havde 1.400 ansatte (2002). Der er tale om en centralisering af vigtige funktioner, 

man går fra 18 decentrale afdelinger til færre regionale enheder med central ledelse. Det betyder øget 

kontrol med fx produktionskernen, basis, som vi mener udgøres af Logistik-funktionen. Denne 

funktion står for levering af varer og service til kunderne. Øget kontrol sker gennem techno-strukturen 

og mellemlederniveauet, der refererer til det strategiske apex (adm.- og koncerndirektør). 

 

Sanistål angiver at have behov for medarbejderaccept af den nye kundeorienterede strategi med dens 

centralisering til følge. Samtidig er der behov for opfølgning på strategien, se hvordan eller om 

omstillingen er lykkedes. Det sker gennem kontrol på de kritiske målepunkter i BSC strategikortet. 

 

Hoved formål kan dermed resumeres til:  

• strategiimplementering og kunne måle herpå (ledelsesværktøj), dvs. strategi-opfølgning.  

• BSC strategikort som et kommunikationsmiddel af den nye strategi til medarbejderne, skabe 

fælles forståelse og opbakning til omstillingsstrategien (fastholde medarbejdernes fokus på 

indsatsområder) 

4. SAS Ground Services (SGS) 

Organisationstype Maskinbureaukrati da der er tale om standardiseret arbejde (service til fly, passager- 

og bagagehåndtering). Der findes en udbygget techno-struktur, jf. organisationsdiagram, med Business 

Control og Business Development enheder, samt enheden Quality Control. Administrative 

støttefunktioner fremgår ikke af det meget overordnede organisationsdiagram.  

 

Gennem case-teksten beskrives desuden et omfattende linjehierarki, mellemlederniveauet, hvilket er 

driftslederne hos SGS, hvor disse rapporterer månedligt til direktionen i form af et BSC og selv 
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bearbejder rapportering fra underordnede ledere. Disse forhold, mellemlederlaget, techno-struktur, 

standardisering af service peger entydigt mod Mintzbergs Maskinbureaukrati, som organisationstypen. 

 

SGS går pga. omstrukturering i SAS fra at være et omkostningscenter til et profitcenter, dvs. nu med 

kundeorienterede aktiviteter. Virksomheden angiver, at BSC er omdrejningspunktet for denne 

forandringsproces. I Danmark har virksomheden 2.500 ansatte og en omsætning på 170 mio. euro 

(2003). I case-teksten fremføres flg. formål: 

 

Hovedformål: 

• balanceret rapportering (dvs. at inddrage kunderne, da man omstilles til et profitcenter),  

• præstationsmåling (Management Information System er etableret på baggrund af BSC med 

målsætninger, resultat og kontrol – casen nævner også forecast og indsatsbeskrivelser), dvs. 

strategi-opfølgning 

• desuden bruges BSC som kommunikationsmiddel til medarbejderne for at opnå tilslutning og 

forståelse af indsatser, der skal til, for at nå ønsket resultat, dvs. som et ledelsesværktøj 

 

5. Slots og ejendomsstyrelsen 

Organisationstypen er et fag bureaukrati, hvor produktionskernen er meget selvstyrende, og leverer 

rådgivning/ træffer afgørelser gennem de standardiserede færdigheder hos produktionskernens 

medlemmer, embedsmændene (jurister, økonomer, arkitekter m.fl.). Techno-strukturen er lille, i form 

af en planlægningsenhed, og den administrative støttefunktion er lidt større, da den supporterer 

embedsmændene i de to afdelinger, kontorejendomsvirksomheden og kulturvirksomheden. Der er i alt 

300 ansatte (2003). 

Hovedformål:  

• strategiimplementering og kommunikation (casen nævner krav til BSC om at kunne klarificere 

strategien og kommunikere den ud i organisationen) 

• præstationsmåling (BSC skal give mulighed for opfølgning på strategien) 

 



CBS Findes der en organisationstypisk måde at implementere og bruge BSC på?  

 

 26 

Endelig bruges BSC som inspiration for definition af mål i enhedskontrakter og resultatlønsaftaler, men 

hvordan BSC inspirerer, er ikke beskrevet i dybden, kun nævnes det, at styrelsen ”anvender resultatløn 

og lægger vægt på helhedsorienterede mål, der understøtter strategikortene” (Bukh, 2004, s. 71 ). 

Dermed er det svært at afgøre om formålet med BSC også er at knytte incentives til resultatlønnen. Det 

må bero på en nærmere analyse af helhedsmålene. Hvis disse er meget generelle, så ville de sikkert 

have været formuleret alligevel, uden et BSC. 

 

Til sidst i casen angiver direktøren for styrelsen, Carsten Jarlov, at man fremover vil se mere på de 

eksakte og kvantitative mål i BSC. Dette understøtter både formålet med BSC som præstationsmåling 

og som strategiopfølgning. 

 

6. Systematic Software Engineering (SSE) 

Virksomheden har en omsætning på 234 mio. kr. og 360 medarbejdere, de fleste højtuddannede 

software udviklere (2003), der arbejder i projektteams på tværs af funktioner. Der er således tale om en 

ad hoc organisation med en vis technostruktur – en del arbejde lægges i kontrol og udvikling, bl.a. 

gennem beskrivelser af 32 ledelses- og udviklingsprocesser – det er svært at afgrænse strukturen fra 

produktionskernen. Meget sigende omtales de administrative støttefunktioner kun til allersidst i casen 

og virker meget begrænsede i omfang. 

 

SSE angiver at man arbejder kreativt, at kreativiteten er meget vigtig, da man konstant udvikler nye 

løsninger. Denne beskrivelse passer på Ad hoc organisationens koordination via gensidig tilpasning 

mellem medarbejdere fra forskellige strukturelementer. Dog gøres der flere gange i casen opmærksom 

på, at der er store krav hos kunderne om stabilitet i løsningerne, hvorfor SES har arbejdet meget med 

processer og etableret en stor vifte af procedurer, værktøjer og tjeklister. Denne standardisering af 

arbejdsprocesser kendes fra maskinbureaukratier. De ansatte uddannes i at bruge disse guidelines, 

hvorfor man kan tale om forsøg på standardisering af færdigheder, jf. fag bureaukratiet.  

Med baggrund i et videnregnskab implementerede man et BSC først for virksomheden og nu i de 

enkelte projektteams. For disse teams omtaler casens hovedsagligt et formål: 

 

Hovedformål: 
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• at skabe sammenhæng med virksomhedens BSC og projektteamets mål, hvilket efter vores 

opfattelse skal forstås som præstationsmåling af de enkelte projektteam (casen beskriver 

omfattende hvordan kontrol opfølgning sker med early warmings på kryds og tværs af kpi’er.) 

 

Som en af de eneste cases fravælges direkte medarbejderinvolvering i formuleringen af BSC 

strategikortet for teamet. Det skyldes i følge case-forfatteren, at erfaringen var, at det var for 

omkostningstungt for hvert projektteam at formulere et fuldstændigt BSC, samt at resultatet ofte blev 

det samme, hvad angik de overordnede målsætninger, som ledelsen havde formuleret.   

 

7. Aarhus United Denmark (AUDK) 

Organisationstypen er Maskinbureaukrati.  

Den danske del af virksomheden har en omsætning på 1.230 mio. kr. (2002) og 500 medarbejdere. Der 

opgives ikke mange organisatoriske oplysninger i casen, andet end at AUDK er en salgs- og 

produktionsvirksomhed med tilhørende stabsfunktioner og afdelingsledere (mellemledergruppen hos 

Mintzberg). Fremstillingen af produktet (vegetabilske olier) er standardiseret. Alt i alt argumentation 

for maskinbureaukratiet som organisationstype. 

 

I casen angiver direktionssekretæren, at BSC ikke kun er valgt som et værktøj til strategi-formulering, -

implementering og opfølgning, men også som et udgangspunkt for organisationsudvikling. Denne 

organisationsudvikling skal formodentlig forstås som større medarbejderinvolvering i at opnå 

resultatmål. 

 

Formål: 

• medarbejdertilslutning bag ny strategi, så fokus dermed holdes hos alle medarbejdere. Det 

lykkes for virksomheden at få medarbejderne til selv at definere indsatsmålene i hver afdeling. 

• BSC bruges som formidlingsværktøj, der anses for at være meget pædagogisk. Dog betragtes 

det som en udfordring at ramme alle 500 medarbejdere samt at fastholde interessen for et BSC 

over et helt år.  
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8. ISS Danmark 

Organisationstype: maskinbureaukrati eller divisionaliseret form (s. 75: decentraliseret 

organisationsstruktur). 

Virksomheden har i Danmark 10.000 medarbejdere og en omsætning på 2,5 mia. kr. (1999). ISS DK er 

delt op i 8 divisioner, hvoraf 2 beskæftiger sig med traditionel rengøring. Det er i casen ikke altid klart, 

hvornår ISS Rengøringsservice er lig ISS Danmark (dvs. bestående af 8 divisioner), og hvornår ISS 

Rengøringsservice er lig de 2 divisioner med traditionel rengøring.  

 

Sondringen har en betydning for organisationstypen. Hvis der er ringe synergi mellem de 8 divisioner, 

dvs. ret forskellige strategier, så peger det mod en divisionaliseret form. Man kan spørge hvad enheden 

ISS Tele Response eller Risk Management strategisk har med de to rengøringsdivisioner at gøre. 

Måske er der en sammenhæng mellem de 8 divisioners strategi og så peger det mod 

maskinbureaukratiet, hvor divisionerne kan opfattes som egentlige afdelinger af samme virksomhed. Vi 

har i tabel 4.1 placeret virksomheden som Divisionaliseret form, men placeringen kan som nævnt 

diskuteres. 

 

Den enkelte division hver for sig kan lettere beskrives som værende af organisationstypen 

Maskinbureaukrati, på grund af den meget standardiserede service (rengøring) og etablerede 

resultatkontrol via techno-strukturen.  

 

Der er et ønske om at reducere maskinbureaukratiets techno-struktur og mellemlederniveau med 

henblik på omkostningsreduktion samt at være tættere på kunden via decentralisering: ”Af den grund 

går al organisationsudvikling ud på at gøre det selvstændige ansvar - ofte gennem dannelsen af hold – 

større, med deraf følgende muligheder for større span of control og dermed fladere hierarki.” (Bukh 

2000, s.75). 
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Formål:  

• Balanceret måling på særligt kundetilfredshed og kvalitet var ikke nyt, og således ikke i sig selv 

et formål for ISS DK. Derimod ville man gerne kunne ”følge systematisk op på de processer, 

der leder frem til bl.a. kunde- og medarbejdertilfredshed” (Bukh, 2000, s. 84). Dermed må 

formålet være præstationsmåling i BSC på de kritiske succesfaktorer. 

• Præstationsmåling som formål ses også i den faktiske anvendelse af BSC som et internt 

benchmarking-værktøj (Bukh 2000, s. 101). 

 

9. Post Danmark 

Organisationstype Maskinbureaukrati. Stor afstand fra basis (distribution af post via budene) til 

strategisk apex. Omfattende techno-struktur og administrative støttefunktioner (mange interne, 

centraliserede afdelinger som HR, IT, Kommunikation, udviklingsafdelinger m.fl.). Høj grad af 

specialisering af arbejdet, høj grad af standardisering af processer. Post Danmark havde 30.000 ansatte 

og en omsætning på mere end 10 mia. kr. (1999). 

 

Formålet angives til at være forbedret styring og opfølgning (Bukh 2000, s, 109) sammen med to andre 

ledelsessystemer. Da man allerede i et af de eksisterende systemer (vedr. Total Quality Management) 

måler på kunde- og medarbejdertilfredshed, så kan det ikke være ønsket om balanceret rapportering der 

er hovedformålet.  

 

Den forbedrede styring via opfølgning må derfor ses i relation til de af strategien udpegede kritiske 

succesfaktorer. Det er disse faktorer, som man ønsker at styre bedre. Dermed er formålet strategi-

implemetering og –styring. 

 

Hovedformål: 

• Strategiopfølgning 
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10. Vestbyg A/S 

Organisationstypen er umiddelbart basal struktur, jf. virksomhedens eget organisationsdiagram (Bukh 

2000, s. 129), hvor der intet større mellemlederniveau synes at være mellem strategisk apex og basis 

(produktionen). Måske er virksomheden dog mere på vej mod et maskinbureaukrati, da stabsfunktioner 

alligevel har en væsentlig rolle (HR, IT).  Der er desuden en funktionsopdeling med salg, marketing, 

produktudvikling, logistik og produktion, med tilknyttet techno-struktur (planlægning, kvalitet). 

Virksomheden har 400 medarbejder, så en vis arbejdsdeling/ standardisering af produkter må formodes, 

hvilket kan ses af et mere strømlinet produktsortiment end andre i branchen.  

 

På den anden side nævner Mintzberg produktionsvirksomheder af samme størrelse som hørende til den 

basale struktur.  Dog er situationselementet marked ikke lokalt/regionalt, men større med Nordeuropa 

som salgsområde. Derfor må den tidligere iværksættervirksomhed, der blev opkøbt, være et yngre 

maskinbureaukrati. Dog er det vores gæt, at den administrerende direktør stadig er tæt på produkter og 

medarbejdere. 

 

Grundet disse forhold betragter vi Vestbyg A/S som kommende fra den basale struktur og i gang med 

at formalisere og standardisere processer, opbygge techno-struktur og administrative støttefunktioner. 

Dermed placeres den som et maskinbureaukrati. 

 

Formålet angives i casen at være at sikre implementering af 3-årig strategiplan som følge af den 

kraftige organiske vækst i årene forinden. 

 

Hovedformål: 

 

• BSC er her et strategi-implementerings- og strategistyringsværktøj.  

• Medarbejderne ønskes involveret i den nye strategi  
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11. BRFkredit 

Denne case er meget kortfattet mht. informationer vedr. organiseringen af arbejdet og fortæller mere 

om resultatet af en Business Reenginering Proces.  BRFkredit valgte BSC som et udvidet 

styringsværkstøj i forbindelse med BRP-projektet.  

 

Vi vil uden case-oplysninger betragte BRFkredit som en typisk organisation med et Maskinbureaukrati. 

Der er nemlig tale om relativt standardiserede processer (rådgivning om realkredit - særligt til 

privatmarkedet) med funktionsopdeling, stabsfunktioner, analyseenheder.  

 

Formål: 

• BSC som et styringsværktøj mht. strategi implementering (Bukh 2000, s. 155) 

 

12. Lån & Spar Bank A/S 

Organisationstype Maskinbureaukrati med et vist decentralt styre. I casen kalder banken sig dog for en 

netværksorganisation, med løs koordinering mellem rådgivningscenter (bankfilial) og stabsfunktioner 

og techno-struktur. Banken havde 300 ansatte (1998).   

 

Det er dog spøgsmålet om de enkelte filialer ikke er underlagt en omfattende resultat- og 

opfølgningskontrol fra direktionens og techno-strukturens side. Arbejdet er desuden relativt 

standardiseret, med enkelte ekspertafdelinger som undtagelse.  Disse forhold fra maskinbureaukratiet 

forhindrer dog ikke filialerne i at kontakte hinanden på tværs af organisationen, som det angives at 

være tilfældet i casen. Kommunikation har dog ikke meget at gøre med styringsmekanismer. 

 

Hovedformål: 

• ”skabe bedre og mere målrettet information om de præstationer og processer, der ligger bag 

de mere langsigtede økonomiske resultater” (Bukh 2000, s. 169), dvs. balanceret rapportering. 

• ”visionen har været at skabe et måle- og rapporteringssystem, der støtter gennemførelsen af 

bankens strategi på alle væsentlige områder” (Bukh 2000, s. 170), dvs. strategi-opfølgning. 
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13. Merkantildata A/S 

Organisationstype Ad hoc organisation – specifikke løsninger, output, til nye situationer, på trods af 

salg af også IT-standardløsninger. Tiltrækning af konsulenter og deres forbliven hos virksomheden er 

strategisk meget vigtigt og udgør fokus for Merkantildata og begrunder hvorfor et bonussystem 

tilknyttes BSC. Det skyldes et meget konkurrencepræget marked, hvor det er svært at fastholde 

medarbejdere. 

 

Virksomheden havde i Danmark 900 ansatte og en omsætning på 2,5 mia. kr. (1999).  

 

Hovedformål: 

• Strategiopfølgning som følge af ny strategi efter fusion med anden virksomhed  

• Et andet formål er at knytte resultatløn, bonus for ledere, til resultater i BSC, ikke mindst vedr. 

fastholdelse af medarbejdere 

 
 

14. Rigshospitalets HovedOrtoCenter 

Organisationstype Fag bureaukrati med en stor produktionskerne af læger og andre specialister, hvor 

koordinationen foregår via lægernes uddannelse, dvs. standardisering gennem færdigheder.  

Centret har 8 klinikker med 1.350 medarbejdere og et budget på 336 mio. kr. (2000). Et vist omfang af 

støttefunktioner og techno-struktur anes gennem case-fremstillingen (bl.a. omtales centerøkonomer). 

Endelig virker mellemlederfunktionen ikke stor, hvilket karakteriserer fag bureaukratiet. De nævnte 

mellemledere på HOC udgøres ofte af læger, dvs. af medlemmer af produktionskernen. 

 

Hovedformål: 

• Som del af en allerede etableret kontraktstyring med decentrale budgetter bruges BSC med det 

formål at inddrage kvalitative forhold i rapporteringen vedr. ”indholdssiden inden for 

behandling og pleje” (Bukh 2000, s. 218), dvs. balancere rapporteringen.  
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Indholdssiden er i BSC for de 8 klinikker under HOC centret bl.a. patienttilfredshed og ventetid, 

aflysninger mm. Strategi-implementering var allerede påbegyndt med overgang til kontraktstyring, og 

forklarer hvorfor det ikke var et hovedformål med BSC. 

 

15. Kort & Matrikelstyrelsen - KMS 

Organisationstype Fag bureaukrati – tidl. sektorforskningsinstitution med opgaver for ministeriet. 540 

ansatte (1998). Der er i casen ikke mange oplysninger vedr. strukturen i KMS, blot nævnes en 

traditionel centraladministrativ inddeling i direktion, afdeling, kontorer.  

 

Hovedformål: 

• Medarbejderinvolvering som opbakning til fælles strategi og mål i specifikke afdelinger og 

kontorer (kontoraftaler). 

• Balanceret rapportering som praktisk opfølgning på resultatmål 

BSC bruges som en del af resultatkontakten indgået med ministeriet. 

 

16. Skanderborg Kommune 

Organisationstype Maskinbureaukrati med en vis decentral frihed (budgetrammer) i de selvstyrende 

enheder (Bukh 2000, s. 258). Kommunen har 1.300 ansatte (1999). Meget få oplysninger i casen vedr. 

organisationsstrukturen. Denne forventes at være som i andre kommuner, med inddeling i forvaltninger 

med politisk udvalgsledelse. De karakteristiske strukturelementer for en kommunal forvaltning 

(techno-struktur, administrative støtte funktioner, mellemlederniveau) antages at være identiske med de 

to forvaltninger i case 1 og 2. Der er således et tungt bureaukrati med lang vej fra produktionskernen, 

de decentrale enheder (fx en skole) til strategisk apex. 

 

Hovedformål: 

• System for sammenhæng mellem kommunens strategi og målstyringen på operationelt niveau 

(Bukh 2000, s. 263). 
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Man kan dog diskutere i hvilket omfang et BSC er implementeret i kommunen. Således er der ikke 

etableret en kausalitet mellem kritiske succesfaktorer. 

Endelig angives det i casen, at generelt giver kommuners arbejde med ”kontrakt- og resultatstyring et 

større behov for at kunne arbejde mere systematisk med målstyringen” (Bukh 2000, s. 255). 

 

17. Ericsson 

Organisationstypen er et fag bureaukrati eller en Ad hoc organisation. Svært at afgøre ud fra case 

beskrivelsen, som er meget kortfattet vedr. organisationen. Mange forskere i 7 bestemte teams med 

lang tradition (fagligt specialiseret på teknologisk hovedkompetence), hvilket peger mod fag 

bureaukratiet.  

 

På den anden side er det netop den nye direktørs ønske at nedbryde opdelingen, og samle afdelingerne i 

organisationen, hvorfor vi mener, at i det omfang, at de fagbaserede teams arbejder på tværs af 

discipliner i projekter, så må organisationstypen være ad hoc organisationen. 

 

Hovedformål:  

•  er strategi-implementering i forbindelse med omstrukturering af virksomhedens 

forskningscentre, så de bliver mere kundedrevne. BSC er et værktøj i denne 

omstruktureringsproces. 

 

 

 

Sammenfatning alle 17 cases 

På baggrund af analysen af de 17 case virksomheder, kan vi samle resultatet i tabellen herunder mht. 

organisationstype. Det bemærkes, at vi ikke har fundet en iværksætter (basal struktur) blandt de 17 

cases. Desuden er der tvivl om placeringen af ISS DK, således at den divisionaliserede form også 

kunne mangle repræsentation i vores analyse. Til gengæld befinder 10 ud af 17 virksomheder sig i 

organisationstypen Maskinbureaukrati. 
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Tabel 4.1: Inddeling af de 17 case virksomheder pr. organisationstype:  

Basal 

struktur 

Maskin-

bureaukrati 

Fag- 

bureaukrati 

Divisionaliseret 

form 

Ad hoc 

organisation 

 1. Helsingør Kom. 5. Slots- & Ejd.st. (8. ISS DK) 6. Syst. Soft.Eng. 

 2. Kbh. Kom. 14. 

Rigshosp.HOC 

 13. Merkantildata 

 3. Sanistål 15.KMS  (17. Ericsson) 

 4. SAS Ground S.    

 7.Århus United DK    

 9. Post DK    

 10. Vestbyg    

 11. BRFkredit    

 12. Lån & Spar B.    

 16. Skanderborg    

 

Virksomhed nr. 1 til 7 i Bukh (2004), nr. 8 til 17 i Bukh (2000). Parenteser angiver manglende 

entydighed, jf. foregående analyse af de to cases: ISS DK kan betragtes som et maskinbureaukrati og 

Ericssons forskningsteam kan betragtes som et fag bureaukrati. 

4.3. Sammenhæng mellem hovedformål og organisationstype 

Efter denne inddeling i Mintzbergs 5 organisationstyper, vil vi resumere sammenhæng mellem disse og 

hovedformål. Det bemærkes at samtlige 10 maskinbureaukratier har angivet hovedformålet bag at 

anvende et BSC til Strategi-implementering og –styring. De 3 fag bureaukratier angiver alle, men i 

varierende grad, at hovedformålet er at balancere den traditionelle økonomistyrings nøgletal. Endelig 

angiver de tre Ad hoc organisationer, at hovedformål er strategi-implementering og –styring. Vi ser 

bort fra ISS DK casen, jf. note til tabel 4.1. 
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Tabel 4.2: Inddeling af case virksomheder pr. organisationstype og hovedformål m. BSC 

implementering: 

Hovedformål: Strategi-

implementering 

og -styring 

Balanceret 

måling af 

præstation 

Kommunikations-

værktøj i 

omstillingsproces 

Inddragelse af 

medarbejdere for 

øget performance 

Maskinbureaukrati     

1. Helsingør K., Soc X X   

2. Kbh. K., Soc. X X   

3. Sanistål X  x X 

4.SAS GS X X X  

7. AUDK X  X X 

9. Post DK X    

10. (Vestbyg) X   X 

11. BRFkredit X    

12. Lån & Spar B. X X   

16. Skanderborg K X    

Fag bureaukrati     

5. Slots- & Ejd.st. X X   

14. Rigshosp.HOC  X   

15. Kort & Matr.st  x  X 

Divisionaliseret     

(8. ISS DK)  X   

Ad hoc org.     

6. Syst. Soft.Eng. X X   

13. Merkantildata X   x 

17. Ericsson X    

Stort X = hovedformål. Lille x = underordnet hovedformål. 
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4.4. Delkonklusion på analysen af organisationstype og formål med BSC 

Der er et par væsentlige forbehold vedr. generalisering af ovenstående sammenhæng: 

 

1. Begrænset case materiale, kun 17 virksomheder. Det kan være tilfældigheder, der spiller ind 

som fx hvor en virksomhed befinder sig i en omstillingsproces: er processen i gang, så betyder 

strategi identifikation og afprøvning i BSC måske mindre. Antallet er ikke tilstrækkeligt til 

videre statistiske analyser. Også usikkerhed ved organisationstype-inddelingen. Man kunne 

indvende, at det heller ikke er tilstrækkeligt med kun fire hovedmotiver.  

 

2. Efter disse metodeforbehold vil vi derfor kun konkludere i forhold til de 17 cases. Vi kan 

konstatere, at der ingen virksomhed var med den basale struktur. Måske er BSC for tungt at 

løfte for en organisation uden større techno-struktur og administrative støttefunktioner? 

3. Alle maskinbureaukratier i vores analyse vælger BSC med hovedformål strategi-

implementering. De udgør 10 ud af de 17 case virksomhederne.  

 

4. Mange maskinbureaukratier i analysen befinder sig i en omstillingsfase efter pres fra 

situationselementer (i form af industrien og markedet for de private virksomheder, og politiske 

målsætninger for de kommunale forvaltninger og statslige styrelser). Men det kunne 

virksomheder med andre organisationstyper for den sags skyld også befinde sig i. De er måske 

blot mere fleksible grundet deres organisationstype modsat de ældre maskinbureaukratier? 

 

5. Vi har den balancerede rapportering som hovedformål hos de tre virksomheder med fag 

bureaukrati, alle offentlige. Det skyldes måske, at ydelserne dermed er sværere at prissætte. Det 

skyldes måske også, at et politisk niveau har brug for udtryk for brugertilfredshed i forbindelse 

med budgetallokering. 

 

6. Divisionaliseret form er kun repræsenteret af en case. Svært at sige noget på den baggrund, men 

den ringe repræsentation (1/17 af casene) fortæller måske, at BSC først og fremmest giver 
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mening inden for samme strategiske enhed. I en divisionaliseret form tæller specifikke, 

traditionelle nøgletal mere, end en kobling mellem divisionens BSC KPI’er og koncernens 

KPI’er. Som diskuteret i afsnit 3.1.4 vedr. organisationstypen Divisionaliseret form (fx et 

konglomerat), så giver det hverken i teori eller i praksis mening at bruge et BSC: teoretisk giver 

det ikke information at benytte et BSC, hvis der ikke er en fælles strategi at måle på; i praksis 

forsvinder diagnosticeringsmuligheden ved aggregeringen af BSC’s bløde KPI’er på tværs af 

divisionerne. Her skal der i stedet dekomponeres. 

 

7. Ad hoc organisationstypen gælder for tre virksomheder, der alle har strategi-implementering og 

–opfølgning som hovedformål. En årsag kunne tænkes at være ønsket om stærkere 

resultatmåling og kontrol med en organisation, hvor koordinationen sker efter gensidig 

tilpasning og styring derfor er svær. 

 

8. Afslutningsvist skal vi svare på spørgsmålet i problemformulering: Er der en sammenhæng 

mellem organisationstype og hovedformål bag anvendelsen af BSC? For nogle 

organisationstyper (Maskinbureaukrati, Fag bureaukrati og Ad hoc organisation) i analysen 

synes der at være en sammenhæng, men antal cases taget i betragtning kan tilfældigheder heller 

ikke udelukkes at påvirke resultatet, Under alle omstændigheder er det ikke muligt på det 

spinkle grundlag, at generalisere uden for de 17 cases. Flere analyser skal til.  
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5. Sammenhæng mellem implementering af BSC og organisationstype? 

Hvad afgør, at en implementering af Balanced Scorecard bliver til en succes og er der en sammenhæng 

med Mintzbergs organisationstyper?  

 

Før undersøgelsesspørgsmålet kan besvares, må man overveje, om man overhovedet kan udtale sig om, 

hvad en succesfuld BSC implementering er. Kan man overhovedet generalisere succesfaktorer til at 

gælde for andre projekter?  

 

I dette kapitel vil vi besvare spørgsmålet om, hvad der betinger en succesfuld implementering af 

Balanced Scorecard set fra to vinkler. En analyse af danske implementeringer og en analyse af globale 

empiriske undersøgelser.  

 

Den første vinkel bygger på analyse af 7 danske virksomheders implementering af Balanced Scorecard, 

disse er inden for forskellige brancher og inden for den private og offentlige sektor. 

 

Den anden vinkel inddrager en analyse af empiri for succesfulde og mindre succesfulde BSC 

implementeringer. Disse er alle fra virksomheder uden for Danmark, men fra forskellige brancher. 

 

Resultaterne fra de to vinkler sammenlignes, og giver det samme resultat? Kan man udlede en Best 

Practice og relatere det til organisationstypen? Dette vil vi besvare i konklusionen af kapitlet. 

 

5.1. Best Practice for implementering 

Giver det mening at tale om Best Practice i forbindelse med implementering af et Balanced Scorecard? 

Eller findes der så mange måder at lave en succesfuld implementering på, at man ikke kan lave et sæt 

retningsregler der kan sikre den vellykkede implementering? 

 

Inden selve analysen tages en generel diskussion  om begrebet Best Practice og hvordan dette passer til 

en Balanced Scorecard implementering.  
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5.1.1. Kritik af Best Practice tankegangen generelt 

Ifølge definitionen af Best Practice er det en metode eller teknik der konsistent har vist bedre resultater 

end dem, der opnås på andre måder, og metoden kan bruges til benchmarking (Wikipedia). 

 

En metode der betragtes som bedst i en kontekst, vil måske være tvivlsom i en anden, da et projekt ikke 

altid vil udvikle sig forudsigeligt. Hvis en metode virker godt under nogle situationer, det kunne f.eks. 

være forhold såsom størrelse på virksomhed, branche eller marked, kunne der godt stilles 

spørgsmålstegn ved, om det vil virke lige så godt under andre situationer. 

 

Mange Best Practice metoder er udarbejdet i andre lande end Danmark. Vil disse metoder fungere 

under danske forhold, eller kan der være kulturelle forhold som spiller ind? 

 

5.1.2. Specifikt vedr. BSC implementering 

Ifølge Balanced Scorecard teorien er hovedkomponenterne i BSC at kortlægge sin strategi ved hjælp af 

strategikort og formulere kritiske succesfaktorer og målepunkter. 

 

BSC skal implementeres, så det passer den situation som virksomheden befinder sig i og det formål 

som virksomheden har med at indføre BSC. Afhængigt af dette skal der overvejes: 

− Skal de kritiske succesfaktorer nedbrydes til datterselskaber/afdelinger 

− Skal der laves om på virksomhedens rapporteringsstruktur 

− Automatisk opsamling af data 

 

Det er vigtigt at gøre sig klar, hvilket organisatorisk niveau BSC skal implementeres på. Skal det 

benyttes af topledelsen, eller skal det brydes ned på afdelingsniveau, arbejdsgruppe niveau eller individ 

niveau. 

 

Virksomheden skal også gøre sig nogle tanker om, hvordan den starter et implementeringsprojekt op. 

Det kunne for eksempel gøres ved at starte på divisionsniveau, hvorefter organisationen har fået noget 

erfaring, kunne de udbrede det til støtteafdelinger, som for eksempel HR, IT eller bygningsservice. For 
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mindre virksomheder kan det være naturligt at udarbejde BSC for hele virksomheden, hvor det for 

større virksomheder kan være mere hensigtsmæssigt at starte et mindre pilotprojekt. 

 

Organisationen skal passe på ikke at komplicere BSC unødigt ved at tilføje flere perspektiver end 

nødvendigt. Flere perspektiver vil medføre flere præstationsmål.  

 

De ovenstående retningslinjer, som teorien lægger op til, ville være naturligt at have med i en Best 

Practice metode for implementering af BSC. 

 

5.2. Liste over Best Practice elementer 

Formålet med dette afsnit er at opstille en liste med punkter for en Best Practice implementering, der 

senere skal benyttes til at analysere danske cases af BSC implementeringer. Dette er for at, se om det 

dels passer til danske organisationer og om det passer på forskellige organisationstyper. 

 

Dette afsnit opstiller resultaterne fra en global analyse af BSC implementeringer, hvor resultatet giver 

27 kritiske succesfaktorer (CSF) som det forventes at have en indflydelse på implementeringen af 

Balanced Scorecard. 

 

Der tages udgangspunkt i artiklen Assiri (2006), som derved benyttes som hovedartikel, hvorefter der 

benyttes nogle andre artikler vedrørende implementering af BSC for at vurdere, om resultaterne er 

enkeltstående eller om der er enighed.  

  

5.2.1. Metoden for Best Practice analysen 

Et studie, der er baseret på en uddybende undersøgelse af BSC implementeringer, hvor BSC 

implementeringen er set som en samlet proces. 

Analysen er udarbejdet ved hjælp af en global undersøgelse af 103 virksomheder i 25 lande, der 

allerede har implementeret BSC eller er i gang med at implementere BSC. 

Analysen identificerer en BSC implementeringskøreplan for gennemførelse i tre niveauer, nemlig 

dominerende faktorer, hovedfaktorer og supportfaktorer. 
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Materialet der er benyttet til denne analyse er følgende: 

- Omfattende gennemgang af relevant litteratur 

- Omfattende analyse af case studier af BSC implementeringer i litteraturen 

- Global undersøgelse af 103 virksomheder i 25 lande 

 

For at kunne generalisere resultaterne fra undersøgelsen, er der udvalgt et repræsentativt antal 

virksomheder rundt om i verden. 

For at virksomhederne kunne deltage i undersøgelsen var det et krav, at de som minimum skulle have 

de fire perspektiver, således at de fulgte anbefalingerne fra Kaplan og Norton. Et spørgeskema blev 

sendt til virksomhedens CEO eller generaldirektør. 

 

5.2.2. Validitet af Best Practice analysen 

For at en undersøgelse kan betegnes valid for en generaliserende vejledning til at gennemføre en 

implementering succesfuldt, må datagrundlaget for analysen være dækkende for situationer, som alle 

organisationer kan identificere sig med. Dette kan være: 

 

• Kultur, nationale kulturelle forhold 

• Branche, produktionsvirksomhed eller rådgivning 

• Størrelse, er det en ny startet virksomhed eller en koncern 

• Markeder, er det et niche produkt, monopol eller fuld konkurrence 

 

De deltagende virksomheder var fordelt på 25 lande: 
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Figur 1 - Fordeling af lande i procent 

 

Udspecificering af lande 

Europa England, Tyskland, Frankrig, Finland, Spanien, Italien, Schweiz, Irland 

Mellemøsten Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Iran Jordan, Kuwait 

Asien Malaysia, Sydkorea, Japan, Filippinerne, Singapore, Taiwan 

USA USA 

Afrika Sydafrika, Egypten 

Andre Australien, New Zealand 

 

Landende ser ud til at være forholdsvist jævnt fordelt. Med 25,2 % i Europa burde analysen være 

sammenlignelig med Danmark. 
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Figur 2 – Respondenternes involvering i BSC implementeringen angivet i procent 

Knap 40 % af respondenterne har ikke været involveret i selve BSC implementeringen, dette kunne 

man godt undres lidt over. Vi antager dog at disse 40 % må have været tæt tilknyttet implementeringen 

og deres input til analysen er derfor valid. 
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Figur 3 – Fordeling af respondenter på brancher angivet i procent 

Mere end halvdelen af analysen stammer fra brancherne fremstilling og finansiel/energi og 20 % 

stammer fra ikke definerede brancher. Det giver ca. ¼ tilbage til resten af brancherne. 
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Figur 4 – Størrelse efter antal ansatte i organisationen angivet i procent 

33 % af de adspurgte virksomheder har mellem 10.001 og 50.000 ansatte. Hovedvægten af 

virksomhederne er store målt på antal medarbejdere. Ca. 10 % har mindre end 500 ansatte. 
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Figur 5 – Typer af respondenter angivet i procent 

Alle respondenterne er ledere. Største delen 66,5 % er højt placerede ledere, senior managers samt 

executive managers. 

 

Som det fremgår af de ovenstående figurer, giver fordelingerne i datagrundlaget en bred tilgang til 

analysen, som derved godt kan tale for, at vi har en dækkende undersøgelse. 

 

Det kunne godt antages, at de 40 % respondenter der ikke selv deltog i implementeringen, kan forklares 

med den store del højt placerede ledere. 

 

5.2.3. Resultat af Best Practice analysen 

Resultatet giver 27 CSF som er inddelt i 3 niveauer, dominerende faktorer, hoved- og supportfaktorer, 

hvor de dominerende er de mest kritiske succesfaktorer. Hovedfaktorerne er yderligere inddelt i seks 

grupper. 

 

Faktorerne er listet i rangorden efter middelværdien, som er baseret på en fem-punkt Likert-skala. 
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Neden for er de 27 CFS’er listet, med vores efterfølgende kommentar. 

 

Dominerende faktorer 

Dominerende faktorer er dem der forventes at have en signifikant rolle i BSC implementeringen, og 

uden disse vil det blive svært at gennemføre. I bilag 5.1 kan den fulde tjekliste ses for hver af de 

dominerende faktorer. 

 

Factor Mean Rank 

Identify BSC perspectives 4,2337 1 

BSC team 4,0453 2 

Executives and senior managers commitment 4,0114 3 

 

Rank  

1 Identifikation af passende BSC perspektiver er afgørende for en succesfuld implementering. 

Valget af perspektiver skal passe til organisationens krav for strategi og til at skabe 

konkurrencemæssige fordele. 

2 At finde det rigtige team til implementeringen er kritisk for at opnå en succesfuld 

implementering. Top ledelsen skal finde de bedst egnede fra forskellige afdelinger i 

organisationen. Derudover skal de have ansvar for projektet og have den nødvendige træning. 

3 For at BSC bliver succesfuldt implementeret kræver det at ledelsen er fuldt engageret i hele 

forløbet, og ikke kun i opstarten af projektet. De skal tage ansvar for implementeringen og 

tildele de nødvendige ressourcer. 
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Hovedfaktorer 

I bilag 5.2 kan den fulde tjekliste ses for hver af hovedfaktorerne. 

 

Factor Group Mean Rank 

Mission, values, vision, strategy DSF 3,9924 4 

Training DSF 3,9495 5 

Automating BSC SSF 3,8897 6 

Set objectives and measures DSF 3,8810 7 

KPIs DSF 3,8529 8 

Rolling out implementation plan ISF 3,8419 9 

Updating BSC measures and linking it with rewards SSF 3,8163 10 

Regular reporting BSF 3,7737 11 

Communicate BSC PSF 3,7328 12 

Cascading BSC ISF 3,6990 13 

Initial plan PSF 3,6850 14 

Corporate alignment SSF 3,6767 15 

Learning and innovation LSF 3,6732 16 

Information system design ISF 3,6731 17 

Measurements assessment BSF 3,6600 18 

Benchmarking SSF 3,6436 19 

Cause-and-effect linkage DSF 3,6333 20 

Stimulate culture PSF 3,6214 21 

Problem solving and action planning BSF 3,6106 22 

 

 

Rank  

4 Organisationen skal have en klar strategi på plads og hele arbejdsstyrken forstår denne. 

Strategien skal være afstemt med målepunkter i BSC. 

5 Uddanne og træne medarbejderne til at kunne udføre de nødvendige ændringer af 

arbejdsprocesser som implementeringen af BSC medføre. 

6 Automatisere dataindsamling, og sikre at softwaren opfylder organisationens krav. 

7 Opsæt mål for de enkelte afdelinger og sikre at disse stemmer overens med organisationens 

strategi. Der skal være en afstemt mængde KPIer og disse skal være balanceret i forhold til 

perspektiverne. 

8 Dokumentere KPI definitioner og sikre en balance mellem KPIer inden de implementeres i 

BSC. 
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9 Udvikle en plan for implementeringen og uddele ansvar til de enkelte dele. 

10 Evaluer og revider målsætninger regelmæssigt. Giv bonus eller belønning hvis mål opnås. 

11 BSC systemet kan rapportere til de rigtige medarbejdere, i det rigtige format til den rigtige tid. 

12 BSC bliver kommunikeret ud gennem organisationen, med kommentarer og guidelines til 

brugerne. Der skal kommunikeres periodisk, f.eks. pr. kvartal. 

13 Målsætninger skal være en kaskade fra toppen af organisationen til afdelinger i bunden, og 

sikre at alle arbejder efter fælles målsætninger, ved hjælp af top-down tilgang. 

14 Udarbejd opstartsplan for projektet og identificere datakilder før implementering. 

15 Allokere ressourcer til at sikre de strategiske målsætninger opnås. 

16 Præstationsvurdering og tilstedeværelse af et læringsmiljø vil opmuntre til innovation. 

17 BSC team indsamler, integrerer og kommunikerer information der er afgørende for 

implementeringen af BSC. 

18 Gennemgå nøgletal hyppigt for at sikres de korrekte kombinationer. 

19 Benchmarking mod primære konkurrenter for at finde bedste praksis for forbedringer og 

muligheder. 

20 Forbinde relationer mellem KPIer og årsag og virkning relationer mellem data elementer for at 

sikre ressourcer bliver tildelt korrekt. 

21 Sikre at alle medarbejdere i organisationen ved hvad der skal ske af forandringer samt hvilke 

udbytte implementeringen af BSC medføre. 

22 Problemløsning og løbende forbedringer baseret på BSC resultater.  

 

 

  



CBS Findes der en organisationstypisk måde at implementere og bruge BSC på?  

 

 51 

Supportfaktorer 

Supportfaktorerne er de mindst kritiske, og er koncentreret om den sidste del af 

implementeringsforløbet. 

 

I bilag 5.3 kan den fulde tjekliste ses for hver support faktor. 

 

Factor Mean Rank 

Integration 3,5833 23 

Self assessment 3,5468 24 

Finalise measures 3,5292 25 

Fine tuning and refining 3,3993 26 

Finalise BSC plan 3,3299 27 

 

Rank  

23 BSC systemet skal integreres i det daglige ledelsessystem. 

24 Brug af selvevalueringsredskaber til at finde mangler og forbedre ydeevnen af systemet. 

25 Der må ikke være for mange KPIer, revider og sikre at de udvalgte KPIer støtter 

organisationens strategier. 

26 Finpudse KPIer og sikre at organisationens resultater afspejler et kausalt forhold mellem 

indsats og resultat. 

27 Sikre at KPIer har et direkte link til organisationens strategi. 
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5.2.4. Sammenlign resultat med andre Best Practice analyser 

Disse 27 kritiske succesfaktorer skulle sikre en succesfuld BSC implementering for organisationer i 

enhver situation. Uanset hvilken sektor, branche, størrelse på virksomhed, marked eller hvilket land 

implementeringen skal foregå. 

 

Richardson (2004) 

Artikel skrevet af en konsulent, der ud fra sine erfaringer med BSC implementeringer har opstillet seks 

succeskriterier for at opnå en succesfuld BSC implementering. 

1. Forretningsstrategien skal tilpasses opbygningen af BSC fra start 
2. Ledelsen skal involveres og støtte BSC implementeringen 
3. Start med en klar definition på hvad BSC skal kunne og bruges til 
4. Implementer BSC på alle niveauer i organisationen, så alle kan gøre brug af det 
5. Kommuniker, betragt som intern marketing kampagne 
6. Tilpas BSC til hvordan organisationen operere 

Punkt 1 passer med Rank 4 ”Mission, values, vision, strategy” som er den højeste placeret under 

hovedfaktorerne. Punkt 2 kan sammenlignes med Rank 3 ”Executives and senior managers 

commitment” som er placeret under de mest kritiske dominerende faktorer. Punkt 3 kan passer med 

Rank 14 ”Initial plan” som ligger under kategorien planlægningsfase. Punkt 4 stemmer overens med 

Rank 13 ”Cascading BSC”. Punkt 5 passer med Rank 12 ”Communicate BSC”. Punkt 6 kan 

sammenlignes med en kombination af Rank 1 ”Identify BSC perspectives” og Rank 15 ”Corporate 

alignment”. Punkterne kan ses i detaljer i bilag 5.4. 

 

Dette viser at alle seks punkter kan mappes op mod de 27 kritiske succesfaktorer. 

Punkt 1 Rank 4 
Punkt 2 Rank 3 
Punkt 3 Rank 14 
Punkt 4 Rank 13 
Punkt 5 Rank 12 
Punkt 6 Rank 1, Rank 15 

 

Punkterne er mappet mod nogle af de mest kritiske succesfaktorer (Rank 1, 3, 4) og med midt feltet 

(Rank 12, 13, 14, 15). Dette kunne godt tyde på at disse to resultater er sammenlignelige. 
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Rompho (2011) 

Denne artikel analyserer en enkelt mindre case virksomhed der har fejlet med implementeringen af 

BSC. Der er kun valgt en enkelt virksomhed til analysen og det er blandt andet på baggrund af: 

1. Vil teste hvorvidt de faktorer der er rapporteret i litteraturen er tilstrækkelig for at få en 
succesfuld implementering. 

2. Det er sjældent at en mindre virksomhed implementere BSC og samtidig fejler 
implementeringen. 

3. Forskeren til artiklen har været med til implementeringen fra begyndelsen. 

Case virksomheden er SAQ Company Limited, der er en thailandsk detailhandel virksomhed inden for 

branchen af elektriske apparater. Den væsentligste årsag til beslutningen for at implementere BSC var 

at ejeren forventede en hurtig vækst i den nærmeste fremtid. 

 

På grund af et meget hurtigt skiftende miljø, og konstant nye produkt introduktioner, blev 

virksomhedens strategier ændret og mange af de oprindelige mål blev forældet. To år efter 

implementeringen af BSC, besluttede ejeren at stoppe med at bruge det indtil virksomhedens strategi 

var mere stabil. 

 

Nedenstående succeskriterier er resultatet fra analysen. De er alle opfyldt og er dermed ikke årsag til at 

case virksomheden fejlede deres BSC implementering. Resultatet kan ses i detaljer i bilag 5.5. 

 

Critical success factor  

Design of the Balanced Scorecard Rank 7 
Clarification of mission Rank 4 
Senior management commitment Rank 3 
Involvement of employees Rank 13 
Communication process Rank 12 
Development process Rank 9 
Availability of time and resources Rank 3 
Uses of hardware and software system Rank 23 

 

Igen er denne analyses resultater sammenlignet og mappet op mod Assiri (2006) 27 kritiske 

succesfaktorer. Alle kunne mappes op, og derved vises det at der er flere analyser som giver de samme 

resultater.  
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5.2.5. Sammenfatning af Best Practice analysen 

De tre analyser peger alle på de samme kritiske succesfaktorer, men Rompho (2011) viser at de ikke er 

en garanti for en succesfuld implementering. Dette tegner et billede af at der godt kan tales om et sæt 

generiske succesfaktorer for en BSC implementering. 

 

5.3. Analyse af danske virksomheder 

I dette afsnit gennemgås en række danske virksomheder der har implementeret BSC. Fokus på analysen 

har været at identificere de 27 kritiske succesfaktorer fra afsnit 5.2 for at udelede om de passer på 

danske forhold.  

 

Til analysen er der valgt de syv cases fra Bukh (2004). De 10 cases fra Bukh (2000) er ikke medtaget i 

analysen da de er mindre beskrivende med hensyn til implementeringen. Dette kan skyldes at BSC 

dengang stadig var forholdsvist nyt og virksomhederne ikke havde de store erfaringer, eller havde 

været hele implementeringsforløbet igennem. 

 

De følgende cases er benyttet til analysen: 

Case Dansk case virksomhed 

1 Helsingør Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen 
2 Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen 
3 Sanistål A/S 
4 SAS Ground Services 
5 Slots- og Ejendomsstyrelsen 
6 Systematic Software Engineering 
7 Aarhus United Denmark A/S 
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5.3.1. Case 1 - Helsingør Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen 

Organisationen har arbejdet med implementeringen igennem tre faser: 

- Innovationsfasen, her blev skabt et nyt ledelsesgrundlag 
- Processtyrings- og analysefasen, BSC valgt som bindeled mellem overordnede værktøjer 
- Tilpasning af styringsprocesserne 

I forbindelse med innovationsfasen blev der opbygget en ny organisation, bestående af en forvaltning 

og fire afdelinger (CSF 3, 9). 

 

Der blev defineret en række mål, som forvaltningen og afdelingerne skulle måle deres resultater på og 

som var i overensstemmelse med organisationens vision (CSF 8). 

 

Til at forbedre processerne blev metoden ”den lærende organisation” benyttet. Dette er en iterativ 

proces, der består af loops med selvevaluering. Dette medførte, at ledelsen udviklede visioner og 

strategier for de enkelte afdelinger (CSF 4). På baggrund af resultaterne blev der startet et pilotprojekt i 

en af afdelingerne med deltagelse af stab, afdelingsledelse og medarbejderrepræsentanter (CSF 14). 

 

Scorecardet har fire perspektiver, hvor der er årsag-virknings-relationer mellem. Der var afprøvet et 

femte perspektiv, men det blev nedlagt igen (CSF 1). 

 

Ud fra den fælles strategi for hele forvaltningen blev benyttet en metode til at sikre fælles forståelse for 

resultatmålingerne ved at overføre strategien til det daglige arbejde. Dette blev gjort ud fra Kaplan og 

Nortons fem punkter: 

- Oversætter strategien til operationelle termer. Forklarer årsags-virkningsforholdet mellem de 
strategiske resultatkrav. 

- Inddrager forvaltningen i strategien. Hele forvaltningen inddrages for at sikre fælles mål. 
- Motivere ved at gøre strategi til hver mands job. 
- Gøre strategi til en kontinuerlig proces. 
- Mobilisere forandring gennem chefgruppen. Lede forandringsprocessen med synlighed, 

nedsætte arbejdsgruppe. 
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Denne styringsproces er både top-down-præget og har en bottom-up tilgang. Dette gør, at den enkelte 

afdelings strategi er afledt af forvaltningen og de enkelte medarbejdere kan forstå deres job i forhold til 

organisationens strategi (CSF 15, 20, 21).  

 

Organisationen har implementeret en omfattende datawarehouse løsning, som de selv har defineret. 

Dette giver en fleksibilitet i forhold til indsamling af data og rapportering (CSF 6, 11, 23). Data er 

stillet til rådighed for alle ansatte gennem intranettet, og her kan den enkelte medarbejder se sin egen, 

sin funktions eller afdelingens indsats samt dennes betydning for opfyldelse af målsætningen (CSF 13). 

 

Organisationens årlige plan- og opfølgningsproces bygger på en metode kaldet årshjulet, hvor der 

defineres en aktivitetsplan for afdelinger og funktioner på baggrund af de strategiske planer for det 

kommende år (CSF 4). Årshjulet indeholder kvartalsvis opfølgning, der giver en løbende opfølgning på 

mål og resultatkrav og ud fra disse kan der iværksættes handlingsplaner for korrektioner. Til 

opfølgning af, hvorvidt forvaltningens vision og den overordnede strategi har haft den forventede 

effekt, benyttes selvevaluering, således at der kan tages særligt hensyn til eventuelle fokusområder 

(CSF 7, 10, 12, 18, 22, 24). 

 

Vurdering af BSC implementeringen i forhold til Best Practice 

Helsingør Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen giver udtryk for, at de har haft en succesfuld 

implementering, men hvordan ser det ud i forhold til de 27 kritiske succesfaktorer? 

Total set har de opnået 19 CSF’er ud af de 27, fordelt på to ud af de tre dominerende faktorer, 15 ud af 

de 19 hovedfaktorer samt to ud af de fem supportfaktorer. 

 

Det kan virke lidt underligt, at de ikke har alle tre dominerende faktorer, da de jo er særlige kritiske. 

Det er sammensætningen af deres BSC team, som ikke har haft en særlig fokus. Ellers er 

hovedfaktorerne pænt repræsenteret, hvor de manglende faktorer kan grupperes omkring uddannelse. 

De mangler de tre sidste supportfaktorer, som generelt omhandler afslutningen af BSC 

implementeringen.   
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5.3.2. Case 2 - Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen 

Case virksomheden består af en organisation med en central administration (forvaltningen) og 104 

decentrale enheder (udførerenheder). Der blev sat et pilotprojekt i gang (CSF 9, 14), som havde en 

bottom-up tilgang, da inspiration skulle komme nedefra i organisationen. De decentrale enheder havde 

frie tøjler til selv at udarbejde mission, vision og strategi, men skulle tage afsæt i forvaltningens 

mission og vision (CSF 4, 7, 21).  

 

Der blev lavet en enkelt tilretning for de fire perspektiver, hvor kundeperspektivet blev omdøbt til 

bruger-/borgerperspektivet. For at sikre, at der var balance mellem alle de fire perspektiver, deltog 

medarbejdere med kompetencer inden for de bløde værdier, som f.eks. HR og kvalitetsmodeller, i 

planlægningen af perspektiverne (CSF 1). 

 

Forud for projektstart blev der afholdt gå-hjem-møder for alle ledere og centrale medarbejdere af 

projektejeren, et direktionsmedlem, hvor bl.a. forventninger til projektet blev kommunikeret. Herefter 

blev der holdt flere konkrete informationsmøder for projektmedlemmerne. Der blev tilknyttet nogle 

proceskonsulenter, der skulle fungere som bindeled mellem centralforvaltningen og udførerenhederne 

(CSF 3, 12, 17). 

 

Da projektets deltagere var fundet blev der startet et kursusforløb, afholdt af to eksterne konsulenter. 

Under forløbet blev udførerenhedernes BSC udformet af dennes leder samt nogle nøglemedarbejdere 

(CSF 5). 

 

Et af pilotprojekterne blev udført hos plejehjemmet Huset William. Her blev udvalgt en styregruppe 

blandt medarbejdere og ledere fra alle afdelinger. Der blev dog iværksat en bred inddragelse af 

medarbejderne for at skabe ejerskab over processen (CSF 2). 

 

Der blev opsat en scorecard-postkasse, som alle medarbejdere kunne indlevere forslag til 

indsatsområder, som enten kunne bruges til strategiske temaer eller kritiske aktiviteter. Dette medførte 

en proces, hvor medarbejderne har medvirket til indsnævringen af mulige indsatsområder (CSF 8, 16). 
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Alle afdelinger skulle dækkes af Balanced Scorecardet for derved at sikre fokusering på alle 

organisationens enheder. For at sikre dette skulle alle kunne finde deres egen indsats, inddraget og 

vurderet, og der blev indført resultatløn for at motivere (CSF 10). 

 

I pilotprojektet blev alt dataarbejde foretaget i regneark. Dette betød, at der blev brugt meget tid på 

denne del af processen. Centralt set var det også en ulempe, at det var svært at generere et overblik på 

tværs af enhederne. Der blev indført et it-system, der havde til formål at 

- Forbedre målstyringen for den enkelte enhed, så alle medarbejdere kan få et bedre overblik af 
de opstillede mål og den løbende realisering af målene. 

- Skabe bedre kommunikation til centraladministrationen. 
- Lettere datatilgængelighed 

Efter en tilvænning af it-systemet begyndte det at give fordele. Det kunne automatisk hente data, og der 

kunne foretages hyppigere opfølgninger og laves grafiske rapporter, der kunne benyttes af 

afdelingslederne til at præsentere på afdelingsmøderne (CSF 6, 11). 

 

Efter pilotprojektet er gennemført og den egentlige udrulning af BSC skulle udføres, blev det efter en 

mere top-down-præget proces, hvor nogle af de kritiske aktiviteter var udvalgt på forhånd. Der blev 

opbygget et målhierarki, hvor de øverste mål blev givet af centralforvaltningen og som nedarves 

gennem organisationen. Derigennem sikres en sammenhæng mellem de overordnede strategier og mål i 

en årsag-virkningskæde (CSF 13, 20). 

 

Vurdering af BSC implementeringen i forhold til Best Practice 

Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen har totalt scoret 18 ud af de 27 kritiske succesfaktorer. 

Alle de dominerende succesfaktorer er opnået, samt de højst rangeret hovedfaktorer. Dog er ingen 

supportfaktorer opnået. 
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5.3.3. Case 3 - Sanistål A/S 

Sanistål A/S er en grossistvirksomhed, der på grund af ændringer i markedet skulle definere en ny 

vision og strategi (CSF 3). Casen beskriver, hvordan en af organisationens enheder, logistikenheden, 

implementerede BSC. 

 

Kommunikation fik en afgørende rolle, således at alle ledere og medarbejdere vidste, hvordan netop 

deres indsats havde indflydelse i strategiens succes og dermed bidrog til organisationens målsætning 

(CSF 7). 

 

Der skal i det daglige arbejde skabes fokus på de aktiviteter der sikrer, at strategien følges (CSF 21). 

Logistikenheden ønsker, at BSC giver dem en balanceret målsætning mellem deres service 

performance og de økonomiske rammer (CSF 1) og et værktøj til benchmarking mellem afdelingerne 

(CSF 19). 

 

Logistikenheden udarbejdede strategikortet før dannelsen af BSC (CSF 4), dette var en ren top-down-

proces, der blev udbredt til resten af organisationen (CSF 13). 

 

For hvert indsatsområde blev der defineret kritiske aktiviteter, hvor det har været nødvendigt at 

opbygge et overordnet- og underlæggende scorecard (CSF 8). Nedbrydningen af scorecardet har 

hjulpet til, at det enkelte individ får større fokus på væsentlige aktiviteter i den daglige drift (CSF 20). 

 

Som led i implementeringen blev medarbejdere sat på kursus for at sikre forståelse og commitment. 

Efterfølgende blev der afholdt workshops, hvor strategikort blev gennemgået (CSF 5). 

 

Resultaterne blev behandlet af ledergruppen, der igangsatte forbedringstiltag for at understøtte den 

ønskede udvikling (CSF 24). 

 

BSC blev implementeret i et regneark, men der er allokeret ressourcer til automatisering (CSF 6). 
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Vurdering af BSC implementeringen i forhold til Best Practice 

Sanistål A/S har en total score på 12 ud af 27 CSF’er. Fordelingen ligger på to ud af tre dominerende 

faktorer, ni ud af 19 hovedfaktorer og en enkelt ud af fem supportfaktorer. 

 

5.3.4. Case 4 - SAS Ground Services 

SAS Ground Services benytter BSC til at gennemføre en forandringsproces, hvor virksomheden går fra 

at være et omkostningscenter til at blive en selvstændig forretningsenhed (CSF 3). Organisationen har 

valgt at benytte en kombination af BSC og et andet ledelsesværktøj (CSF 23). 

 

Grundlaget for forretningsudviklingen var opdelt i en forretningside og mission, en vision og 

fastlæggelse af værdier samt forretningsudvikling gennem tre fokusområder. Dette har været 

grundlaget for BSC, hvor alle målepunkter og indsatser kan relateres til disse fokusområder og værdier, 

mission og vision (CSF 4). 

 

Da organisationen skulle igennem en lang forandringsproces, blev der planlagt et længerevarende 

forløb på seks faser (CSF 14). 

Fase 0: proces hvis formål var at formulere målsætning og skabe bevidsthed gennem kurser, 

medarbejdermøder, kommunikation og intranet. 

Fase 1: kortlægning af virksomhedens situation, bl.a. igennem BSC med målepunkter og rapportering. 

Fase 2: implementering af ny styringsmodel, indførelse af nye målepunkter til at skabe overblik på 

direktionsniveau og overholde lovgivning. BSC blev brugt som input til driftsområder, således at de 

kunne bidrage til at nå virksomhedens overordnede målsætninger (CSF 7, 13). 

Fase 3: opbygning af strategisk ramme, ledergruppe informerede medarbejderne, så de kunne følge 

med i forandringerne. De strategiske indsatsområder blev defineret (CSF 15). Den strategiske ramme 

blev opstillet, hvor sammenhængen mellem vision på strategiske niveau og målepunkter på det 

operationelle niveau blev synliggjort (CSF 20). 

Fase 4: redesign af processer, nye målepunkter. Intranet blev anvendt som primært 

kommunikationsmiddel til medarbejderne. 
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Fase 5: løbende forandring, der foretages målinger og der benchmarkes. Derudover udbygges intranet, 

således at alle medarbejdere kan følge deres afdelings resultater (CSF 19). 

 

Organisationen har seks kerneområder der har vital betydning, og i stedet for at lægge dem under et 

samlet perspektiv, tilføjes modellen med 2 perspektiver, således der er seks i alt (CSF 1). 

For at give medarbejderne en helhedsforståelse har de mulighed for at benytte intranettet til dialog om 

resultater, indsatser og fremtid (CSF 21). Derudover har alle medarbejdere adgang til deres egne tal og 

BSC benyttes til den løbende medarbejderudvikling (CSF 11). 

 

Der bliver benyttet et højt informationsniveau i forbindelse med forandringsprocessen. Der bliver for 

eksempel udsendt et nyhedsbrev hver 14. dag med information baseret på BSC samt opsat plakater. En 

stor del af forandringsprocessen går på at uddanne medarbejdere og involvere dem i strategien i 

forbindelse med BSC, hvor de gennem kursusforløb er blevet introduceret til virksomhedens nye 

situation (CSF 5, 12,17). 

 

Scorecardet er dynamisk med løbende opfølgning og målepunkter der kan ændres, hvis nye får større 

strategisk betydning (CSF 10, 22, 24, 25, 26). 

 

Data indsamles manuelt og BSC ligger i et regneark. Det er planen, at dette skal automatiseres (CSF 6). 

 

Vurdering af BSC implementeringen i forhold til Best Practice 

SAS Ground Services har en total score på 21 ud af 27 CSF’er. Fordelingen ligger på to ud af tre 

dominerende faktorer, 15 ud af 19 hovedfaktorer og fire ud af fem supportfaktorer. 
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5.3.5. Case 5 - Slots- og Ejendomsstyrelsen 

Forud for BSC implementeringen udarbejdede organisationen et strategikort, hvorefter der blev dannet 

en arbejdsgruppe, der fik inspiration fra netværksmøder til videreudvikling af strategikortet (CSF 4). 

 

Strategien er formidlet til medarbejderne via et præsentationsmøde og via chefens daglige 

personaleledelse. Endvidere er de gjort synlige i et cafe område. Derudover afholdes en række 

seminarer for medarbejderne, hvor strategikortet bliver gennemgået i dybden samt BSC værktøjet. 

Derved sikres, at alle har en fælles forståelse for strategiens opbygning og betydning (CSF 5, 21). 

 

Der er udarbejdet en klikbar version af strategikortet, som er tilgængelig for alle medarbejdere via 

intranettet. Dette kan benyttes til at se årsag-virknings-sammenhængende (CSF 16). 

 

Slots- og Ejendomsstyrelsen benytter resultatløn, som er baseret på fire ledelsesværdier, hvor der følges 

op på medarbejderens præstationer i forhold til strategien (CSF 10). 

 

BSC bliver benyttet som supplement til medarbejderudviklingssamtaler, således at der kan afdækkes, 

hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til strategierne (CSF 12). 

 

Organisationen følger op på målpunkterne tre gange årligt, hvor enhederne rapporterer status for 

opfyldelsen af mål med en efterfølgende årlig justering af BSC (CSF 21). 

 

Vurdering af BSC implementeringen i forhold til Best Practice 

Slots- og Ejendomsstyrelsen har en total score på syv ud af 27 CSF’er. Fordelingen ligger på nul ud af 

tre dominerende faktorer, seks ud af 19 hovedfaktorer og en ud af fem supportfaktorer. 
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5.3.6. Case 6 - Systematic Software Engineering 

Organisationen har arbejdet med BSC sideløbende med to andre ledelsessystemer. BSC hjalp til med at 

få strategien forankret i organisationen, således at strategi, målsætninger og vigtige nøgletal kom på 

alles dagsorden (CSF 23). 

 

Organisationen har fire BSC perspektiver, som hver er nedbrudt i strategiske fokusområder, som 

derefter yderligere bliver nedbrudt til nøgletal (CSF 1). 

 

Organisationen deltog i et tre årig ph.d. projekt til udvikling af balanced scorecard. Den første aktivitet 

i implementeringsprojektet var at oprette en styre- og projektgruppe, som bestod af topledelsen og 

personer fra ledergruppen (CSF 2, 3). Det første step var at udforme en prototype på et BSC, hvor 

resultatet blev præsenteret for ledelsen på en workshop (CSF 14). 

 

Vurdering af BSC implementeringen i forhold til Best Practice 

Systematic Software Engineering har en total score på fem ud af 27 CSF’er. Fordelingen ligger på tre 

ud af tre dominerende faktorer, en ud af 19 hovedfaktorer og en ud af fem supportfaktorer. 

 

5.3.7. Case 7 - Aarhus United Denmark A/S 

I Aarhus United Denmark A/S har direktionen givet BSC og strategiarbejdet høj prioritet og vist stort 

engagement (CSF 3). Ledelsen har meldt klart ud i organisationen om, hvad der forventes og har klædt 

afdelingslederne på med et kursus, så de kunne deltage i implementeringen. 

 

Der blev oprettet en strategigruppe som fungerede som koordinator, når afdelingsledergruppen og 

medarbejderne skulle involveres i strategiarbejdet. I opstartsfasen blev der gennemført et 

uddannelsesforløb for afdelingsledergruppen (CSF 5). 

 

Der blev startet med at definere virksomhedens mission og vision (CSF 4). Herefter blev der udarbejdet 

strategikort, hvor der blev valgt at fastholde de fire traditionelle perspektiver (CSF 1). Strategikortet 
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viser organisationens fokusområder og de vigtigste årsag-virknings-sammenhænge, hvor hvert 

fokusområde har mindst et strategisk resultatmål (CSF 20). 

 

Efterfølgende defineres mål for afdelingerne, således at de understøtter de overordnede strategiske 

resultatmål (CSF 7, 13, 23). 

 

Hvert år justeres strategien, som bliver udarbejdet af en række specialistgrupper, hvorefter direktionen 

gennemfører en række præsentationer for medarbejderne, således alle bliver informeret om den nye 

strategi (CSF 21). Alle afdelinger finder, hvilke målsætninger der skal til for at kunne opnå 

succesmålene for afdelingen. Samtidig gennemføres evaluering af tidligere indsatser for at lære, hvad 

der gik godt og hvad der ikke gjorde (CSF 22, 24). I afdelingerne blev der også diskuteret og lavet 

brainstorming for at finde, hvilken indsats der er den bedste (CSF 16). 

 

Alle medarbejdere har adgang til en strategidatabase, hvor resultaterne kan følges for både det 

overordnede plan, i egen og i andre afdelinger. Hvis målene ikke er nået kan der indtastes en 

aktionsplan. 

 

På direktionsmødet bliver der hver måned fulgt op på, om de overordnede mål er opnået, og udsendes 

et nyhedsbrev med status. Der bliver også holdt jævnlige statusmøder i afdelingerne, hvor 

målsætningerne gennemgås (CSF 12, 15). 

 

Der benyttes et eget udviklet it-system til indtastning og rapportering af målinger (CSF 11, 17). 

 

Vurdering af BSC implementeringen i forhold til Best Practice 

Aarhus United Denmark A/S har en total score på 16 ud af 27 CSF’er. Fordelingen ligger på to ud af 

tre dominerende faktorer, 12 ud af 19 hovedfaktorer og to ud af fem supportfaktorer. 
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5.3.8. Sammenfatning for Analyse af danske virksomheder 
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For at kunne finde et eventuelt mønster i resultatet laves en gruppering af forekomsten af de enkelte 

succesfaktorer. De inddeles i tre grupper alt efter hvor repræsentativ den enkelt CSF er: 

1. Lidt repræsenteret – CSF har to eller mindre forekomster 
2. Mellem repræsenteret – CSF har tre til fem forekomster 
3. Højt repræsenteret – CSF har seks til syv forekomster 
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Gruppering CSF Antal 

Lidt 2, 9, 18, 19, 25, 26, 27 7 
Mellem 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 16 
Højt 1, 3, 4, 21 4 
 

I gruppen Lidt kan det godt være lidt bekymrende, at der befinder sig en dominerende faktorer. Dette er 

faktoren BSC team, som betyder at det er særligt kritisk hvordan en organisation sammensætter det 

team, som skal implementere BSC. Derudover findes tre supportfaktorer, der samtidig er de lavest 

rangerede. Dette kan måske forklares ved at case virksomhederne ikke har afsluttet implementeringen 

helt endnu. 

  

Gruppen Mellem er den højest repræsenteret med i alt 16 succesfaktorer. Næsten samtlige er 

hovedfaktorer. 

 

Højt gruppen har fire succesfaktorer, hvor de to er dominerende og en er den højest rangeret 

hovedfaktorer. 

 

Dette giver et resultat hvor 3 ud af de fire mest kritiske succesfaktorer er højt repræsenteret blandt de 

danske case virksomheder. Derudover har de et bredt midterfelt. 

 

Dette kunne godt tyde på at der kan opstilles nogle generiske succesfaktorer, som passer på tværs af 

landegrænser, brancher, markeder og organisationsstørrelser. 
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5.4. Best Practice vs Mintzberg 

Ud fra kapitel 4 hvor de danske case virksomheder fik bestemt deres organisationstype, vil vi prøve at 

se, om der er sammenhæng mellem disse og Best Practice resultaterne. 

 

Hvis man kigger på fordelingen af CSF’er for de syv cases, kan man se at der er 4 cases, der adskiller 

sig. Case 5 (Slots- & Ejd.st.) + 6 (Syst. Soft.Eng.) har generelt ikke mange succesfaktorer, og case 2 

(Kbh. Kom.) + 3 (Sani Stål) har ikke mange supportfaktorer. Ellers ser resten af casene 

sammenlignelige ud. 

Fordelingen af organisationstyper på de syv cases er følgende: 

Basal 
struktur 

Maskinbureaukrati Fag bureaukrati Divisionaliseret 
form 

Ad-hoc 
organisation 

 1. Helsingør Kom. 5. Slots- & Ejd.st.  6. Syst. Soft.Eng. 
 2. Kbh. Kom.    
 3. Sani Stål    
 4. SAS Ground Ser.    
 7.Århus United    
 

Her kan ses at case 5 + 6 adskiller sig ved ikke at have en organisationstype som er maskinbureaukrati. 

Det var de samme som to cases der skilte sig ud ved fordelingen af succesfaktorer. Hvilket er 

interessant da de har lykkedes med implementeringen. Måske er det for de to organisationstyper ikke 

nødvendigt at benytte samtlige succesfaktorer? 

 

De to andre cases der adskiller sig ved fordelingen af succesfaktorer er case 2 + 3. Disse to er begge 

samme organisationstype, så her ligger forklaringen måske ved at de ikke er nået til den afsluttende 

fase i implementeringen. 

 

  



CBS Findes der en organisationstypisk måde at implementere og bruge BSC på?  

 

 68 

5.5. Delkonklusion 

Resultaterne fra Best Practice analysen og analysen af de danske virksomheder viser, at der er et 

mønster, der godt kunne tyde på en sammenlignelighed. Det vil sige at der godt kan opstilles en Best 

Practice med nogle punkter, som kan følges og derved mindske risikoen for at fejle. 

 

Alle de danske virksomheder betragter deres BSC implementering som en succes, så man kan ikke 

entydigt sige, at de 27 kritiske succesfaktorer kan afgøre om implementeringen er en succes eller ej. 

 

Basal 
struktur 

Maskinbureaukrati Fag bureaukrati Divisionaliseret 
form 

Ad-hoc 
organisation 

 Case 1 Score (19/27) Case 5 Score (7/27)  Case 6 Score (5/27) 
 Case 2 Score (18/27)    
 Case 3 Score (12/27)    
 Case 4 Score (21/27)    
 Case 7 Score (16/27)    
 

Der skal tages et forbehold mod at generalisere ud fra så få cases, men ud fra resultatet kan der 

konkluderes, at maskinbureaukratiet har brugt flere kritiske succesfaktorer for at opnå succes. Måske er 

det fordi de går mere struktureret til værks, da denne organisationstype har en veludbygget 

teknostruktur og omfattende administrative støttefunktioner. Hvorimod fag bureaukratiet og ad-hoc 

organisationen kan klare sig med langt lavere score, og alligevel opnå en succesfuld implementering. 

 

Dette vil sige at organisationstypen ikke har noget at sige i forhold til om implementeringen har succes, 

men derimod hvor enkelt implementeringen kan udføres. 
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6. Konklusion 

Vi har i problemformuleringen ønsket at se på sammenhængen mellem organisationstype og 

hovedformål med anvendelsen af et BSC og på sammenhængen mellem organisationstype og 

implementeringen af BSC. 

 

Typen af organisation formodes at have en betydning for hvorfor man implementerer et 

scorecard/strategikort (hypotese 1) og hvordan man implementerer (hypotese 2). Det ledte til 

formuleringen af flg. to undersøgelsesspørgsmål: 

 

• Er der en sammenhæng mellem formål bag implementering af BSC og organisationstype? 
 

• Er der sammenhæng mellem implementeringsmåde bag BSC og organisationstype? 

 

Vedr. det første undersøgelses spørgsmål, så konkluderer vi, at der i de 17 cases kan være en 

sammenhæng mellem visse organisationstyper (Maskinbureaukrati, Fag bureaukrati og Ad hoc 

organisation) og formål med anvendelse af et BSC.  

 

Men nu er der ikke tale om en kausal sammenhæng, da mange andre faktorer kan spille ind. Det kan 

være tilfældigheder, der spiller ind som fx hvor en virksomhed befinder sig i en omstillingsproces: er 

processen i gang, så betyder strategi-identifikation og-afprøvning i BSC måske mindre.  

Det er således meget vanskeligt at afgøre entydigt, da datagrundlaget er spinkelt. Begrænset case 

materiale på kun 17 virksomheder. I hvert fald kan der ikke generaliseres ud over de 17 cases.  

 

Vedr. det andet undersøgelsesspørgsmål, så skal der også tages et forbehold mod at generalisere ud fra 

så få cases, men ud fra analysens resultat kan der konkluderes, at maskinbureaukratiet har brugt flere 

kritiske succesfaktorer for at opnå succes. Måske er det fordi de går mere struktureret til værks, da 

denne organisationstype har en veludbygget teknostruktur og omfattende administrative 

støttefunktioner. Hvorimod fag bureaukratiet og ad hoc organisationen kan klare sig med langt færre 

succeskriterier, og alligevel opnå en succesfuld implementering. 
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Det vil sige at organisationstypen som sådan ikke har noget at sige i forhold til om implementeringen er 

en succes, men derimod hvor enkelt implementeringen kan udføres. Igen kun i analysen af de 7 cases. 

Flere analyser skal til. 
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Bilag 

Bilag 2.1 De fire dimensioner 

 

 

Kilde: Bukh (2004) Figur 1.2: De fire dimensioner 
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Bilag 2.2 Strategikortlægningen 

 

 

Kilde: Bukh (2004) Figur 1.3: Strategikortlægningen. (Kilde: Kaplan og Norton, 2004a, s. 11) 
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Bilag 2.3 Årsag-virknings-sammenhænge 

 

 

Kilde: Bukh (2004) Figur 1.5: Eksempel på årsag-virknings-sammenhænge i et balanced scorecard 
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Bilag 3.1 De fem organisationsformers dimensioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Foss Hansen 1987   
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Bilag 5.1 Checklist for dominant factors of BSC 

Identification of BSC 

perspectives 

Choosing perspectives that suit organisations’ 

requirements, strategy, and objectives. 

BSC perspectives adequately capture focus of 

organisation’s strategy and provide balance between 

financial and non-financial measures. 

Between 3 and 5 perspectives. 

BSC perspectives cover all aspects and activities of 

organisation. 

Executives’ and  

senior managers’ commitment 

Executives and senior managers assume active 

responsibility for BSC implementation. 

Visibility of executives’ and senior managers’ 

commitment to BSC activities. 

Executives and senior managers allocate adequate 

resources and time for BSC project. 

Involvement of top and middle level managers in 

BSC development. 

Top management discuss many BSC issues during 

their meetings. 

BSC team Special team has approved for the BSC project. 

BSC team members have various skills, knowledge 

and are from different departments. 

BSC team visible and has access to top management. 

Training for BSC team in BSC implementation and 

performance measurement. 

Frequent and regular meetings for team to discuss 

BSC issues. 

Team member has a very detail understanding of 

functional area. 
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Team member can gather and analyse detail data for 

clear communication to others. 

Team member can comprehend strategic issues and 

connect issue to his/her job. 

Kilde: Assiri (2006) 
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Bilag 5.2 Checklist for main factors of BSC 

Mission, values, vision, strategy Organisation has a clear mission, values, vision and strategy. 

Entire workforce understand and is committed to mission, vision, 

values, and strategy. 

Organisation’s BSC supports vision statement. 

BSC communicated strategy throughout organisation. 

Organisation clarifies and translates vision and strategy in 

operational terms. 

Strategy aligned to, and driven by CSFs and balanced set of 

performance measures. 

Training Emphasis placed on skills development and training in 

organisation. 

Knowledge and skills developed, consistently, to meet changing 

needs of BSC implementation, teams and individuals. 

Linking Education and Training of employees to organisation 

long-term plans and strategies. 

Top management arranges adequate resources for employee 

education and training. 

Training for BSC team and employees in performance 

measurement and BSC implementation and other technical skills. 

Automating BSC Choosing adequate software for BSC implementation that achieves 

organisation requirements. 

All the results automatically sent to right employees at right time 

and in right frame. 

BSC software integrated with other software. 

Regular maintenance and updating for BSC software. 

Set objectives and measures Before implementing BSC key objectives have to be identified. 

Initiatives and measures derived form strategy. 

Each department has to create own performance objectives and 
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measures. 

Between 3 and 5 measures for each BSC perspectives. 

Between 20 and 30 measures for whole BSC. 

Well-balanced set of financial, non-financial, lagging and leading 

measures representing all parts of organisation. 

BSC measures are regularly discussed in management meetings. 

Written documented definitions for BSC measures. 

KPIs Establishing relative importance of KPIs before implementing 

BSC. 

Relative weights and appropriate “balance” among KPIs 

determined before implementing the BSC. 

Actions and objectives supported by KPIs. 

Rolling out implementation plan Developing comprehensive implementation plan for BSC. 

BSC comprehensive implementation plan divided into subgroups. 

Leader for each subgroup appointed, and responsibilities assigned. 

Using the top-down approach. 

Developing clear communication between top-level and shop floor. 

Updating BSC measures and 

linking it with rewards 

Measures re-visited and re-defined on regular basis. 

Measures re-visited to confirm continued relevance. 

Updating BSC measures at least once a year. 

Linking compensation and rewards to BSC measures results. 

Regular reporting BSC deliver to top management and employees on regular base. 

Information of BSC reaches right people, in right format, at the 

right time and in right quantity. 

Result of BSC measures incorporated into regular reporting system. 

Using BSC feedback to adjust strategic plan during operating 

period. 

Communicate BSC BSC is communicated throughout organisation from top to low 

level. 

Providing commentary and written guidelines for users of 
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scorecard. 

Employees well-informed about BSC development 

continuously. 

Strong communication system between departments. 

Using various communication devices is begin BSC project, such 

as executive announcements, videos, town meetings, brochures, 

and newsletters. 

Cascading BSC Using top-down approach. 

Linking objectives from executive level down to lower business 

level, ensuring everyone working towards common goals. 

Communicating BSC to every level of organisation and comparing 

current performance with past results. 

Initial plan Prepare initial plan for BSC development and implementation. 

Identification of sources of performance data before 

implementation. 

Identification of critical processes that should be excelled at in 

order to meet objectives of shareholders and of targeted customer 

segments. 

Corporate alignment Identifying key strategic initiatives to achieve objectives, and 

allocating resources appropriately. 

Alignment of tangible and intangible assets with strategy. 

BSC measures works in congruence with organisation’s strategic 

objectives. 

Learning and innovation Strategic feedback system in place. 

Performance appraisal system encourages learning and innovation. 

Existence of learning environment encourages people to innovate 

and share best practice and knowledge. 

Encouraging employees to voice opinions, criticisms and feedback 

on organisational functioning and performance. 

Information system design Information system communicating BSC requirements and best 
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practice indicators. 

Technology is strategy planned and utilised to improve 

communication and access to services for customers and 

stakeholders. 

BSC team actively gathers, integrates, and communicates 

information critical to implementation and practice 

of BSC. 

Measurements assessment Measures assessed according to BSC results. 

Reviewing measures frequently and identifying right combination 

of measures. 

Benchmarking Benchmarking made against primary competitors. 

Informal benchmarking and other forms of information 

sharing with organisations in different sectors and industries 

to identify best practices for improvements and 

opportunities. 

Targets stretched according to external benchmarking. 

Cause-and-effect linkage Establishing relationships and linkages between KPIs. 

BSC support relationship definition to provide cause and effect 

modelling. 

Cause and effect relationships between data elements are looked 

into to ensure resources are being correctly allocated. 

Stimulate culture Stimulating employees’ culture for BSC implementation by 

increasing education in performance measurements. 

Shifting managers’ efforts from single-minded focus on 

growth/financial figures to broader set of objectives that 

encompass profitability and non-financial performance. 

Convince employees that BSC measures exist to evaluate and 

improve their performance, not to blame them. 

Problem solving and action 

Planning 

Problem solving and continuous improvement processes, based on 

BSC results, facts and systematic analysis. 
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Team approach in problem-solving and continuous improvement. 

Employees empowered to resolve problems and improve processes. 

Encouraging culture of teamwork and problem solving. 

Action taken as a result of measurement activities. 

Measurement results used to drive decision making throughout 

organisation. 

Management regularly checks that actions related to achievement 

of BSC targets are taken. 

Kilde: Assiri (2006) 
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Bilag 5.3 Checklist for supporting factors of BSC 

Integration BSC integrated into strategic management system. 

Integration of BSC automation software with internet and email to 

share analysis and results. 

Process of goal deployment and performance improvement linked 

to performance appraisal as integrated system. 

Self-assessment Implementing self-assessment frequently. 

Use of self-assessment tools and other mechanisms to track and 

improve performance gaps in implementation and effectiveness of 

systems, processes and practices. 

Recognising weakness in activities and improving it. 

Finalise measures Before implementing BSC, measures reviewed and finalised. 

Customers involved in establishing objectives and measures for 

customer perspective. 

Organisation selects correct performance measures for assessing 

desired performance. 

Fine tuning and refining BSC communicated to every level of organisation and compares 

current performance with past results. 

Organisation’s measures have been refined according to BSC 

reporting results. 

Results of organisation measures reflect understandable causal 

relationship between performance effort and performance result. 

Finalise BSC plan Measures have direct link to strategy. 

Organisation calculates costs and benefits of its measures 

collection. 

BSC team or employees are able to explain both operational and 

strategic significance of every measure. 

Measures accurately depict the process or objectives it is 

attempting to evaluate. 
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Organisation specifies precise meaning of its performance 

measures and ensures that it has agreement with BSC team. 

Kilde: Assiri (2006) 
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Bilag 5.4 Six lessons for success 

Success Element 1 Understand that the balanced scorecard is part of a bigger process that starts with 

strategy. 

 

The balanced scorecard framework forms one (key) component in an integrated 

business performance management process that revolves around business 

strategy. This process is really a system where the balanced scorecard plays a 

critical role in translating business strategy into measurable action. With this in 

mind, successful BSC organizations define a solid business strategy prior to BSC 

development. While this may appear obvious to BSC practitioners, many "war 

stories" exist about organizations that threw themselves into a measurement 

initiative without spending time on strategy first. Generally, the result of these 

initiatives is sub-optimization with results that may or may not support business 

strategy achievement. 

 

When cascaded from strategy, the BSC framework provides an important 

connection between strategic business performance and individual employee 

performance. In addition, the BSC helps close the feedback loop in the business-

performance management system by providing a means for the business to: 

monitor and actively manage progress towards the achievement of business 

strategy, further explore and understand the cause and effect relationships within 

the business, and manage/change business strategy dynamically based on 

internal insights or shifts in the external operating environment. 

Lesson 1: Embedding the BSC in a business-performance management process that begins with 

business strategy creation starts building strategic alignment from the start. 

Success Element 2 Senior Leadership involvement in critical! 

 

Visible and genuine senior leadership involvement is critical to the success of 

any BSC initiative. That is, you must secure hands-on executive participation in 
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the balanced scorecard development, implementation and management. 

Commitment at the top is so important that successful BSC organizations treat it 

as a "show stopper"- focusing on resolving support issues before moving 

forward. 

 

The issue of gaining leadership support is the most frequent concern faced by 

new balanced scorecard practitioners. Most BSC journeys don't begin with 

executive support from the start - very frequently, the push for a balanced 

scorecard initiative begins at a grass roots level. The key to "selling" the BSC to 

executives is to take an individualized approach. That is, first look for the 

burning platform or key business improvement opportunity that could be 

addressed by the successful application of a business performance management 

approach like the balanced scorecard. Then, complete your BSC research (note: 

there is information out there that can help support your situation!) and build a 

balanced scorecard business case that clearly demonstrates the benefits required 

to solve your organization's critical business issue. Keep at it until the executives 

in your organization get the message. 

Lesson 2: Lack of leadership support can destroy your balanced scorecard initiative so: DO 

NOT PROCEED ON YOUR BALANCED SCORECARD JOURNEY WITHOUT IT. 

Success Element 3 Start with a clear vision for your balanced scorecard. 

 

A balanced scorecard vision or philosophy is simply a clear statement that 

describes what your BSC will look like, how it will operate, how it will be built, 

and how the organization will use it. When created early in the balanced 

scorecard development process, your BSC vision provides a valuable touchstone 

going forward providing focus and facilitating quick consensus when critical 

balanced scorecard decisions are required. 

Lesson 3: Establish your BSC vision early and use it to guide your business performance 

management road map. 
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Success Element 4 Maximize balanced scorecard utilization by fully deploying it at all levels of the 

organization. 

 

Successful BSC organizations make their balanced scorecard widely available so 

that everyone can "make strategy their job." Fully deploying a balanced 

scorecard across an organization helps develop strategic awareness amongst 

employees. This is important because successful strategy implementation 

requires the active contribution of every employee as they make decisions in 

their day to day work - decisions that can either contribute to or take away from 

the business strategy. Many business leaders voice concern about sharing their 

business strategy so broadly across the organization. Worries include the 

disclosure of critical strategic information to competitors. While these are valid 

concerns, successful BSC organizations know that the benefits of a broad 

deployment philosophy and in building employee satisfaction and loyalty levels 

far outweigh the risk of serious information leaks. 

Lesson 4: Implement the BSC at all levels of the organization to maximize organizational 

alignment and execution. 

Success Element 5 COMMUNICATE-COMMUNICATE-COMMUNICATE! 

 

To support BSC implementation and its ongoing use, successful BSC 

organizations view communication and education on their business strategy and 

the balanced scorecard as an important internal marketing campaign. As a result, 

few of these organizations use only a single mode of communication to do the 

job. In fact, they use almost every type of communication method available, 

from general communication modes (e.g. large group meetings and mass 

distribution e-mails) to those that are very personalized with customized 

messages (e.g. face to face discussions) to ensure communication success. 

Lesson 5: Be sure to plan and budget for BSC communication activities because experience 

shows that these activities are critical, they need to happen, and they won't without a solid plan 
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and dedicated funding. 

Success Element 6 Extend the balanced scorecard and make it "the way we work" 

 

Successful BSC organizations deepen alignment by mirroring their balanced 

scorecard framework and categories in as many business activities as possible: 

reward and recognition programs, individual goal plan formats, incentive 

compensation plan formats, strategic plan categories and format, and almost 

anything else they can think of! They maximize alignment with the balanced 

scorecard until it becomes so integral to the business that it is automatic and 

embedded in everyday work. 

Lesson 6: Enhance your integrated business performance management system until the BSC 

changes from just a measurement framework to the framework by which the business operates. 

Kilde: Richardson (2004)  
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Bilag 5.5 Results of study of critical success factors from interviews 

Critical success 

factor 

Suggestions from literature Results of study 

Interviews Observation 

Design of the 

Balanced 

Scorecard 

Not too few or too many 

measures. (Kaplan and Norton, 

2001, p. 360). There need to be 

only a few critical indicators, 

since SMEs have a limited 

amount of resources (Hvolby 

and Thorstensen, 2000) 

Interviewees can recall 

all current indicators in 

the Balanced 

Scorecard, suggesting 

that there are not too 

many indicators. 

There are only twenty-

four measures in the 

four traditional 

perspectives in the 

Balanced Scorecard. 

The number is in the 

range suggested by 

Kaplan and Norton 

(1996) 

Clarification of 

mission 

The mission of the 

organisation should be clearly 

described (Kaplan and Norton, 

1996; 2001; Tenhunen et al 

2001) 

Interviewees can state 

the mission of the 

organisation correctly 

and can explain how 

and why this mission is 

constructed. 

Mission and strategy 

are the main issues in 

the monthly meeting, 

hence it is 

communicated clearly 

to all employees. 

Senior 

management 

commitment 

Senior management should 

fully support the 

implementation of the 

Balanced Scorecard (Kaplan 

and Norton, 2001; Tenhunen et 

al 2001) 

Manager-owner is fully 

committed. This is 

supported by interviews 

with employees. 

By conducting a 

meeting once a month, 

especially for updating 

the Balanced 

Scorecard, it is clear 

that the manager-owner 

is committed to using 

this tool in his 

organisation. 

Involvement of 

employees 

Employees should be involved 

in design and implementation 

Interviewees indicated 

that this is not the 

During the design and 

implementation stage, 
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stages (Kaplan and Norton, 

2001; Tenhunen et al 2001; 

Fernandes et al 2006) 

problem because there 

are only twelve 

employees in this 

organisation and 

everyone has been 

involved in every stage. 

every employee was 

closely involved. 

Suggestions were 

always welcome and 

there was no resistance 

from employees at all. 

Communication 

process 

The Balanced Scorecard 

should be communicated 

throughout the organisation 

(Kaplan and Norton, 2001) 

Development 

process 

The development process 

should not be too long (Kaplan 

and Norton, 2001) and should 

be clear and resource effective 

(Hudson et al 2001) 

Interviewees indicated 

that the development 

stage is fast and is not a 

problem. 

The design and 

development stage took 

only four weeks, 

similar to what is given 

in the literature (see 

Andersen et al 2001) 

Availability of 

time and 

resources 

Without enough time and 

resources, the Balanced 

Scorecard cannot be 

implemented successfully 

(Tenhunen et al 2001) 

Interviewees believed 

that necessary 

resources are provided 

to make the Balanced 

Scorecard work and 

thus is not a problem. 

There is a meeting 

every month. One 

employee is also solely 

responsible for the 

analysis of the 

Balanced Scorecard. 

Thus the lack of time 

and resources is not a 

major problem in this 

organisation. 

Uses of 

hardware and 

software system 

Appropriate uses of hardware 

and software systems can help 

make implementation of the 

Balanced Scorecard successful. 

(Fernandes et al 2006) 

Interviewees indicated 

that only Microsoft 

Excel is used for data 

analysis and is good 

enough for current 

available data. 

There are not many 

indicators in the 

Balanced Scorecard 

thus little data is 

collected and analysed. 

Only simple 
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calculations are enough 

at this stage, therefore 

Microsoft Excel is an 

appropriate data 

analysis tool. 

Kilde: Rompho (2011) 

 

 


