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Kapitel 1 - Introduktion 

1.1 Indledning 

Denne opgave er udarbejdet som afsluttende hovedopgave på HD – Regnskab & Økonomistyring 

studiet på Handelshøjskolen i København, i foråret 2009. 

Opgaven tager udgangspunkt i Zoologisk Have i København (Zoo) – en 150 år gammel have 

beliggende på Frederiksberg. 

 

I 2008 havde Zoo 1.400.000 besøgende, hvilket var rekord til dato og en stigning på 14% i forhold til 

2007. Dette gør Zoo til den mest besøgte Zoologisk have i Danmark. De største konkurrenter blandt 

Zoologiske haver er fordelt over hele landet, hvor bl.a. Odense Zoo har omkring 420.000 besøgende 

årligt, Givskud Løvepark 330.000 og Ålborg Zoo omkring 375.000. 

 

Zoo er kendetegnet ved en virksomhedsform, som er atypisk på mange områder, men især på 

indtjeningen. Her findes en faktor, som har stor indflydelse på indtjeningen, men som ingen har 

mulighed for at styre eller kontrollere – nemlig vejret. Vejret har en stor effekt på antallet af 

besøgende, og dermed indtjeningen. Der findes ikke mange brancher hvor en så ukontrollerbar faktor 

har så stor indflydelse på indtjeningen. Der kan være budgetteret og planlagt ned til mindste detalje, 

men hvis det regner i hele juli, vil en stor del af årets indtjening blive skyllet væk med regnen. 

 

I 2005 udarbejdede direktionen i Zoo en 5-årsplan, indeholdende bl.a. mission og vision, samt en plan 

for nybyggerier frem til 2010. 5-årsplanen er blevet præsenteret for alle medarbejdere i Zoo, og 

missionen og visionen er efterfølgende gennemgået ved flere lejligheder igennem de seneste år. Alle 

medarbejdere i Zoo, er på den baggrund klar over hvad Zoos mission og vision er, men flere har givet 

udtryk for, at de har svært ved at se, hvor de selv befinder sig i organisationen, set ud fra missionen og 

visionen. 

 

Endvidere er der ikke nedskrevet en egentlig strategi for Zoo, der arbejdes og handles ud fra missionen 

og visionen. Da missionen viser hvor Zoo ”skal hen” og visionen ”vejen derhen”, er det et problem 

hvis medarbejderne ikke føler de bevidst, kan arbejde hen imod det fælles mål. Dette kan skabe 

misforståelser om prioriteter, samt skabe en længere vej til målet. Dette viser samtidigt, at der er en 

manglende forbindelse mellem vision og daglige handlinger, hvilket ikke er tilfredsstillende for 

hverken bestyrelsen, direktionen eller medarbejderne. 
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1.2 Problemformulering 

På grund af stigende krav til omkostningseffektivisering og professionalisering fra Zoos bestyrelse, 

ønsker direktionen i Zoo at udarbejde strategier, som kan medføre opfyldelse af bestyrelsens stigende 

krav. Direktionen har udarbejdet en mission og en vision for Zoo, og er i den forbindelse 

opmærksomme på, at opnåelse af disse, kræver en indsats fra hele organisationen, og ikke kun fra 

direktionen. Direktionen ønsker derfor at finde en model til implementering af strategierne på en måde, 

så alle medarbejdere får kendskab og forståelse for strategierne, og på denne måde kan arbejde 

målrettet mod, at nå målene i visionen. Gennem deltagelse i forskellige erfa-grupper indenfor ledelse 

og økonomi, har direktionen hørt om mange og gode erfaringer med strategiimplementering gennem 

Balanced Scorecard. Direktionen ønsker derfor, at undersøge om bestyrelsen stigende krav kan 

realiseres gennem strategi-implementeringsværktøjet Balanced Scorecard. 

Med udgangspunkt i dette ønske, vil følgende spørgsmål blive forsøgt besvaret: 

 

• For hvilke områder i Zoo, er der behov for udarbejdelse af strategier, og hvordan kan 

strategierne formuleres? 

• Kan Balanced Scorecard være en hjælp til implementering af Zoos strategier, så alle 

medarbejdere i organisationen opnår forståelse heraf og handling på denne baggrund? 

• Hvordan kan en Balanced Scorecard model for Zoo se ud? 

• Kan modellen bidrage til opnåelse af Zoos mission og vision? 

• Kan modellen bidrage til opfyldelse af bestyrelsens stigende krav? 

 

 

1.3 Metodevalg 

Denne opgaves model- og teorivalg består af den beskrevne teori for Balanced Scorecard (BSC). 

Teorien vil tage udgangspunkt i ophavsmændenes skrevne bøger af Robert S. Kaplan og David P. 

Norton. Der er valgt at give en kort introduktion til teorien om Balanced Scorecard (Kapitel 3), for 

senere at benytte denne praktisk i Zoo (kapitel 5). Det må forudsættes at læser og modtager af denne 

opgave, kender teorien omkring Balanced Scorecard, men introduktionen medtages, for at give et 

indblik i hvilke fokusområder i teorien, som vil blive behandlet senere i opgaven. 

 

Til den strategiske analyse benyttes teori af Paul R. Niven, som beskriver strategi og Balanced 

Scorecard i nonprofit virksomheder. I den strategiske analyse vil der ikke ske en introduktion af 
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teorien, men derimod en praktisk behandling af teorien løbende igennem analysen. Denne metode er 

valgt ud fra et ønske om, at vise den praktiske del af teorien igennem analysen. Der er endvidere valgt 

at benytte Michael Porters værdikædemodel, som en del af den strategiske analyse, da den bidrager til 

klarlæggelse af virksomhedens interne værdikæder, gennem modellens opbygning og struktur. 

 

Alle interviews der er foretaget i forbindelse med denne opgave, er foregået som åbne interviews. 

Interview metoden er valgt ud fra, at en samtale om det valgte emne, vil give en dybere forståelse for 

den interviewedes situation og holdning. Den valgte temaramme ved interviewene omhandler emner 

som kendskab til Zoos mission og vision, egen position i organisationen, ønsker for fremtidens 

arbejdsplads i Zoo, samt generelle holdninger og meninger til det at være medarbejder i Zoo. Der vil 

ikke blive refereret direkte til de foretaget interviews, da formålet har været at opfange den brede og 

dybere holdning blandt medarbejderne, samt ønsker og målsætninger for direktionen. 

 

Citater fra bøger og artikler vil blive angivet med kursiv og i anførelsestegn, samt efterfulgt af 

henvisning til kilde. 

 

Der vil i store dele af analyserne blive gjort brug af eget kendskab og egen viden omkring 

virksomheden, hvilket skal afspejle den analyse, som vil fremkomme ved at samle hele organisationen 

omkring det strategiske arbejde. Dog vil dette netop være begrænset til egen analyse, da denne opgave 

ikke kan omfatte et så omfattende organisatorisk arbejde. 

 

1.4 Afgrænsning 

Denne opgave vil ikke omhandle selskaberne Zoo Food & Shop A/S og Foreningen Zoos Dyrefond. 

Ved et større råderum i opgaven, ville det være relevant at inddrage disse selskaber også, da Zoo 

varetager administrationen i begge selskaber. Samtidigt er mange aktiviteter afhængig af et godt 

samarbejde mellem selskaberne, og de vil derfor være en vigtig del af Zoos strategi. 

 

Arbejdet med denne opgave vil begrænse sig til at være en teoretisk og praktisk analyse af en mulig 

BSC model i Zoo. Hvorledes modellen i praksis skal implementeres, dvs. handlingsplaner for 

implementeringsdelen af BSC, hvilke arbejdsgrupper der skal oprettes, dataindsamling mv., vil ikke 

blive belyst. Endvidere vil den tekniske del af BSC ej heller blive belyst, dvs. hvad der kræves af 

tekniske løsninger for at kunne indsamle data og analysere disse. 
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Med performancemålinger hører ofte belønningssystemer, da den rette performance og opfyldelse af 

de fastsatte mål, gerne skulle udløse en belønning. Dette emne vil ikke blive behandlet i denne opgave, 

i forbindelse med krav til performance eller opfyldelse af mål. Der vil blive lagt vægt på at benytte 

Balanced Scorecard som et styringsværktøj, og ikke et værktøj til måling af performance. 

 

1.5 Opgavestruktur 

I kapitel 1 vil læseren, gennem indledningen og problemformuleringen, kort blive introduceret til den 

overordnede problemstilling, som danner grundlag for denne opgave.  

 

Formålet med kapitel 2 er at præsentere læseren for virksomheden, dens historie, økonomi samt 

organisatoriske opbygning. Dette skal give læseren et indblik i virksomhedens opbygning, samt en 

forståelse for den lange historie der udgør eksistensen af virksomheden.  

 

Kapitel 3 har til formål at præsentere BSC og de fire perspektiver, både fra en teoretisk og en praktisk 

synsvinkel. Kapitlet vil indledningsvis fortælle historien bag BSC, og efterfølgende inddrage temaer 

som, hvordan et BSC kan udarbejdes i hovedtræk, implementeringen af BSC samt hvilke krav der er 

ved udarbejdelse af målinger. 

 

Kapitel 4 har til formål at analysere problemet med den manglende strategiformulering der eksisterer i 

Zoo. Der vil her ske en strategisk analyse af Zoo med udgangspunkt i teori af Paul R. Niven, 

indeholdende relevante strategiske analyser, der bør ske forud for formuleringen af virksomhedens 

strategi. Kapitlet vil blive afsluttet med en egentlig formulering af mulige strategier for Zoo. 

 

Kapitel 5 vil med udgangspunkt i Kaplan & Nortons teori om BSC, give et indblik i hvorledes de 

formulerede strategier i kapitel 4, kan gøres operationelle gennem BSC. Her vil en mulig BSC model 

for Zoo blive udarbejdet og diskuteret i relation til teorien. 

 

Kapitel 6 og 7 har til formål at afslutte den forudgående analyse og udarbejdelse af BSC model til 

styringsværktøj i Zoo. Problemformuleringen vil her blive besvaret, i en sammenfattende konklusion 

på hele opgaven. 
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Figur 1 – Opgavestruktur 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 2 – Virksomhedsbeskrivelse 

2.1 Historie 

Zoologisk Have i København blev grundlagt som en privat institution i 1859 af den danske ornitolog 

Niels Kjærbølling. Efter et besøg i Berlin Zoo i 1851 var Kjærbølling fast besluttet på, at København 

på lige fod med andre europæiske hovedstæder, skulle have en Zoologisk have. Kjærbølling skrev i 

begyndelsen af juni 1859 til Kong Frederik VII og anmodede om at måtte anlægge et lille menageri i 

Frederiksberg Have vest for Frederiksberg Slot. 

Indenrigsministeriet, der administrerede de tidligere kongelige besiddelser, efterkom på vegne af 

kongen den 30. juli 1859 Kjærbøllings ønske. I løbet af ingen tid blev nogle simple bure tømret 

sammen, og Københavns nye attraktion slog portene op den 20. september 1859. Den nye Zoo var ikke 

større end 4.000 m² - et område, der svarer til det nuværende areal, hvor restauranten og 

restaurationspladsen nu ligger.  

Dyrebestanden, Kjærbølling kunne præsentere for Havens første gæster, var ikke særlig imponerende, 

set med nutidens øjne: Ørne, ugler, høns, ænder, kaniner, en ræv i en lænke, en sæl i et badekar og en 

skildpadde i en spand. Foruden de levende dyr, kunne publikum også se Kjærbøllings private samling 

af udstoppede fugle, som var opstillet i en lille træpavillon. Pavillonen var oprindeligt et lysthus, der 

stod i den lille have, og Kjærbølling indrettede det til Havens første serveringssted, et primitivt 

konditori. 

 

Niels Kjærbølling var direktør for sit menageri, til han døde i januar 1871. I løbet af 11 år var den lille 

zoo blevet et populært islæt i det københavnske kulturbillede, næsten på højde med Tivoli.  

Niels Kjærbøllings søn overtog posten, efter faderens død, som direktør for den lille have, der nu var 

tre gange så stor, som da den åbnede - 1½ ha. Selvom Zoo gennem de første år var vokset i såvel 

størrelse som i dyrebestand, stod det klart for den nye direktør, kongen samt en gruppe af 

indflydelsesrige borgere, at Haven ikke havde nogen fremtid som privatejet familieforetagende. For at 

sikre Zoos fortsatte eksistens og højne standarden blev familiefirmaet omdannet til et aktieselskab i 

oktober 1872. Som en del af aftalen blev Zoo endnu engang udvidet med et stykke af Frederiksberg 

Have. 
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Arne Dyhrberg, som blev direktør i 1969, havde forinden arbejdet mange år i udlandet. Sidst som leder 

af udstillingsafdelingen på National Museums of Canada i Ottawa. Dyhrberg bragte mange idéer med 

til Haven fra årene i Nordamerika. Han oprettede bl.a. sponsorforeningen og åbnede Zoos første 

souvenirbutik. I 1972 tog han initiativet til oprettelsen af Zoo-skoletjenesten. 

I samme periode blev måske en af de vigtigste beslutninger vedrørende Zoos fremtid taget: Zoos status 

blev ændret fra aktieselskab til selvejende institution. 

Zoo og dens virksomhed blev nu anerkendt af politikere og Kulturministeriet, og Haven fik samme 

status, som museerne havde haft i mere end hundrede år. Resultatet blev en Zoo-lov, der blev vedtaget 

af Folketinget i 1977. Den ny lov betød, at Zoo nu modtog driftstilskud fra staten og de fem 

hovedstadsamter samt tilskud til realiseringen af en længe tiltrængt modernisering af Haven. 

 

I løbet af 1980erne og 1990erne gennemførtes en række moderniseringer og nye anlægsopgaver.  

I 1999 præsenterede Zoo sin fremtidsvision i ”Perspektivplan 2010”. Planen beskriver den udvikling 

og de anlægsopgaver, Zoo vil arbejde på at realisere i de kommende år.  

Et af de største projekter i denne plan var et nyt elefanthus til erstatning for huset fra 1914, som ikke 

længere lever op til de krav, Zoo i dag stiller til et velfungerende elefanthus. Den verdensberømte 

engelske arkitekt Norman Foster har tegnet det ny hus, og huset blev indviet d.10.juni 2008.  

Da 2009 er året for havens 150 års jubilæum har man valgt ikke at bygge nyt i år. Året skal i stedet 

bruges til at finpudse haven, så den fremstår så flot som muligt. I 2010 starter så næste store 

byggeprojekt, et nyt Isbjørne-anlæg til omkring 150 mio. kr. 

2.2 Organisationen 

Foruden Bestyrelsen som består af 10 bestyrelsesmedlemmer, er Zoo organiseret i 5 divisioner udover 

Direktionen (bilag 1). 

Direktionen består af: Adm. Direktør Lars Lunding Andersen, Viceadministrerende direktør og 

direktør for den videnskabelige afdeling Bengt Holst samt Økonomidirektør Jeanette Holm Mouritsen. 

Der er i alt fastansat 178 medarbejdere i Zoo, som dog svinger hen over året, da der i højsæsonen 

ansættes omkring 100 såkaldte ”sommerfugle” (vikarer), som indgår i det daglige arbejde blandt 
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dyrepasserne. Dette skyldes bl.a. den lange åbningstid i juni, juli og august og afholdelse af ferie 

blandt dyrepasserne. 

 

I 2003 oprettede Zoo endvidere et selvstændigt selskab ved navn ”Foreningen Zoos Dyrefond”. Dette 

selskab har til formål at opføre og udleje zoologiske anlæg til Zoo og andre zoologiske haver som 

måtte ønske dette. 

I 2007 valgte Zoo at opsige forpagtningen af restauranten og kioskerne, og oprette et selvstændigt 

selskab, Zoo Food & Shop A/S, til drift af restaurant, butikker og kiosker. Selskabet er 100% ejet af 

Zoo. 

 

2.3 Økonomi 

Det økonomiske grundlag i Zoo skabes hovedsagligt af entréindtægter, men også gennem tilskud og 

sponsorater. Antallet af besøgende er det kritiske grundlag for indtægterne, og her spiller vejret en stor 

rolle, da dårligt vejr kan aflæses direkte i besøgstallet. Dette er en faktor som ingen er herre over, og 

hvis det regner en hel sommer, kan det være svært at nå de budgetterede tal og dermed de ønskede 

indtægter. For at afhjælpe denne faktor, som ingen har indflydelse på, er der igennem de senere år 

bygget huse, hvor en del af oplevelsen foregår indendørs. Dette kommer til udtryk gennem bl.a. 

tropezoo, flodhestehuset, abejunglen og ikke mindst det nye elefanthus. Vejret vil dog altid spille en 

stor rolle, da man uanset hvad, skal bevæge sig rundt i haven udendørs, og regnvejr indbyder ikke til 

dette. 

For at give en økonomisk oversigt følger her nogle få nøgletal, som der måles på hvert år i Zoo: 

 

 

 2008 2007 2006 

Antal besøgende 1.393.864 1.161.388 1.148.052 

Antal medarbejdere 178 168 166 

Nøgletal    

Antal solgte årskort 117.124 90.074 77.255 

Årskort fornyelsesprocent 57% 55% 50% 

Egne indtægters andel af indtægter i alt 82% 81% 81% 

Indtægter i alt pr. besøgende Kr. 105 Kr. 101 Kr. 92 

 

 

Zoo modtager offentlige tilskud i henhold til ”Lov om Statstilskud til Zoologiske Anlæg”. Tilskuddet 

modtages fra Kulturministeriet og udgør årligt 17 mio. kr. Derudover modtager Zoo tilskud til 

Figur 2 – Nøgletal 
Kilde: Årsberetning 2008 
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videnskabeligt arbejde fra Foreningen Zoos Dyrefond på 6 mio. kr. årligt. Gennem sponsorater 

modtager Zoo omkring 3 mio. kr. årligt. Tilskud og bidrag udgør tilsammen omkring 20 % af de 

samlede indtægter, dvs. andelen af egne indtægter udgør omkring 80 %. 

 

Nedenfor opstilles en forenklet resultatopgørelse og balance for de seneste 3 år, hvilket giver et indblik 

i udviklingen. 

 

 

Beløb i mio. kr. 2008 2007 2006 

Resultatopgørelse    

Egne Indtægter 120 95,1 85,2 

Zoos Erhvervs og Sponsorklub 3,1 3,5 3,4 

Tilskud/bidrag 23,5 18,4 17,2 

Indtægter i alt 146,6 117,0 105,8 

Personaleomkostninger 84,2 74,3 67,4 

Dyrebestand direkte omkostninger 5,2 4,3 4,0 

Publikumsrelaterede omkostninger 9,1 9,0 5,9 

Anlægsudgifter 13,7 3,0 3,8 

Drift, vedligehold, service 23,2 23,9 16,9 

Øvrige omkostninger 3,5 2,2 2,0 

Anskaffelser 1,6 1,5 2,6 

Driftsomkostninger i alt 140,5 118,2 102,6 

Resultat før afskrivninger og renter 6,1 -1,2 3,2 

Afskrivninger 0,5 0,4 0,4 

Resultat før renter 5,6 -1,6 2,8 

Nettorenter 0,8 0,6 1,7 

Årets resultat 4,8 -2,2 1,1 

 

Balance 

   

Omsætningsaktiver 48,4 52,0 77,6 

Anlægsaktiver 223,3 176,8 124,7 

Aktiver i alt 271,7 228,8 202,3 

 

Kortfristet gæld 

 

17,5 

 

17,9 

 

10,2 

Langfristet gæld 238,8 194,8 179,0 

Hensættelser 4,4 0,1 0,1 

Egenkapital 11,0 16,0 13,0 

Passiver i alt 271,7 228,8 202,3 

 

Udviklingen viser at de samlede indtægter fra 2006 til 2008 er steget med 38%, og egne indtægter er 

steget med 40%. Denne udvikling er naturligvis positiv, da andelen af egne indtægter gerne skal være 

Figur 3 – Resultatopgørelse og balance 
Kilde: Årsberetning 2008 
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stigende, frem mod en dag at være 100%. Driftsudgifterne er i samme periode steget med 36%, hvilket 

ikke er overraskende, da der alt andet lige kræves flere ressourcer gennem stigende besøgstal. 

Personaleomkostningerne er steget 24% i samme periode, og dermed ikke lige så meget som de 

samlede driftsomkostninger. Det er altså ikke kun ekstra personale der kræves, ved højere besøgstal. 

Forklaringen er endvidere, at de store nye anlæg kræver ekstra ressourcer, såsom varme, el, vand og 

driftsmateriale. 
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Kapitel 3 – Introduktion af Balanced Scorecard 

3.1 Historien bag The Balanced Scorecard 

Som en del af udviklingen fra industrisamfund til videnssamfund har mange økonomer og teoretikere 

forsøgt at løse udfordringen med den ændrede konkurrencesituation. Hvor man i industrisamfundet 

kunne høste stordriftsfordele ved at højne de teknologiske aktiver, er der nu et større fokus på de 

immaterielle aktiver, hvor viden udgør en stor del af mange virksomheders aktiver i dag, og for mange 

virksomheder udgør de endda den største del af aktiverne.  

”Informationstidsalderens betingelser for såvel produktions- og serviceorganisationer kræver nye 

kompetencer for at kunne hævde sig i konkurrencen. En virksomheds evne til at mobilisere og udnytte 

sine immaterielle eller usynlige aktiver er blevet meget mere afgørende end evnen til at investere i og 

styre fysiske, materille aktiver.” 1  

Én af udfordringerne ved denne ændring er styringen og målingen af disse aktiver, fra ressourcer til 

aktuelle handlinger der giver værdi til virksomheden og dermed konkurrencefordele. Kaplan og 

Nortons observationer viste, at der ofte i en virksomhed, ikke var sammenhæng mellem den udviklede 

strategi og de daglige handlinger. Én af årsagerne til dette var, at der i en virksomhed kunne findes 

forskellige opfattelser af de visioner som var fastlagt af ledelsen. Konklusionen på dette mente Kaplan 

og Norton, måtte være at den ønskede strategi ikke var implementeret optimalt i virksomheden, hvilket 

gav anledning til en undersøgelse om hvorvidt dette kunne løses. 

 

Udviklingen af Balanced Scorecard blev startet i 1990 af David P. Norton ud fra en undersøgelse om, 

at eksisterende metoder til måling af performance i virksomheder var ved at blive forældet. Som 

økonomisk konsulent bidrog Robert S. Kaplan til undersøgelsen. 

Flere virksomheder deltog i undersøgelsen, og den generelle opfattelse var, at man følte sig hæmmet i 

at skabe fremtidig økonomisk vækst ved brug af økonomiske måltal, som hidtil havde været måden at 

måle performance på. Erfaringerne fra de medvirkende virksomheder viste at vedvarende 

forbedringsaktiviteter førte til de ønskede fremskridt. Heriblandt viste sig at performancemåltal, med 

andre relationer end de traditionelle økonomiske måltal, såsom leveringstid, kvalitet, 

produktionsprocesser og produktudvikling viste en effektivitet der kunne måles på. 

Undersøgelsen førte til udviklingen af et balanceret scorecard, The Balanced Scorecard, hvor balancen 

blev fundet mellem kort- og langsigtede målsætninger mellem økonomiske og ikke-økonomiske måltal 

                                                 
1 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 15 
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organiseret igennem 4 forskellige perspektiver – det økonomiske perspektiv, kundeperspektivet, det 

interne perspektiv samt innovation og læring.2 

 

Figur 4 - The Balanced Scorecard 

Kilde: Robert S. Kaplan & David P. Norton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med BSC er at skabe en ramme til, at kommunikere virksomhedens strategi og vision ud til 

hele organisationen. Med dette værktøj kan der skabes fælles mål for virksomheden, så alles energi og 

handlinger rettes mod det samme. De performancemåltal, der vil blive opstillet i BSC vil gavne både 

den enkelte medarbejder og lederne, da det vil blive klarlagt hvad der styres mod, og hvorledes det 

måles. På denne måde ved medarbejderen hvad der skal gøres, og lederne kan måle resultaterne og 

styre ud fra det. 

Modellen er en dynamisk model, forstået på den måde, at den kan tilpasses den virkelighed 

virksomheden befinder sig i. Når først et BSC er udviklet for en virksomhed, er det ikke entydigt, at 

det altid skal så sådan ud. Modellen lægger netop op til, at den kan tilpasses de markedsvilkår der 

                                                 
2 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 8 
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måtte være. Dermed kan der arbejdes ud fra den ønskede strategi samtidigt med, at man tilpasser sig en 

omskiftelig omverden. 

 

3.2 De fire perspektiver 

BSC består af fire perspektiver, der til sammen skaber rammen om BSC, jf. figur 4 ovenfor. Figuren 

viser de fire perspektiver, som alle er forbundet med dobbeltpile, hvilket symboliserer den 

sammenhæng der er mellem alle perspektiverne. I midten ses vision og strategi, som med pile ud til 

hvert perspektiv viser grundlaget for perspektiverne, som netop er visionen og strategierne. 

I hvert perspektiv opstilles målsætninger, måltal, mål og handlingsinitiativer, som løbende rapporteres 

til ledelsen, så de kan følge med i om strategien bliver fulgt, og om der eventuelt skal laves 

korrigerende handlinger undervejs. 

 

3.2.1 Det økonomiske perspektiv 

Det økonomiske perspektiv betragtes teoretisk som det overordnede af de fire perspektiver. 

Perspektivet afspejler, hvad der forventes fra aktionærerne. I den traditionelle økonomistyring har 

fokus været på lønsomhed, vækst og shareholder value, der kan relateres til målene i det økonomiske 

perspektiv. I det økonomiske perspektiv udvælges typisk enkelte dominerende nøgletal, der har en klar 

sammenhæng med den langsigtede profit. Målepunkterne for det økonomiske perspektiv kan afhænge 

af virksomhedstypen, samt hvilket fokus der er valgt for fremtiden. 

Det økonomiske perspektiv har stor betydning, da det er her, man kan aflæse det økonomiske resultat 

af årsags-virkningssammenhængene fra de 3 andre perspektiver. Det således vigtigt at der er 

sammenhæng mellem det økonomiske perspektiv og de andre perspektiver, så der opnås kausalitet 

blandt perspektiverne. Hvis der er uoverensstemmelse mellem perspektiverne kan resultatet være, at 

målene i visionen ikke indfries. 

 

3.2.2 Kundeperspektivet 

Formålet med dette perspektiv er i henhold til teorien, at fastholde de eksisterende kunder og stræbe 

efter tilgang af nye kunder, samtidig med at fokus er rettet mod hvorledes dette harmonerer med den 

valgte strategi. Kundeperspektivet viser de eksterne forhold for virksomheden, hvor der fokuseres på 

markedet samt de kunder, som er relateret til virksomheden. Set i forbindelse med de eksterne forhold, 

er det ud fra denne synsvinkel et område, som virksomheden ikke har direkte indflydelse på. Derfor er 



Hovedopgave HD(R)  Zoo – klar til fremtiden 
Handelshøjskolen i København 

 18:92 

det vigtigt for virksomheden at vide, hvilke kunder de har, og hvilke behov disse kunder har, således at 

man bedst muligt kan tilpasse sig behovene. 

I perspektivet er begrebet kundetilfredshed i fokus. En kortlægning af årsags-

virkningssammenhængene giver derved mulighed for måling på faktorer som påvirker 

kundetilfredsheden. Målepunkter i kundeperspektivet kan afhænge af flere forskellige faktorer, hvor 

det væsentlige er, at de alle er relateret til virksomhedens vision og strategier. 

 

3.2.3 Det interne perspektiv 

Det interne perspektiv er en forlængelse af det økonomiske perspektiv og kundeperspektivet. Når 

målene og målepunkterne for de to første perspektiver er defineret, skal det klarlægges hvilke interne 

processer, der har indflydelse herpå. Det interne perspektiv har til formål at effektivisere de interne 

processer og dermed bidrage til målopfyldelsen i de to første perspektiver. Identifikationen af de 

interne processer kan ske på flere måder. Kaplan og Norton benytter en generisk værdikædemodel - 

”Den interne værdikæde” som værktøj til klarlægning af de forretningsprocesser der er centrale og bør 

effektiviseres.3 

 

Den interne værdikæde omfatter 3 centrale forretningsprocesser: 

� Innovation 

� Operationer 

� Eftersalgsservice 

 

Da hver enkelt virksomhed har hver sine unikke processer, er dette en model der skal tilpasses den 

respektive virksomhed. Vigtigheden af at opdele de interne processer er høj, da man på denne måde 

kan identificere, hvilke processer der lykkes godt og hvilke der skal rettes op. Endvidere kan der ved 

klarlægning af sammenhængen mellem processerne, tydeliggøres hvilke effektiviseringer der vil skabe 

værditilførsel til de interne processer. 

 

3.2.4 Lærings- og vækstperspektivet 

Lærings- og vækstperspektivet skal medvirke til at udvikle organisationens infrastruktur. 

”Målsætningerne i lærings- og vækstperspektivet skaber den infrastruktur, der gør det muligt at 

realisere ambitiøse målsætninger i de tre andre perspektiver. Målsætningerne i læring- og 

                                                 
3 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 115 
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vækstperspektivet er drivkræfterne for opnåelse af strålende resultater i de tre første scorecard-

perspektiver.” 4  

 

Kaplan og Nortons erfaring fra flere forskelligartede virksomheder, viser at der i dette perspektiv 

findes 3 hovedkategorier for læring og vækst5: 

� Medarbejderkompetencer 

� Informationssystemernes formåen 

� Motivation, empowerment og tilpasning 

 

Gennem en analyse af infrastrukturen i en virksomhed, fokuseres der på hvilke ressourcer, der er til 

stede, samt hvordan disse kan forbedres og udvikles. Ressourcerne i en virksomhed kan være såvel 

medarbejdere som processer og systemer. 

Formålet med dette perspektiv er at vurdere, hvilke forbedringer og hvilken udvikling virksomheden 

bør fokusere på, for at kunne gennemføre de planlagte effektiviseringer under det interne perspektiv. 

Hermed vedrører lærings- og vækstperspektivet ofte det lange sigt i en virksomheds strategi. 

 

Med lærings- og vækstperspektivet sørger virksomheden for, at udvikle sine medarbejdere ved at 

forbedre deres kompetencer og forbedre deres evne til at anvende de interne systemer. For 

virksomheden vil dette perspektiv skabe et redskab til at kunne følge med i, hvorledes de igangsatte 

initiativer påvirker medarbejdernes motivation til at udføre deres arbejde, samt opretholder 

tilfredsheden, så der på denne måde kan opretholdes det ønskede engagement i virksomheden.  

 

3.3 Balanced Scorecard som styringsværktøj 

Ved at udnytte BSC’s muligheder optimalt, kan modellen give virksomheden et styringsværktøj med 

vægt på både økonomiske og ikke-økonomiske måltal. Modellens hensigt er at få strategien 

kommunikeret ud til hver enkelt medarbejder i organisationen, som herved får den indsigt og forståelse 

af de fælles mål, der skal til, for at kunne udføre de rette handlinger. 

Ved at benytte BSC omsættes visionen og strategien til håndgribelige og håndterbare målsætninger og 

måltal, som repræsenterer en balance mellem eksterne måltal for aktionærer og kunder, samt interne 

måltal for vigtige forretningsprocesser, læring og vækst. 

                                                 
4 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 147 
5 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 148 
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Da der i BSC bl.a. måles på ikke-økonomiske måltal og på bløde værdier fremhæves de værdier som 

på lang sigt kan tilfører virksomheden værdi. På denne måde skaber BSC et helhedsbillede af 

virksomheden, dens mål, værdier, ressourcer og kompetencer. Med dette kan ledelsen følge 

virksomheden tæt og dermed styre den i den rigtige retning. Værktøjet kan altså benyttes til at samle 

alle trådene i virksomheden, og dermed skabe et overblik over, om vi når de mål vi skal. 

 

Ifølge Kaplan og Norton opdager mange virksomheder fordelene ved at benytte BSC, så snart de 

formår at anvende det som styringsværktøj. Her opdager de at BSC kan benyttes til6 

� At præcisere og nå til enighed om strategien 

� At kommunikere strategien videre til hele organisationen 

� At rette afdelingernes og éns personlige mål ind efter strategien 

� At koble strategiske målsætninger sammen med langsigtede mål og årsbudgetter 

� At identificere og rette strategiske initiativer ind 

� At udføre periodiske og systematiske strategigennemgange og 

� Få feedback for at lære om og forbedre strategien 

 

Et af de vigtigste resultater af et gennemført BSC er den systematiske feedback, der opnås på 

strategien. En feedback som gør virksomheden i stand til konstant at følge udviklingen i opnåelse af de 

strategiske mål, en fordel som skaber grundlag for en succesfuld virksomhed. 

 

3.4 Strategikort 

Ved udarbejdelsen af BSC, skal strategierne omsætte til operationelt niveau. Dette gøres ved hjælp af 

et strategikort, som nedbryder strategierne til kritiske succesfaktorer hvor årsags-

virkningssammenhængene beskrives. Formålet med strategikortet er at få strategierne ned på 

operationelt niveau, så strategierne kan introduceres til alle medarbejdere på en forståelig og 

overskuelig måde. 

Strategikortet er på denne måde en visualisering af strategierne, udtrykt gennem de overordnede 

strategiske målsætninger og gennem alle fire perspektiver. Strategikortet viser hvilke strategiske valg 

organisationen skal overveje, for at opnå visionen. 

 

                                                 
6 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 32 
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Strategikortet har øverst et eller flere overordnede strategisk temaer. Herefter klarlægges de kritiske 

succesfaktorer for hvert perspektiv, med beskrivelse af de relaterede årsags-virkningssammenhænge. 

Dette ses i form af pile op igennem strategikortet. Den grundlæggende model for strategikortet kan 

illustreres som følgende: 

 

Figur 5 - Grundlæggende model for strategikort 

Kilde: Robert S. Kaplan og David P. Norton 
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standardmodellen. I non-profit virksomheder, som fx Zoo, kan der dog være brug for flere 

perspektiver, da konkurrencefordelene kan vise sig at skulle opnås på andre områder end de nævnte. 

Endvidere vil kundeperspektivet ofte ses som det øverste perspektiv i nonprofit virksomheder, hvor 

kundernes behov indgår i virksomhedens vision og forretningsmæssige grundlag. 

 

Resultaterne i en non-profit virksomhed vurderes ofte ud fra om visionen er opfyldt, hvorimod for 

profit-virkomheder sker vurderingen ud fra finansielle resultater, da aktionærerne er første led i rækken 

af interessenter. Det finansielle perspektiv vil naturligvis altid have stor betydning, også i non-profit 

virksomheder, men der kan være perspektiver som ligestilles med det finansielle. Dette kan fx være et 

miljø perspektiv, såfremt virksomheden mener den kan opnå store konkurrencefordele ved at tage 

særlige miljømæssige hensyn og tiltag. Et andet eksempel kunne være et socialt perspektiv, hvor en 

virksomhed kan opnå særlige fordele ved at udmærke sig med særlige sociale tiltag, som gavner lokale 

borgere eller et helt samfund. 

 

3.6 Kvalitet af performancemålinger i BSC 

Når der laves målinger på performance gælder nogle få retningslinjer for at opnå den bedste kvalitet af 

målingerne. For at opnå en tilfredsstillende kvalitet skal målingerne generelt have både reliabilitet og 

validitet. Reliabilitet ud fra at målingerne skal være pålidelige, der skal altså måles på rent faktiske 

udførte aktiviteter. Endvidere skal resultaterne af målingerne være så pålidelige som mulige, der bør 

således være en vis del af objektivitet fra dem der udfører målingerne/vurderingen. Der må ikke skabes 

en afhængighed af resultaterne, hvis der måles på bløde værdier hvor en subjektiv opfattelse har stor 

indflydelse. Der bør måles på rene facts og uden personlige holdninger såfremt, det er muligt. 

 

Validitet er samtidigt et vigtigt element i udformningen af performance målinger. Såfremt målingerne 

ikke har relevans, vil det ikke være til gavn for nogen, at lave målingerne, det skal derfor være muligt 

at definere hvad der har relevans, og på den måde skabe de informationer hvorpå der ønskes at måle 

performance. 

 

Udover de to generelle betingelser for målinger, findes 6 kvalitetsbehov som skal opfyldes i stor 

udstrækning for at opnå den bedste kvalitet. 
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Det drejer sig om følgende behov7: 

� Kongruens 

� Kontrollerbarhed 

� Rettidighed 

� Akkuratesse 

� Forståelighed 

� Omkostningseffektivitet 

 

Vigtigheden af disse 6 behov vil i det næste blive behandlet mere uddybende. 

 

3.6.1 Kongruens 

Kongruens mellem de performance mål en virksomhed stiller for sine medarbejdere, skabes ved at 

handlinger der øger værdien i virksomheden belønnes og handlinger der mindsker værdien i 

virksomheden straffes. Det er derfor væsentligt, at sikre at de mål der opstilles, og den metode der 

benyttes til at foretage og registre målingerne på, efterlever virksomhedens strategi og at det er 

defineret som værdiforøgelse i virksomheden, eller for den enkelte medarbejder. 

Det kan derfor defineres, at en virksomhed har stor kongruens i dennes performancemål, hvis der er en 

høj korrelation i forhold til den af virksomheden definerede værdi og ændringer i denne8. Det vil 

medføre, at når performancemål opfyldes vil det have en øgende virkning på virksomhedens værdi.  

For at sikre kongruens er det væsentligt, at performancemålene er opstillet således, at de skaber værdi 

for virksomheden, og de samtidig følger de af virksomheden stillede mål og virksomhedens strategi. 

 

3.6.2 Kontrollerbarhed 

For at et performancemål skal have nogen virkning på medarbejdernes performance, er det væsentligt 

at medarbejderen har mulighed for at kontrollere sin egen performance. 

Kontrollerbarhed defineres således ved, at den medarbejder som målopfyldelsesgraden påvirker, også 

har mulighed for direkte at påvirke udfaldet af målopfyldelsesgraden.  

Et performancemål, kan således være 100% kongruent med virksomhedens mål, men vil ingen effekt 

have på medarbejderens virke og performance, hvis det ikke har nogen effekt på opfyldelsesgraden, 

uagtet hvad medarbejderen gør9. 

                                                 
7 Kenneth A. Merchant “Measuring general managers’ performances”, 2006, Emerald Group Publishing Limited 
8 Kenneth A. Merchant “Measuring general managers’ performances”, 2006, Emerald Group Publishing Limited 
9 Kenneth A. Merchant “Measuring general managers’ performances”, 2006, Emerald Group Publishing Limited 
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Hvis et mål ikke er kontrollerbart for medarbejderen, vil medarbejderen ikke have noget incitament for 

at forbedre sin performance eller ændre adfærd, og målingen vil således have en meget ringe 

informationsværdi, da medarbejderens performance ikke bliver stimuleret. 

Det skal i den forbindelse nævnes, at kontrollerbarheden i nogen grad hænger sammen med 

medarbejderens kompetence i forhold til beslutningstageren.  

For at opnå bedre kontrollerbarhed kan man vælge at lade vurderingen være et samspil mellem leder 

og medarbejder, det skal således være en vurdering der opnås enighed omkring. Dette stiller store krav 

til ledernes evne om at viderebringe konstruktiv kritik, og dette kan kræve yderligere uddannelse af 

ledere. 

 

3.6.3 Rettidighed 

Når der tales om et behov for rettighed af målinger, kan det kobles sammen med motivationsfaktoren 

der ligger i rettidige målinger. Såfremt en medarbejder måles med flere års mellemrum, kan det være 

svært at skabe motivation på baggrund af målingerne, da det er så langt ude i fremtiden. For at få 

frembragt motivation med målingerne hos både medarbejdere og leder, skal målingerne give en form 

for præstations-pres på den enkelte. Alle mennesker yder deres bedste under pres, da pres skaber 

kreativitet og motivation for at opnå de ønskede resultater på kort sigt10. Der findes flere niveauer af 

pres, og af naturlige årsager er det ikke alle niveauer der skaber kreativitet og motivation. Det pres der 

her er tale om, skal være så realistisk og målbart som muligt, så udviklingen kan følges og målet ses 

opnået. Modsat vil et urealistisk pres med diffuse resultatmålinger være demotiverende, da 

medarbejderen ikke vil vide præcist hvor man arbejder hen imod, og et urealistisk arbejdspres tærer på 

energi, frem for at tilføre energi. 

 

Rettidigheden af målinger handler således om hvor ofte der skal måles, så hyppigheden skaber den 

rette motivation og kreativitet, og dermed den bedst mulige resultatopnåelse og kvalitet af målingerne. 

 

3.6.4 Akkuratesse 

Når performance målinger har behov for akkuratesse, er der tale om, at målingerne skal være præcise 

og objektive11. Præcision i målingerne er forholdsvise nemt opnåelige når der er tale om fx finansielle 

målinger, hvor der sort på hvidt, kan måles præcist fx om årets resultat er nået. Det er dog ikke så 
                                                 
10 Kenneth A. Merchant “Measuring general managers’ performances”, 2006, Emerald Group Publishing Limited 
11 Kenneth A. Merchant “Measuring general managers’ performances”, 2006, Emerald Group Publishing Limited 
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ukompliceret ved målinger af de bløde værdier, som f.eks. medarbejdertilfredshed, direktionens 

omdømme, kvalitet af præstationer m.v. Det er ikke muligt at aflæse nogen steder hvad resultat heraf 

er. Det er dog stadig et yderst vigtigt element, da for meget støj i disse målinger kan skabe støj blandt 

medarbejderne. Dette kan komme til udtryk ved at gode præstationer ikke kommer frem i målingerne, 

og medarbejderne dermed ikke bliver belønnet for deres indsats. Dette vil i stor udstrækning skabe 

demotivation og negativitet rettet mod målingerne og ledelsen. For at undgå dette bør målingerne 

præciseres bedst muligt, så målet er klart defineret, samt hvordan man opnår opfyldelse af målet.  

 

Objektivitet er også er en vigtig del af målinger, og det bør derfor overvejes hvorledes man vil skabe 

denne objektivitet. Hvis en leder skal måle en medarbejder, kan det være ekstremt vanskelligt at opnå 

objektivitet. En direkte leder har som oftest personlige holdninger til den enkelte medarbejder. Det er 

derfor svært at komme udenom en vis subjektivitet når der evalueres. For at undgå dette findes der to 

generelle alternativer til at få den bedste objektivitet ind i målingerne. Dette kan ske ved at målingen 

foretages af uafhængige konsulenter udefra, og ikke lederen selv. På denne måde vil målingerne ikke 

indeholde personlige holdninger og følelser med i målingerne. Et andet alternativ er at de specifikke 

målinger bedømmes af uafhængige personer, som vurderer objektiviteten. 

 

Da bløde værdier kan være svære at måle/vurdere for uafhængige konsulenter, bør denne opgave ligge 

hos lederne. Dette kan igen kræve yderligere uddannelse hos lederne, for at forstå vigtigheden af den 

krævede objektivitet, samt for at kunne skabe objektiviteten.  

 

3.6.5 Forståelighed 

Virksomhedens ledelse, både den øverste og den nederste, må nødvendigvis forstå hvad det er der 

måles på, og hvordan disse målinger kan påvirkes. 

Såfremt de ikke forstår målingerne, er der stor risiko for, at målingerne ikke bliver korrekte, da risiko 

for fejlrapportering øges markant. Enten grundet fejl i indsamling, eller grundet fejl i forståelsen af de 

data der indsamles. 

Ledelsen skal forstå hvordan målingerne kan påvirkes, så de kan motivere deres medarbejdere til at 

forbedre inputtene. Lederne skal ikke påvirke målingerne, så det fremmer deres egne behov og ønsker, 

uden at give resultat for virksomheden. Målingerne skal fremmes således at medarbejderne i 

virksomheden trives bedre og når evt. finansielle mål, således at virksomhedens værdi øges12. 

                                                 
12 Kenneth A. Merchant “Measuring general managers’ performances”, 2006, Emerald Group Publishing Limited 
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Mellemlederne skal medvirke til, at målingerne bliver optimale. Det er dem, der udfylder 

evalueringerne, og dermed er det også dem der ved, om målingerne rent faktisk rammer på de områder 

hvor virksomheden har sine indsats- og fokus områder. Såfremt mellemlederne er med til at udvikle 

evalueringen, så vil det også blive nemmere for disse at udfylde denne, da de således ikke vil være i 

tvivl om hvordan evalueringen skal behandles efter indsamling af data. 

 

3.6.6 Omkostnings effektivitet 

En måling er som alle andre investeringer, da de gerne skulle bringe profit til virksomheden men er 

ressourcekrævende at udfører. Der er stor forskel på hvad en måling koster, fx koster det ikke ekstra at 

måle på udviklingen i omsætningen. Dette bliver som oftest udført i forbindelse med  den månedlige 

rapportering. 

Derimod vil det være ressourcekrævende, at indfører et komplekst målesystem som et BSC. Der vil 

ofte her være brug for en konsulent samt investering i et system der kan håndterer målingerne. En 

analyse af kundernes tilfredshed, vil også være omkostningskrævende, der skal her indsamles 

materiale fra kunderne, eller der skal laves målinger på evt. klager. Der skal herefter tages stilling til, 

om der rent faktisk er et problem som har medvirket til kundeutilfredshed, eller om det er et 

enkeltstående tilfælde, som ikke har gjort kunden direkte utilfreds, da man aldrig kan være fejlfri. 

Man skal som virksomhed altså vurdere om den måling eller det målesystem man ønsker at påbegynde 

reelt er lønsomt, såfremt cost benefit ikke er høj nok skal det ikke påbegyndes, da det så ikke tilfører 

virksomheden den værdi der forventes. Vurderingen af dette er kompliceret, og skal gøre for hver 

enkelt måling eller målesystem. Da man ikke på forhånd, kan sige om det giver mening for 

virksomheden, at udfører netop denne specifikke måling frem for en anden.  

 

3.7 Opsamling – kapitel 3 

Som teorien foreskriver det, tager BSC udgangspunkt i virksomhedens vision og strategi. BSC skal 

hjælpe til at oversætte disse til operationelle handlinger, så det kan kommunikeres ud til hele 

organisationen. Som nævnt tidligere, eksisterer der ikke en strategi for Zoo på nuværende tidspunkt. 

Derfor vil næste kapitel omhandle en strategisk analyse, med formulering af strategier, som vil blive 

brugt i det videre arbejde med, at udarbejde et BSC for Zoo. 

Endvidere viser introduktionen til BSC, at strategien oversættes til et operationelt niveau via 

strategikortet, hvorfor dette vil blive udarbejdet i det efterfølgende kapitel, efter den strategiske 
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analyse. Dernæst skal perspektiverne udfyldes med målsætninger, måltal, mål og initiativer. For at 

måltallene kan opnå den rette kvalitet, er det som beskrevet ovenfor, vigtigt at de opfylder flere krav. 

Det er vigtigt at de data der ligger til grund for performance målinger i de forskellige perspektiver, 

både har reliabilitet og validitet, altså at dataene er pålidelige og relevante. Endvidere gælder det, at 

data skal opfylde de 6 kvalitetsbehov så godt som det er muligt, for at sikre at de netop opfylder 

ovenstående reliabilitet og validitet. De 6 kvalitetsbehov stiller hver for sig krav, som skal opfyldes for 

at dette kan opnås. Bl.a. at der skal være sammenhæng mellem de mål der opstilles for medarbejderne, 

og virksomhedens overordnede mål. Samtidigt skal målingerne kunne kontrolleres af medarbejderen, 

så denne kan indvirke på graden af målopfyldelsen. Endvidere skal målingerne være rettidige, hvilket 

vil sige at hyppigheden af målingerne skal være med til, at skabe den rette motivation og kreativitet. 

Ligeledes skal målingerne være præcise og objektive for at sikre at det er det rigtige der bliver 

registeret og på samme måde er det vigtigt at både medarbejdere og ledelsen forstår hvad der måles og 

hvordan disse målinger kan påvirkes. Til sidst skal det vurderes om det kan betale sig at indføre de nye 

målinger, altså om de giver mere nytte for virksomheden, dvs. om kravet om omkostningseffektivitet 

opfyldes. 
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Kapitel 4 – Strategi 

4.1 Mission og vision 

Forud for arbejdet med udvikling af en strategi, ligger udvikling af mission, værdier og vision. For at 

kunne udvikle en strategi, skal man først have gjort sig klart hvad formålet med at man er til, er – altså 

hvad er virksomhedens mission. Endvidere er det vigtigt at klarlægge virksomhedens værdier, da 

værdierne giver et vigtigt grundlag at arbejde og handle ud fra. Dernæst er det vigtigt at gøre sig tanker 

om hvor man gerne vil bevæge sig hen, dvs. hvad vil vi gerne ende med at være.  

Missionen skal fortælle hvorfor virksomheden eksisterer, og visionen skal vise hvordan vi bliver ved 

med at eksistere, det vil sige hvad er Zoos mål og hvordan opnår vi opfyldelse af disse. 

 

Direktionen i Zoo udarbejdede i 2005 en mission som redegør for Zoos eksistens. Endvidere blev der 

udarbejdet en vision med mål for, hvor Zoo skal befinde sig om 5 år. Med visionen viser Zoo hvad det 

er for en virksomhed man ønsker at være om 5 år.  

 

 
Zoos mission er: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mission: 

Zoologisk Have skal: 

� Gennem en tidssvarende fremvisning af karakteristiske dyreformer, der egner sig til de lokale forhold, virke som 

kulturinstitution med samfundsmæssige opgave af 

1. oplysende 

2. rekreativ 

3. og videnskabelig art 

� Øge interessen for og forståelsen af naturen og dens mangfoldighed gennem oplevelser baseret på en 

vedkommende, aktiverende og underholdende formidling 

� Medvirke aktivt i de internationale bestræbelser for at bevare dyrearter og naturområder og dermed bidrage til 

bevarelsen af naturens mangfoldighed 

� Alle disse aktiviteter skal baseres på videnskabeligt grundlag 
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Zoos vision er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til opfyldelse af missionen og visionen, og til det videre arbejde med udvikling af strategien, skal der 

ske mange daglige aktiviteter i organisationen. For at klarlægge hvilke aktiviteter der sker, og hvordan 

de fungerer i en sammenhæng, opstilles herefter en værdikæde for Zoo. 

 

 4.2 Værdikæde 

I en virksomhed som Zoo foregår der utallige aktiviteter af enhver art. Den mest åbenbare aktivitet ses 

nok som pasningen af dyrene i Zoo. Men denne aktivitet er dog kun én ud af mange andre lige så 

vigtige aktiviteter. Zoo har fx egen medarbejderstab af håndværkere, gartnere, servicefolk og vagter, 

som alle gør en stor indsats for at haven fremstår så præsentabel som muligt, og som på mange 

områder servicerer alle havens medarbejdere med rengøring af kontorlokaler, indendørsplanter, 

afhentning af genbrugspapir, vask af uniformer m.v. Endvidere foregår der flere forskellige former for 

salg, det være sig naturligvis salg af billetter og årskort, men ikke mindst også salg af Team-building 

arrangementer, special-arrangementer, rundvisninger, børnefødselsdage, skoleundervisning, faglige 

kurser, salg af sponsorater til virksomheder mv. Af videnskabelige aktiviteter foregår der bl.a. 

forskning i smertelindring, avlsprogrammer i samarbejde med hele Europa, udlån af dyrlæger til 

assistance i andre Zoologiske haver ved behov, naturbevarelsesprojekter rundt om i verden med bl.a. 

Vision: 

I løbet af de næste 5 år er Zoo: 

� Landets førende kulturinstitution med hensyn til innovativ formidling og pædagogik, herunder 

miljøformidling og bæredygtighed 

� Kendt og respekteret for sin høje standard og kvalitet med hensyn til dyrehold og dyreanlæg, og som 

attraktion, hvor god arkitektur og design understreger oplevelsens værdi og lødighed 

� Kendt og respekteret som landets førende informationscenter m.h.t. eksotiske dyr og bevarelsen af deres 

levesteder i naturen 

� Kendt og respekteret som aktiv naturbevarelsesorganisation med globalt perspektiv og netværk 

� En virksomhed med høje etiske normer 

� En virksomhed, hvor gæsten er i fokus 

� Blandt de virksomheder, der har de mest motiverede, velkvalificerede og veluddannede medarbejdere i 

den europæiske zoo- og akvarieverden 

� En virksomhed med økonomisk grundlag der sikrer opfyldelse af Zoos mission 
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egne medarbejdere i Malaysia og Brasilien, udarbejdelse af træningsprogrammer for de forskellige dyr 

og meget andet. Bag det hele sker der naturligvis administrative aktiviteter som også ses at være 

utallige, her registreres alle økonomiske data, anlægsprojekter udvikles, special-arrangementer 

udvikles og afholdes, markedsføring tilrettelægges, politisk kontakt opretholdes, pressemeddelelser 

udarbejdes, fundraising, personaleadministration, økonomiske midler formidles og meget meget andet. 

Zoo er uden tvivl en virksomhed hvor der foregår næsten alle slags aktiviteter, mange af dem sker dog 

uden den besøgende gæst kender til dem. Dette ikke forstået på en måde, at de ikke giver værdi for 

gæsten, men de færreste kender hele kæden af aktiviteter som fører til netop den oplevede værdi.  

 

Med udgangspunkt i Michael Porters værdikæde-model (Bilag 2) gives et indblik i de primære og 

sekundære aktiviteter i en organisation, hvilket dermed skaber en logisk tilgang til udvikling af 

strategien, da det synliggøres hvilke fokusområder en overordnet strategi bør have. Modellen tager 

udgangspunkt i industrisamfundet, med sigte på den fysiske varestrøm i en virksomhed. Denne tilgang 

er ikke optimal for en værdikædeanalyse i Zoo, da der ikke forekommer en egentlig produktion af 

varer som sådan i Zoo, hvorfor modellen tilpasses.. Opbygningen af værdikæden bibeholdes som 

udgangspunkt, men primære og sekundære aktiviteter følger ikke en almindelig 

produktionsvirksomhed, hvorfor disse er vurderet i henhold til de aktiviteter der skal foregå, for at 

kunne opretholde en attraktion samt organisation som Zoo. 

 

4.2.1 Zoos værdikæde 

De primære aktiviteter, udtrykkes ved det flow af forskellige aktiviteter, der skal være til stede for at 

kunne efterkomme kundernes ønsker og behov, hvilket vil sige de aktiviteter skaber værdi hos 

kunderne. 

 

Som det fremgår af Zoos mission, foreligger der et stort videnskabeligt arbejde, for at kunne fremvise 

en zoologisk have, indenfor forskning i bl.a. dyrevelfærd, avlsprogrammer og naturbevarelse. Derfor 

er dette den første primære aktivitet. Dette medvirker til, at det er muligt at holde dyr i Zoo og leder 

frem til næste primære aktivitet. Herunder ligger pasning af dyr, renholdelse af dyreanlæg, træning og 

aktivering af dyr mv. Dernæst findes den daglige drift af alle bygninger, anlæg og publikumsarealer 

for at Zoo fremstår præsentabel og ikke mindst fremkommelig. Herefter fremkommer udstilling og 

formidling som indebærer skiltningen i Zoo, information ved fx dyreanlæg, dyrespeaks, formidling 

ved specialarrangementer mm. Den næste aktivitet ses i form af reklame, annoncer og andet 
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marketingsrelateret arbejde for at gøre opmærksom på Zoos eksistens og hvilke oplevelser der tilbydes 

kunder i Zoo. Dette sker bl.a. via hjemmesiden www.zoo.dk, hvor dagens program for aktiviteter i Zoo 

findes, sammen med dyrebestanden og andre aktuelle informationer. 

Herefter findes aktiviteten som er selve ”Attraktionen” Zoo. Herunder ligger aktiviteter indenfor Zoos 

åbningstid 365 dage om året, dvs. indgangskontrol, salg af billetter, årskort og andre ydelser. Her sker 

en servicering af gæsterne i form af fodring af dyr i åbningstiden, aktivering af dyr, ponyridning samt 

afholdelse af andre publikumsrelaterede aktiviteter. 

Som den sidste primære aktivitet findes ”Service”, som er servicering af kunderne når de ikke befinder 

sig i Zoo. Herunder ligger bl.a. udsendelse af ”Zoo-nyt” som udkommer 4 gange om året til alle 

årskortholdere. Endvidere er der kundecentret hvor der kan bookes undervisning og hvor private 

arrangementer administreres, udover den generelle kundeservice ved telefonhenvendelser. 

 

I modellens øverste del findes de sekundære aktiviteter, som er kendetegnet ved at være 

støttefunktioner, der leverer ydelser til de primære aktiviteter. Her ligger Administrationen hvor bl.a. 

udvikling og ledelse af nye anlæg sker, samt direktionssekretariatet som varetager post, intern 

rejsebooking, kontakt til pressen, arkivering mv. 

Økonomiafdelingen støtter med bl.a. budgetlægning, registrering af alle økonomiske data, 

byggeregnskaber og finansiering. I Personaleafdelingen ligger lønbogholderiet, medarbejderkontrakter, 

overenskomstforhold, arbejdsmiljø og generelle personalehenvendelser. IT funktionen varetager al 

hardware og software, samt servicering af alle IT-brugere i organisationen. Herunder også de 

interaktive udstillinger rundt om i dyreanlæggene. 

Udover dette er alle indkøb i Zoo centraliseret i en indkøbsafdeling som køber stort set alt til hele Zoo 

i form af kontorartikler, uniformer, værktøj mv. 

 

Værdikæden i Zoo kan herefter skitseres på følgende måde: 
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Figur 6 – Zoos værdikæde 

Kilde: Egen tilvirkning efter idé af Michael Porter 

 

Sekundære aktiviteter 

Administration Ledelse af nyanlæg, Direktionssekretariat 
 

Økonomi Økonomistyring, Controlling, Finansiering, Forsikringer, Økonomisystem, Billet- og årskortsystem, 
Forretningsgange, Byggeregnskaber 
 

Personale Arbejdsmiljø, Lønbogholderi, Kontrakter, Medarbejderdatabase, Overenskomstforhold 
 

IT IT Hardware/software, Interne brugere, Vedligehold af interaktive udstillinger 
 

Indkøb Indkøb til alle afdelinger i Zoo, Leverandørvalg, Prisforhandling, Lagerstyring, Udlevering af varer 
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4.3 Udvikling af strategi 

Definitionen på en strategi findes ikke entydigt, da mange teoretikere og virksomheder har forskellige 

opfattelse af hvordan en strategi skal se ud. Alle er dog enige om at udvikling af strategi er essensen af 

en succesfuld virksomhed. 

Ifølge Paul R. Niven (2008)13 er hans bud på en definition som følgende: ”Strategi repræsenterer de 

brede prioriteter i en organisation med relation til den omverden der opereres i og i relation til 

missionen”. 

 

Strategien skal gerne være vejen til hvordan man opnår både missionen og visionen, hvilket vil sige at 

strategien skal være en form for køreplan for virksomheden. Strategien skal vise hvilke prioriteter man 

                                                 
13 Paul R. Niven ”Balanced Scorecard for Government and Nonprofit Agencies, 2.udgave, 2008 
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vælger at bruge sine ressourcer på, og rette sin energi imod. Endvidere skal en strategi gerne vise hvad 

man vælger fra, da det er vigtigt at indse at man ikke kan opfylde alles behov, selvom der kan være en 

mening med det. Er man ikke i stand til at vælge noget fra, kan det ende med at man ikke får succes 

med noget af det14. 

 

Udvikling af Zoos strategi tager udgangspunkt i en 5-trins analyse af virksomheden15: 

 

1) Omverdensanalyse 

2) Interessent analyse 

3) SWOT 

4) Identificering af strategiske emner 

5) Udvikling af strategien 

 

4.3.1. Omverdensanalyse 

En analyse af omverdenen indeholder elementer som trends blandt kunder, demografi, økonomi, 

teknologi, politik og konkurrence. 

På alle disse områder kan man sige at Zoo er mangfoldig og meget forskellig fra andre virksomheder – 

selv andre nonprofit virksomheder. Zoos kunder kan ikke ses som én samlet flok der har de samme 

behov, da Zoo udbyder mange forskellige ydelser. Der er gæster som besøger Zoo fordi de har et 

årskort og måske bor i nærheden. Der er gæster med interesse for det videnskabelige, og besøger Zoo 

på den baggrund. Udover dem er der turister, som både kan være nationale og internationale. 

Endvidere er der kunder som søger de faglige kurser der udbydes i Zoo, og så er der virksomheder som 

ønsker at få en rundvisning eller holde Team-building i Zoo. Skal man se på en overordnet trend blandt 

kunderne, ses det at dyrevelfærd og interessen for miljø vinder mere og mere frem. På dette område 

har Zoo både fordele og ulemper. Fordelene er Zoos store fokus og arbejde med miljø og 

bæredygtighed. Zoo tænker på miljøet når det handler om alt fra printerpapir til brug af dyreafføring 

som gødning. Ulemperne derimod kan være en stigende modstand mod dyr i fangenskab, dette kan 

skabe fald i besøgstal og dermed indtjening. Risikoen kan dog afhjælpes ved at man gør opmærksom 

på de internationale projekter Zoo deltager i, samt de avlsprogrammer der ligger til grund for dyre-

bestanden, som gør at dyrene i fangenskab ikke blot er tilfældige, men også er til for at sikre flere 

dyrearter deres stadige eksistens. 
                                                 
14 Poul R. Niven ”Balanced Scorecard for Government and Nonprofit Agencies, 2.udgave, 2008 
15 Poul R. Niven ”Balanced Scorecard for Government and Nonprofit Agencies, 2.udgave, 2008 
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Ændringen i befolkningens demografi, ses ikke som væsentlig for Zoo, da kundegrupperne findes i alle 

aldersklasser. 

Til gengæld kan den økonomiske situation have indvirkning på flere forskellige måder. En 

recessionstid som den vi befinder os i lige nu, kan have både god og dårlig indvirkning på en 

virksomhed som Zoo. Ved et fald i den disponible løn, kan der skabes et øget besøg i en have som 

Zoo, såfremt der ikke længere er råd til charterrejser eller lignende i ferier. Derimod kan det have en 

negativ effekt på sponsorater fra virksomheder, da de vil opleve færre eller ingen midler til ”frivillige 

udgifter” som at sponsorere et dyr i Zoo. 

 

Teknologien er en vigtig del af en organisation som Zoo, da mange kunder søger informationer på 

hjemmesiden. Her kan Zoo optimere på både billetsalg og fx salg af årskort og gavekort på 

hjemmesiden, samt en webshop for butikken. 

 

På det politiske område kan der ske ændringer, som kan have drastisk indflydelse på Zoos økonomi. I 

2008 var der et politisk forslag fremme, om at skære i det offentlige tilskud til Zoologiske haver, det 

blev ikke vedtaget, men ingen ved om der vil blive skåret i tilskuddet på et senere tidspunkt. Derfor 

ønsker Zoo med tiden, at kunne opnå uafhængighed af de offentlige tilskud. 

 

På det konkurrencemæssige område er der flere aspekter, da afstanden mellem de Zoologiske haver 

gør at de ikke direkte konkurrerer, men derimod konkurreres med andre attraktioner som fx Tivoli og 

Dyrehavsbakken. På den ene side er disse attraktioner ikke helt sammenlignelige med Zoo, da der er 

tale om forlystelsesparker, men der er dog ingen tvivl om at de konkurrere med Zoo, såfremt en 

familie skal vælge mellem attraktionerne. Konkurrencen her ses især på billetpriser og årskortpriser.  

På grund af Zoos beliggenhed i København, er der mange konkurrenter i nærheden, hvilket adskiller 

Zoo fra andre zoologiske haver, da de ligger i områder med færre konkurrenter i nærheden. 

 

4.3.2 Interessentanalyse 

En interessentanalyse kan klarlægge alle Zoos interessenters behov, som skal forsøges opfyldt, og 

samtidigt give et indblik i om der er interessenter som er mindre vigtige end andre. Som før nævnt vil 

det sjældent lykkes, at forsøge, at gøre alle tilfredse, men kunsten er netop at vælge de mest vigtige 

interessenter og opfylde deres behov til fulde. 
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Zoo har en bred vifte af interessenter, heriblandt kan nævnes bestyrelsen, revisorer, medierne, 

leverandører, sponsorer, politikere, medarbejdere, internationale samarbejdspartnere og kunder som 

tidligere nævnt kan inddeles i flere grupper. 

Disse mangeartede interessenter har forskellige behov, men nogle kan dog også have samme behov, 

hvilket kun er en fordel, da man på den måde kan opfylde fleres behov på samme tid. At sortere i 

interessenter kan være en vanskelig opgave, da man har tendens til at synes alle er lige vigtige. Det er 

dog vigtigt at vælge mellem interessenter ud fra missionen og visionen, da det er på det grundlag vi 

arbejder og med de mål vi arbejder mod. 

Ud fra Zoos mission ses de vigtigste interessenter at være følgende:  

� Daglige gæster som besøger haven  

� Internationale samarbejdspartnere  

� Interesseorganisationer på publikums- og undervisningsområdet 

 

De daglige gæsters behov er mange og på mange områder også ensartede. Gæsternes aldersfordeling er 

meget bred, dvs. lige fra børnefamilier, til unge og ældre, og behovene kan derfor variere en smule. 

Helt grundlæggende har de dog alle et behov for at opleve Zoo som en fremkommelig og præsentabel 

have. Idet ligger små, men ikke ubetydelige behov som fx rene og pæne toiletforhold. En undersøgelse 

fra Ålborg Universitet16, hvor man bad frivillige gæster i Aalborg Zoo om at bære en GPS, så man 

kunne følge dem i haven, viste at der blev brugt mest tid i restauranten og på legepladsen. Da gæsterne 

i Aalborg Zoo nok ikke er så meget anderledes end gæsterne i andre Zoologiske haver, kan dette 

indikere at der endvidere er et stort behov for gode spisemuligheder og aktivering for børn. 

De internationale samarbejdspartneres behov er et dybdegående videnskabeligt arbejde, og ikke mindst 

midler til hjælp ved lokale naturbevarelsesprojekter. 

Behovene hos interesseorganisationerne, som fx kan være folkeskoler og miljøorganisationer, på 

publikums- og undervisningsområdet er relevante og innovative faglige kurser, hvor formidlingen af 

miljø og bæredygtighed er i højsædet. 

  

4.3.3 SWOT 

En SWOT-analyse giver et indblik i virksomhedens interne styrker og svagheder, og eksterne 

muligheder og trusler. Ved styrker forstås de ting man virkelig gør godt, eller de fordele man har, som 

                                                 
16 TV2 Nord – “Hellere legeplads end dyr I Aalborg Zoo” af Peter Steen Nielsen, 16. marts 2009 
 http://www.tv2nord.dk/default.asp?PageID=5&NewsCategoryID=1&NewsID=217820 
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ikke umiddelbart kan kopieres af andre. Svagheder er områder der skal forbedres hvis man skal kunne 

opnå sine visioner. Eksterne muligheder kan være ændringer i omverdenen, såsom holdninger eller 

politiske initiativer. Truslerne udefra kan være med til at man ikke formår, at opfylde interessenternes 

behov. 

 

Zoos interne styrker ses bl.a. ved en stab af højt kvalificerede medarbejdere som består af zoologer, 

veterinære medarbejdere, gartnere, dyrepassere blandt mange. Zoologernes kompetencer spænder vidt 

og meget af deres arbejde omhandler ikke kun Zoo, men har et bredt internationalt islæt, som ses 

gennem samarbejde med internationale organisationer og samarbejdspartnere. 

Endvidere er en anden styrke at Zoo har en undervisningsafdeling med en mangeårig erfaring indenfor 

undervisning af børn og unge, lærerkurser samt efteruddannelse for pædagoger. Udover dette udgiver 

Zoos undervisningsafdeling egne bøger til brug for undervisning i Zoo, samt til brug i undervisningen 

på folkeskoler.  

 

Zoos interne svagheder er i høj grad en dårlig intern kommunikation. Svagheden er helt 

grundlæggende dårlige kommunikationskanaler, hvor nødvendige informationer ikke når de rette 

modtagere. I løbet af januar, februar og marts 2009, har Zoo afholdt et kursus for alle medarbejdere 

med titlen ”Den Gode Omgangstone”. Kurset blev afholdt på baggrund af en forudgående APV 

undersøgelse, som viste stort behov for bedre kompetencer ved bl.a. konfliktløsning. Kurset er blevet 

afholdt i 4 omgange med 10 hold af 18 deltagere i hver omgang, og i den forbindelse har emnet dårlig 

kommunikation været diskuteret meget, da alle medarbejdere savner mere information om aktiviteter 

og beslutninger i Zoo. Endvidere er der på nuværende tidspunkt meget hårde faggrænser, som blandt 

andet kommer til udtryk ved de forskellige faglige grupper som eksisterer i Zoo. Faggrænserne bunder 

i dårligt kendskab til hinandens faglige områder, hvilket har skabt en form for opdeling af 

medarbejderne, i forskellige grupper. Herudover ses bl.a. en manglende udnyttelse af 

medarbejderressourcer, hvilket kan skyldes et manglende overblik over alle ressourcer og kompetencer 

der er til stede i Zoo. Dette ses som en svaghed, da man på denne måde ikke drager fordel af alle de 

ressourcer som er til stede, hvilket ville kunne skabe en større effektivisering. 

 

Som en mulighed ses branding, hvor Zoo kan brande sig selv som en naturbevarende virksomhed med 

høje etiske normer. Branding kan skabe både et bedre kendskab til Zoo, større interesse og en endnu 

mere positiv holdning. Endvidere er der en mulighed for at udvide det internationale samarbejde, 
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hvilket kunne være samarbejde med andre internationale naturbevarelsesorganisationer som fx 

verdensnaturfonden WWF17, samt flere organisationer på lokale udsatte steder. 

 

De største trusler for Zoo er trusler der kan have indvirkning på indtjeningen. Derfor vil politiske 

initiativer, som fx en nedskæring i tilskud eller ingen tilskud være en stor trussel. Hvorfor Zoo ønsker 

at frigøre sig for dette tilskud, men ikke har mulighed for at gøre det på nuværende tidspunkt. 

Endvidere ville rabiate dyreværnsforeninger kunne gøre skade, ved dårlig omtale og modstand mod 

Zoologiske haver. 

 

Alle styrker og svagheder, og muligheder og trusler, set ud fra visionen er skitseret i figuren nedenfor. 

 

INTERN 

Styrker Svagheder 

Højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere 

God og varieret dyrebestand 

Undervisningsafdeling i verdenseliten 

Stærkt nationalt og internationalt netværk 

www.zoo.dk 

Dårlig intern kommunikation 

Mangelfuld team-spirit 

Nedslidt Børnezoo og andre anlæg 

Manglende udnyttelse af medarbejderressourcer 

For langsom i handling 

EKSTERN 

Muligheder Trusler 

Branding 

Zoo Academy 

Bredere internationalt samarbejde 

Dårlig økonomi 

Konkurrende attraktioner 

Rabiate dyreværnsforeninger 

Dårlig økonomi 

Politiske initiativer med ulempe for Zoo 

 

 

Figur 7 - SWOT  

Kilde: Paul R. Niven med egen tilvirkning efter internt udarbejdet SWOT i Zoo 

 

 

 

 

                                                 
17 World Wide Foundation 
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4.3.4 Identificering af strategiske emner 

På baggrund af de 3 ovenstående analyser af omverdenen, interessenter og SWOT, identificeres de 

emner som bør være en del af strategien. 

Strategiske emner kan være rigtig mange, men de reelle strategiske emner bør ifølge Paul R. Niven 

(2008) opfylde følgende kriterier18: 

� Emner som bestyrelsen diskuterer 

� Langsigtet 

� Har en effekt på hele organisationen 

� Har et finansielt aspekt 

� Er varme emner for nøgleinteressenter 

� Vil måske involvere yderligere medarbejdere 

 

Ved at se på tidligere omverdensanalyse er de overordnede aspekter dyrevelfærd og miljø, politik, 

teknologi og økonomi. Disse aspekter er grundlaget for de strategiske emner, da de udgør de vigtigste 

emner i den verden Zoo opererer i. De vigtigste interessenter udgør, som nævnt i interessentanalysen 

de daglige gæster, som både er årskortholdere, turister, gæster til rundvisninger, skoleelever til 

undervisning m.fl., samt internationale samarbejdspartnere som inkluderer både de internationale 

Zoologiske organisationer og lokale partnere ved naturprojekter rundt om i verden. Endelig er der 

interesseorganisationer for publikum og undervisning, hvor interessenterne er dem, der ønsker 

formidling og undervisning indenfor Zoologiske haver og pædagogik. 

 

De forudgående analyser viser endvidere, at Zoo kan opdeles i fem hovedområder – et videnskabeligt 

område, et område for kunder, et område med internt fokus, et medarbejderområde samt naturligvis et 

finansielt område. Disse områder er en udledning af visionen, samt omverdens- og 

interessentanalyserne. 

 

De væsentlige interne styrker ses at være den videnskabelige stab samt undervisningsafdelingen. 

Svaghederne er den dårlige interne kommunikation og manglende udnyttelse af 

medarbejderressourcer. Eksternt ses mulighederne i branding og et breder internationalt samarbejde 

med fx andre naturbevarelsesorganisationer. Den største trussel ses i form af politiske beslutninger der 

kan have stor økonomisk indflydelse på Zoo. 

                                                 
18 Paul R. Niven ”Balanced Scorecard for Government and Nonprofit Agencies, 2.udgave, 2008 
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For at synliggøre de mulige strategiske emner, som efter egen mening kan være relevante i forlængelse 

af ovenstående, skitseres disse i en symbolsk tanke-bobbel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle de ovenstående strategiske emner opfylder de anbefalede ovenstående kriterier for strategiske 

emner. Mange af emnerne er meget langsigtede og der kan gå år før et resultat ville kunne måles. 

Heldigvis er nogle af emnerne også emner som kan skabe værdi på kort sigt. Her ses især udviklingen 

af hjemmesiden og den interne kommunikation sammen med udviklingen af et Zoo-academy for 

medarbejderne. 

 

Efter at have synliggjort mulige strategiske emner, bør disse sættes op imod visionen, da der skal være 

en sammenhæng med denne, før emnerne kan være relevante. Såfremt de strategiske emner ikke har en 

sammenhæng med målene i visionen, vil der ikke blive arbejdet mod målene som er hensigten med 

visionen. Ovenstående emner ses alle at have en sammenhæng med målene i visionen jf. afsnit 4.1 

Projekter omkring kritiske truede dyrearter sammen med WWF og IUCN 

Lokale projekter i områder med moderate truede dyrearter 

Forskningsprojekter lokalt i Zoo 

Opretholdelse og forbedring af politiske kontakter 

Udvikling af internt Zoo-academy til uddannelse af medarbejdere 

Organisering og synliggørelse af intern kommunikation 

Omkostningseffektivitet 

Formidlingskurser for nationale og internationale interessenter 

Flere tilbud til daglige gæster med henblik på underholdning på stedet 

Udvikling af hjemmesiden til salg af årskort, gavekort og arrangementer 

Daglige nyheder såsom dyrefødsler og info omkring dette på zoo.dk 

Zoo-tv på hjemmesiden 

Branding  af Zoo som naturbevarelsesorganisation 
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4.3.5 Udvikling af strategien 

Efter at have specificeret de strategiske emner for Zoo, skal den egentlig strategi udvikles. Dette er 

valgt at gøre ud fra 5 nøglespørgsmål19 : 

 

1) Hvad er de praktiske alternativer vi kan følge for at nå emnet? 

2) Hvilke potentielle barrierer findes i forhold til disse alternativer? 

3) Hvilke aktiviteter skal til for at opnå alternativerne eller nedbryde barrierne? 

4) Hvad skal gennemføres indenfor det næste år eller to, for at implementere aktiviteterne? 

5) Hvad skal gennemføres indenfor de næste 6 måneder og hvem er ansvarlig? 

 

Ved forudgående analyse er der tydeliggjort et behov for at formulere både en overordnet strategi, 

samt strategier for de 5 hovedområder. Til formulering af strategierne for hovedområderne - 

videnskabelig, kunder, internt fokus, finansielt og medarbejdere benyttes ovenstående spørgsmål som 

en ledetråd. Dette vil samtidigt skabe en mere grundig og forståelig strategi, da de hver især vil 

henvende sig direkte til ansvarlige og medarbejdere i de respektive områder. 

 

Der vil i det følgende blive opstillet en formulering af den overordnede strategi for Zoo, samt strategier 

for de fem hovedområder. 

 

4.3.5.1 Strategi - Zoo 

Zoo vil differentiere sig fra andre attraktioner, gennem et målrettet fokus på, hvad der kan skabe den 

størst mulige værdi hos gæsten. Dette vil ske ved at prioritere miljø, bæredygtighed, formidling og 

videnskabeligt arbejde højest, gennem udvikling og ledelse af egne projekter på disse områder. Der vil 

blive afsat ressourcer til opnåelse af dette gennem planlægning og budgetlægning, hvor relevante 

ledere inddrages på et tidligt stadie. Differentieringen vil komme til udtryk ved gennemarbejdede 

projekter, hvor gæsten vil opleve den forskel, der kommer til udtryk i kvaliteten af oplevelserne. 

 

4.3.5.2 Strategi - Det videnskabelige område 

For at kunne gennemføre internationale projekter skal der tages kontakt til WWO og IUCN20 for 

eventuelt samarbejde om projekter. Dette gøres med udgangspunkt i IUCN’s Rødliste over truede 

dyrearter, hvor hovedvægten skal ligge på de kritisk truede dyrearter. 

                                                 
19 Poul R. Niven ”Balanced Scorecard for Government and Nonprofit Agencies, 2.udgave, 2008 
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En særlig potentiel barriere for dette er økonomi, da sådanne projekter kræver økonomiske midler for 

at kunne gennemføre. Derfor skal der søges fondsmidler, hos fonde, som støtter projekter for 

naturbevarelse og bevarelsen af dyrebestanden. Indenfor det næste år skal der være oprettet en kontakt 

til WWO og IUCN og der skal endvidere undersøges, hvilke mulige lokale partnere der kunne være i 

områder med truede dyrearter. Samtidigt skal der skabes overblik over hvilke fonde der kunne være 

mulige at søge støtte fra. De ansvarlige for dette er den videnskabelig stab, med hovedsansvaret hos 

den videnskabelige direktør. 

 

4.3.5.3 Strategi - Kunder 

For at kunne have gæsten i fokus og derved udvikle flere tilbud til gæsterne, skal der rent praktisk 

udføres en kundetilfredsundersøgelse, som kan vise hvilke ønsker og behov gæsterne har. 

Undersøgelsen skal primært fokusere på hvad gæsterne mener der mangler af tilbud, samt hvad de 

ønsker mere af, eller forbedring af. En barriere for dette tiltag kan vise sig at være tid og ressourcer. 

Det bør derfor overvejes om der skal ansættes en medarbejder til at gennemføre undersøgelsen, og 

være med til at udvikle de nye tilbud. Indenfor det næste år skal kundetilfredsundersøgelsen være 

gennemført. Denne kan med fordel gennemføres over sommeren hvor der er flest gæster i Zoo. På 

denne måde vil grundlaget for undersøgelse være optimalt. I løbet af de næste 6 måneder skal der 

afsættes ressourcer til ovenstående, og kundetilfredshedsundersøgelsen skal udarbejdes. De ansvarlige 

for dette er afdelingen for Publikum & Arrangementer i Division IV, med hovedansvar hos 

afdelingslederen. 

 

4.3.5.4 Strategi - Internt fokus 

Det interne fokus drejer sig primært om den interne kommunikation som på nuværende tidspunkt er 

mangelfuld. For at kunne optimere dette, skal der efter egen mening, nedsættes en arbejdsgruppe som 

skal være repræsenteret af medarbejdere fra alle områder i Zoo. Da størstedelen af medarbejderne ikke 

sidder ved en computer, og derved ikke ville kunne læse nyheder og informationer på et eventuelt 

Intranet, skal arbejdsgruppen repræsenteres af denne store del af medarbejderne, for at have alle 

perspektiver med. Barriererne for dette initiativ er forholdsvis små, da mange medarbejdere savner 

organiseret information og kommunikation i Zoo, og interessen for en sådan arbejdsgruppe findes i 

hele Zoo. 

                                                                                                                                                                       
20 The International Union for Conservation of Nature 
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Indenfor de næste 6-12 måneder skal arbejdsgruppen være sammensat, og denne skal have udarbejdet 

en plan for hvordan nyheder, som vedkommer alle medarbejdere, bedst kommunikeres ud til alle. 

Endvidere skal der udarbejdes forretningsgange for hvordan nyheder, som ikke vedkommer alle, 

kommunikeres imellem de rette modtagere og afsendere. Den ansvarlige for dette er personale-

konsulenten. 

 

4.3.5.5 Strategi – Finansiel 

For at opnå omkostningseffektivitet, oprettes flere mellemlederstillinger, som bl.a. skal indeholde 

budgetansvar. Oprettelse af mellemlederstillinger kræver en organisationsændring, hvor ansvaret 

rykkes længere ned i rækkerne. Barriererne for dette initiativ er primært tid, da en 

organisationsændring ikke sker fra dag til dag. De nye stillinger og uddelegeringen af budgetansvar 

skal ske inden for et år. Da dette betyder at de nye budgetansvarlige ikke selv har lavet budgetoplæg til 

deres afdeling, vil der det første år ske et tæt sammenspil mellem de nye ledere og økonomidirektøren. 

Igennem det første år skal der herved ske en oplæring i budgetansvaret, for at opnå den ønskede 

ansvarsfølelse blandt lederne. Ved udgangen af det første år skal alle ledere inddrages i den kommende 

periodes budgetlægning, hvorved en realistisk omkostningseffektivitet bør behandles.  

Ansvaret for at dette initiativ ligger hos Økonomidirektøren. 

 

4.3.5.6 Strategi - Medarbejdere 

Som et led i optimering af medarbejderressourcer oprettes et Zoo-Academy, som udvikler intern 

uddannelse for alle medarbejdere. Formålet er på denne måde at skabe større indsigt i hvilken 

forretning Zoo er, og derved skabe større forståelse for de mange tiltag og aktiviteter der foregår. 

Endvidere skal der skabes overblik over hvilke ressourcer og kompetencer der er tilstede i Zoo, for på 

denne måde at få vished om uudnyttede eller manglende ressourcer og kompetencer. Barrierne herfor 

er stort set ikke til stede, da ressourcerne og midlerne allerede er afsat til dette. Der skal indenfor det 

næste år udvikles interne uddannelser og planer for gennemførelse af disse. Samtidigt skal der 

udarbejdes ressource og kompetence lister. Ansvaret for udviklingen af Zoo-Academy ligger hos 

afdelingslederen af Zoo-Academy i Division IV. Ansvaret for udarbejdelse af lister over ressourcer og 

kompetencer ligger hos Personalekonsulenten i Division I. 
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4.4 Opsamling – kapitel 4 

Zoos mission og vision er begge meget eksplicitte, og viser et tydeligt fokus på bæredygtighed, 

formidling, videnskab og kunder. Fokuseringen er skabt på baggrund af et ønske om at være førende 

på disse områder, og dermed skabe en differentiering til lignende attraktioner.  

Den strategiske analyse her viser gode bud på hvordan dette kan opnås, ved at dele Zoo op i fem 

hovedområder. Herved kan fokuseringen gøres endnu mere eksplicit, og alle involverede medarbejdere 

vil nemmere kunne relatere sig til sit eget område. I næste kapitel vil denne strategiske analyse, 

sammen med visionen, danne udgangspunktet for analysen af en BSC model i Zoo. BSC modellen skal 

ses som det led der skaber implementeringen af strategierne. Såfremt strategien ikke implementeres og 

gøres forståelig blandt medarbejderne, vil den ikke tilføre virksomheden nogen værdi, da ingen i 

organisationen ved hvordan de skal agere i forhold til den valgte strategi. Herved vil den ønskede 

effekt af strategien udeblive. 
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Kapitel 5 – Balanced Scorecard i Zoo 

5.1 Udarbejdelse af Balanced Scorecard i Zoo   

Ved udarbejdelsen af BSC i Zoo gennemgås faser som bl.a. er støttet af teorien om, hvorledes et BSC 

kan udarbejdes. Endvidere vil der efter organisationens art og egen mening ske en tilpasning af teorien. 

 

Den første fase af processen er udvikling og formulering af strategi for de vigtigste hovedområder i 

Zoo, samt en overordnet differentieringsstrategi. Denne fase er gennemgået ved analysen i kapitel 4. 

Her er sket en udvælgelse af hovedområder, som er fremkommet ved intern og ekstern analyse af Zoo. 

Hovedområderne kan ses som en naturlig udvikling ud fra missionen og visionen, da de giver et 

indblik i hvad Zoo ønsker at rette fokus mod. Endvidere siger den overordnede strategi noget om, hvad 

hovedområderne skal rette deres fokus mod, for at kunne være med til at opfylde strategien. 

 

Den næste fase er udvælgelsen af nøgleområderne, også kaldet perspektiverne i BSC. Som 

udgangspunkt har BSC fire perspektiver – det finansielle, kundeperspektivet, interne processer samt 

lærings- og vækstperspektivet.  

 

Gennem den tidligere udarbejdede strategiske analyse ses at disse fire perspektiver ikke er optimalt for 

et BSC i Zoo. Et yderligere vigtigt hovedområde i Zoo er det videnskabelige område. Såfremt det 

videnskabelig arbejde skal indgå i et af de fire perspektiver, vil den rette betydning ikke kunne 

gengives gennem de årsags-virkningsrelationer, der skal være mellem perspektiverne. Relationerne vil 

ikke kunne findes fordi al arbejde i Zoo skabes på et videnskabeligt grundlag, og det derfor bør være et 

perspektiv for sig selv. Det videnskabelige grundlag kommer til udtryk ved at man i Zoo ikke har 

aktiviteter, som sker ”for sjov”, vel at mærke på den måde at der altid ligger et videnskabeligt 

forarbejde til grund for de efterfølgende aktiviteter. I Zoo vil der ikke blive afholdt et arrangement for 

en virksomhed, uden at det har et strejf af undervisning og dermed læring. Endvidere er den 

nuværende dyrebestand ikke tilfældigt udvalgt efter hvilke dyr gæsterne synes kunne være spændende 

at se. Sammensætningen af dyrebestanden sker på et videnskabeligt grundlag, hvilket bl.a. ses ved at 

de forskellige dyrearter er samlet i områder, hvor det er naturligt for dem at gå sammen. Et simpelt 

eksempel på dette, ses i abejunglen, hvor chimpanserne bor. Her er også en voliere med 

næsehornsfugle, da disse to vidt forskellige dyrearter lever sammen i naturen, derfor skal de også 

placeres sammen i Zoo. Endvidere er der bevidste fravalg af dyrearter, da det ud fra et videnskabeligt 

perspektiv ikke vil være naturligt, at have dem sammen med resten af dyrebestanden. 
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Det er ikke sikkert at gæsten i Zoo, vil kunne forklare den oplevede værdi af det videnskabelige 

arbejde, men efter egen mening vil der uden tvivl ske en værdi-forringelse hvis ikke det videnskabelige 

arbejde lå til grund for aktiviteterne. Et manglende videnskabeligt grundlag vil komme til udtryk ved 

mindre gennemarbejdede og veldokumenterede aktiviteter, udstillinger og undervisning, hvilket vil 

forringe kvaliteten af disse, og dermed oplevelserne i Zoo. 

 

 På denne baggrund fremkommer følgende fem perspektiver for Zoo: 

� Det videnskabelige perspektiv 

� Det finansielle perspektiv 

� Kundeperspektivet 

� Perspektivet for interne processer 

� Lærings- og vækstperspektivet 

 

I den næste fase sker en udvælgelse af de kritiske succesfaktorer (KSF’er) i hvert perspektiv. De 

kritiske succesfaktorer vælges med udgangspunkt i de formulerede strategier for hvert nøgleområde. 

Herefter opstilles de i et strategikort, som på denne måde oversætter hver strategi til fokusområder. 

Strategikortet giver endvidere et overblik over de årsags-virkningsrelationer, der bør være op igennem 

de forskellige perspektiver. Såfremt der ikke er en årsags-virkningssammenhæng mellem de kritiske 

succesfaktorer i de forskellige perspektiver, vil den fælles overordnede strategi for Zoo ikke kunne 

opnås, fordi der så ikke vil være en sammenhæng mellem aktiviteter og fokusområder op igennem 

organisationen. Sammenhængen kræves for at kunne arbejde mod det fælles overordnede mål, fordi 

der ellers vil blive arbejdet i forskellige retninger. 

 

Efter udarbejdelsen af strategikortet, er den næste fase det endelige arbejde med udviklingen af BSC. 

Her vil de kritiske succesfaktorer som er perspektivernes målsætninger, blive omsat til underliggende 

målsætninger for hvert perspektiv. Hver underliggende målsætning skal dernæst efterfølges af måltal, 

mål og til sidst handlingsplaner for hvordan målene opnås. 

 

Processen med udarbejdelsen af BSC i Zoo kan opstilles i følgende fire punkter: 

1) Udvikling og formulering af strategier 

2) Udvælgelse af nøgleområder 

3) Valg af kritiske succesfaktorer med udarbejdelse af strategikort 
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4) Fastsættelse af målsætninger, måltal, mål og initiativer 

 

Da fase 1 og 2 er gennemført i kapitel 4, vil der i det følgende ske en analyse af fase 3 og 4. 

 

5.2 Strategikort 

For at omsætte den overordnede strategi til et forståeligt sprog og for at få den ned på operationelt 

niveau, udarbejdes et strategikort. 

Strategikortet tager udgangspunkt i den overordnede strategi, som tidligere nævnt er en 

differentieringsstrategi. Herefter udtænkes kritiske succesfaktorer for hvert perspektiv, som skal kunne 

skabe en kobling til den overordnede strategi gennem årsags-virkningssammenhængene. 

 

Øverst i strategikortet placeres det videnskabelig perspektiv. Ifølge teorien er det øverste perspektiv, 

det finansielle perspektiv. Dette er dog ikke det optimale grundlag for et strategikort i Zoo, da 

grundlaget for Zoo er det videnskabelige arbejde. Der skal naturligvis være et økonomisk fundament 

for at kunne opretholde og drive en Zoologisk have, men formålet med Zoo er ikke at skabe det største 

overskud for at tilfredsstille en række aktionærer. Formålet er derimod en mission af videnskabelig art, 

hvorfor grundlaget for tilstedeværelsen af Zoo placeres øverst i strategikortet. 

 

I det videnskabelige perspektiv ses internationale projekter og forskning som kritiske succesfaktorer. 

Dette er faktorer på det videnskabelige område som Zoo skal have succes med, for at kunne opnå 

differentieringsstrategien. Gennem internationale projekter opnås differentieringen ved aktivt at indgå i 

naturbevarelsesprojekter, fordi Zoo herved kan være med til at gøre en forskel. Med forskning som 

kritisk succesfaktor vil de specielle ressourcer, der allerede er til stede i Zoo, via en velkvalificeret stab 

af veterinære medarbejdere og zoologer, blive højt prioriteret og dermed udnyttet optimalt. 

 

I det næste perspektiv – det finansielle, ses de kritiske succesfaktorer at være omkostningseffektivitet 

og øget omsætning. For at kunne opnå strategien skal der være et stort fokus på omkostningerne og 

indtjeningen. Fokus skal ikke være på at have så minimale omkostninger som muligt, men derimod at 

kunne skabe en effektivisering af de økonomiske midler, så omkostningerne bliver brugt hvor det er 

mest optimalt, i forhold til at kunne differentiere sig på ressourceoptimering. Dette skal endvidere ske i 

en sammenhæng hvor fokus på miljø, bæredygtighed og Zoos etiske normer opretholdes, hvorved 

succesen med effektivisering vil blive opnået, fordi der ikke vil blive gået på kompromis med Zoos 
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etiske værdier. En øget omsætning er også en kritisk succesfaktor, da succes på dette område vil 

bidrage med økonomiske midler til resten af organisationen, som kan bruges til udviklingen af 

fokusområderne i de andre perspektiver. 

 

I kundeperspektivet skal Zoo være succesfulde på områder som kundetilfredshed, tiltrækning af nye 

kunder og fastholdelse af nuværende, samt altid have gæsten i fokus. Gennem fokus på 

kundetilfredsheden, vil succesen kunne opnås ved at opfylde kundernes ønsker, og derved være med til 

at skabe differentieringen ved kundetilpassede tilbud. Med gæsten i fokus skal der gennem alle 

aktiviteter fokuseres på, hvad der skaber værdi for gæsten. Dette er ikke kun kunderelaterede 

aktiviteter, men også aktiviteter som rengøring, vedligehold af publikumsområder og grønne arealer, 

som i sidste ende vil skabe en forhøjet værdi hos gæsten. Fokus på disse områder vil skabe det 

kundegrundlag der skal til for at skabe de ønskede finansielle midler, og dermed den ønskede vækst.  

KSF’erne i kundeperspektivet er altså kundetilfredshed, fastholdelse og tiltrækning af kunder samt 

gæsten i fokus. 

 

I det interne perspektiv fokuseres på innovation, forretningsprocesser og centralt indkøb. Med 

innovation forstås den nytænkning samt udvikling der skal ske på det interne område. Her er behov for 

at skabe udvikling af produkterne, da nogle produkter er forældet og har behov for fornyelse. 

Endvidere vil en optimering af forretningsprocesserne i forbindelse med fx salg af arrangementer 

kunne gavne både medarbejdere og ikke mindst kunderne. Såfremt der fokuseres på den kæde af 

medarbejdere der skal involveres, når fx et specialarrangement er solgt, vil der her kunne skabes en 

mere sammenhængende informationskæde. Dette er et vigtigt fokusområde, da salg af et arrangement 

involverer både de ansvarlige for arrangementet, men samtidigt også indgangspersonale, som skal 

lukke deltagerne ind, økonomipersonale som skal sende faktura samt registrere indbetaling, og ikke 

mindst dyrepassere eller formidlere som er en del af afholdelsen af arrangementet. Denne kæde skaber 

en kobling mellem mange forskellige funktioner på tværs af afdelinger, og kan defineres som den 

”produktion” der foregår i Zoo. Her er der et stort behov for at fokusere på produktionsprocessen, hvor 

en optimering på mange måder vil gavne og skabe værdi hos kunden, fordi fejl vil kunne mindskes og 

helhedsoplevelsen vil øges. 

 

Med centralt indkøb fokuseres bl.a. på en optimering af leverandøraftaler, samt at gøre det nemmere 

for alle i Zoo at indkøbe varer. Herved skabes en central indkøbsfunktion som varetager al indkøb til 
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alle i Zoo, hvorved arbejdet med at indhente priser fra leverandører, samt køb og levering lettes fra den 

enkelte medarbejder. 

 

I det sidste perspektiv – lærings- og vækstperspektivet, skal der skabes det medarbejdergrundlag der 

gør det muligt at opnå succes med de andre perspektiver og de dertil knyttede KSF’er.  

Den optimale sammensætning af medarbejdere skabes ved at optimere medarbejderkompetencerne 

gennem først og fremmest, et overblik over ressourcer og kompetencer, og dernæst en udvikling af 

strategiske kompetencer ved uddannelse og udvikling af alle medarbejdere. Med strategiske 

kompetencer menes de kompetencer, som skal gøre medarbejderen i stand til at agere i sin jobfunktion 

i forhold til strategien. De første skridt mod opnåelse af dette, er en grundig indføring i tankerne bag 

Zoos mission, vision og strategier, og dernæst en kobling til de forskellige jobfunktioner. I en 

organisation som Zoo, hvor der findes så mange forskellige medarbejdere – lige fra tømrer til zoolog, 

er det vigtigt at kortlægge strategiske kompetencer på alle niveauer, for at kunne sikre kompetencerne 

hos alle medarbejderne. Kompetencerne er meget forskelligartede, og de strategiske kompetencer vil 

derfor også bære præg af, om der er tale om dyrepassere eller personale i billetsalget, fordi 

forudsætningerne ikke er ens, gennem deres forskelligartede forudgående uddannelse. 

Ved at fastlægge hvilke kompetencer der eksisterer på nuværende tidspunkt, kan der hurtigere skabes 

et overblik over hvilke ressourcer der mangler. Herefter kan det være der skal hentes yderligere 

ressourcer udefra, eller muligheden for at optimere de nuværende medarbejdere skal udnyttes. 

 

En anden kritisk succesfaktor er valgt som Zoo-Academy, hvor fokus bør ligge på at skabe en helhed i 

medarbejderstaben, så alle medarbejdere arbejder i samme retning, og føler at alle løfter i samlet flok. 

Dette vil bl.a. skabe et grundlæggende bedre kendskab til Zoo, samt et endnu bedre sammenhold, som 

vil tilføre alle medarbejdere værdi overfor deres arbejde, fordi der vil blive skabt kendskab til formålet 

med aktiviteterne, og derigennem skabes en større motivation. 

Til sidst bør der fokusere på at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft, som vil medvirke til en stærkere 

medarbejderstab. Samtidigt skal der være stort fokus på at fastholde de allerede tilstedeværende 

velkvalificerede medarbejdere, da disse er med til at skabe grundlaget for, at kunne opnå succes med 

de andre perspektiver, og hvis ikke fokus ligges her, vil der gå både ressourcer og viden tabt, som 

måske ikke kan fås igen. KSF’erne for dette perspektiv er derfor strategiske medarbejderkompetencer, 

Zoo-Academy samt fastholdelse og tiltrækning af velkvalificerede medarbejdere. 

Zoos strategikort kan efterfølgende skitseres på følgende måde: 
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Figur 8 – Strategikort 

Kilde: Robert S. Kaplan & David P. Norton 
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5.3 Årsags-virkningsrelationerne 

I ovenstående strategikort ses ved pilene, de årsags-virkningsrelationer der viser sammenhængen 

mellem de kritiske succesfaktorer. Hver KSF skal have en årsag samt en virkning på en anden KSF, 

for at den rette sammenhæng skabes, så vejen frem til strategien bliver banet.  

 

Det nederste perspektiv er i figuren forskudt fra de øvrige perspektiver, og forbundet med tre store 

pile. Symbolikken i dette er, at de fokusområder der ligger i lærings- og vækstperspektivet skaber 

grundlag for de ovenstående perspektiver, og ikke nødvendigvis vil have en direkte sammenhæng til 

andre fokusområder. Forklaringen er at fx fastholdelse af velkvalificeret arbejdskraft har en 

indvirkning på alle de øvrige perspektiver, fordi velkvalificeret arbejdskraft skal være tilstede for at 

kunne have succes på alle områderne ovenfor. Der kan dog samtidigt godt være kausale sammenhænge 

mellem fx Zoo-Academy og innovation i det interne perspektiv, fordi Zoo-Academy kan være med til 

at synliggøre i hvilken retning man ønsker udviklingen skal gå. Disse sammenhænge er ikke 

symboliseret ved direkte pile, da den grundlæggende betydning for de andre perspektiver ønskes 

symboliseret. Sammenhængene vil dog blive beskrevet i de følgende årsags-virkninsgrelationer.  

 

Forbindelsen mellem udvikling af medarbejderkompetencer og differentieringsstrategien kan beskrives 

ved, at optimering af medarbejderkompetencer i lærings- og vækstperspektivet bl.a. vil medføre 

innovation gennem den rette udnyttelse af kompetencerne. Dette medfører en tiltrækning og 

fastholdelse af kunder, da kundernes behov afdækkes gennem innovation, og der dermed skabes en 

større forståelse for behovene og disser herved kan opfyldes. Ved tiltrækning af kunder vil der ske en 

øget omsætning, som er den ene kritiske succesfaktor i det finansielle perspektiv. Dette medfører flere 

midler til både internationale projekter og forskning i det videnskabelige perspektiv, og dette er med til 

at skabe differentieringen. 

 

En anden forbindelse findes mellem uddannelse af medarbejdere ved et Zoo-Academy og 

differentieringsstrategien. Uddannelse af alle medarbejdere gennem Zoo-Academy vil medføre en 

optimering af forretningsprocesserne, da der gennem forståelse for resten af organisationens funktioner 

vil skabes en bedre kommunikation. Fokus på forretningsprocesserne vil være med til at forstå 

vigtigheden af at have gæsten i fokus, samt skabe en intern arbejdsgang som er med til at rette fokus 

mod gæstens behov og tilfredshed. Med gæsten i fokus opnås en differentiering i forhold til andre 
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lignende institutioner, fordi Zoo vil blive kendt for sit fokus på gæsten, ved at gæsterne meget gerne 

skulle kunne mærke det på oplevelserne i Zoo. 

 

Zoo-Academy kan endvidere medføre en innovationsproces hvor der skabes nytænkning gennem 

fokusering på gæstens behov og ønsker. Dette kan opnås gennem en intern uddannelse, hvor der gives 

et indblik i hvad der er for behov gæsterne har, når de er til stede i Zoo, samt hvordan man kan sikre 

opfyldelse af behovene, set ud fra den retning Zoo ønsker at gå, med stadigt fokus på etiske normer, 

miljø mv. Dette kunne være undervisning i imødekommende service, hvor kunden derved uden tvivl 

vil opleve et forhøjet serviceniveau, og fokus på gæsten skabes. Dette vil igen være med til at bane 

vejen mod differentieringsstrategien. Denne sammenhæng har ikke en direkte virkning på det 

videnskabelige perspektiv, hvilket heller ikke er nødvendigt da den i sig selv skaber differentiering, 

gennem det høje serviceniveau. 

 

En optimering af forretningsprocesserne vil endvidere skabe en øget kundetilfredshed, da 

informationskæden internt i Zoo, ved salg af fx arrangementer, vil blive synliggjort og forståelsen for 

vigtigheden gøres synlig. Dette vil i sidste ende skabe værdi hos slutkunderne, og på denne måde øge 

kundetilfredsheden ved det solgte produkt. Den øgede kundetilfredshed vil være med til at skabe en 

øget omsætning gennem mersalg af både arrangementer og årskort. Denne sammenhæng vil igen skabe 

flere midler til det videnskabelige arbejde, som er en stor del af differentieringsstrategien.  

 

Der ses endvidere en sammenhæng mellem tiltagene i lærings- og vækstperspektivet – udvikling af 

kompetencer, velkvalificeret arbejdskraft og uddannelse, og centralt indkøb, ved at dette medfører 

omkostningseffektivisering, som igen medfører flere midler til de internationale projekter. At denne 

forbindelse ikke indebærer en sammenhæng med kundeperspektivet, gør den ikke irrelevant. Derimod 

er den med til at skabe en intern optimering, som indirekte har indflydelse på tiltagene i 

kundeperspektivet. Dette ses gennem den direkte sammenhæng mellem det finansielle perspektiv, hvor 

en omkostningseffektivitet alt andet lige vil skabe flere midler til kundetiltag, og der tilmed skabes en 

effektivisering ved centralt indkøb. 
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5.4 Målsætninger 

Ved udarbejdelse af strategiske målsætninger tages udgangspunkt i de opstillede kritiske 

succesfaktorer fra strategikortet. Disse faktorer danner sammenhængen fra strategikort til BSC, og skal 

dermed føre til den egentlige måling i BSC. 

 

Der opstilles et passende antal strategiske målsætninger for hver kritisk succesfaktor. Hvor mange 

målsætninger der skal være for hver faktor, er der ikke noget facit på, antallet skal dog ikke være for 

mange, da overskueligheden skal bevares. Hvorvidt der er behov for at opstille underliggende 

målsætninger kan diskuteres efter hvor nødvendigt man finder, at få konkretiseret den overordnede 

kristiske succesfaktor. For at konkretisere de valgte KSF’er vælges her at opstille underliggende 

målsætninger. 

 

Der er ud fra tidligere analyse valgt følgende kritiske succesfaktorer: 

 

Perspektiv Kritiske succesfaktorer 

Det videnskabelige perspektiv Internationale projekter 

Forskning 

Det finansielle perspektiv Omkostningseffektivisering 

Øget omsætning 

Kundeperspektivet Kundetilfredshed 

Gæsten i fokus 

Tiltrække/fastholde kunder 

Perspektivet for interne processer Innovation 

Forretningsprocesser 

Centralt indkøb 

Lærings- og vækstperspektivet Medarbejderkompetencer 

Zoo-Academy 

Tiltrække/fastholde velkvalificeret arbejdskraft 

 

Hvert perspektiv vil herefter blive behandlet enkeltvis. 
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5.4.1 Målsætning – Det videnskabelige perspektiv 

Med udgangspunkt i den valgte strategi for det videnskabelige perspektiv, og de valgte kritiske 

succesfaktorer sættes de strategiske målsætninger. De strategiske målsætninger skal være de 

uddybende ledetråde der fører os videre til målingerne, samt tilbage til opfyldelse af strategien.  

 

Den ene kritiske succesfaktor er ”Internationale projekter”, dvs. Zoo skal have succes med dette, for at 

opnå strategien for hovedområdet samt den overordnede strategi. For at kunne opnå dette bør en 

strategisk målsætning være at lede og udvikle nye internationale projekter. Denne målsætning gør det 

muligt at opnå succes, da Zoo, ved selv at lede og udvikle internationale projekter, bedst kan skabe og 

styre succesen, og samtidigt selv være med til at udvælge samarbejdspartnere. 

 

En anden strategisk målsætning bør være at tiltrække økonomiske midler gennem fundraising. For at 

kunne gennemføre internationale projekter, skal der økonomiske midler til. Dette være sig til 

lønudgifter, rejseudgifter samt projektudgifter lokalt på de respektive steder i udlandet. 

Endvidere bør en strategisk målsætning være at skabe større kendskab til de naturbevarelsesprojekter 

Zoo arbejder med verden over. Et større kendskab vil skabe en direkte vej til differentieringsstrategien, 

samt et bedre grundlag for støtte til projekter og ikke mindst et bedre omdømme blandt interessenter. 

 

Den anden kritiske succesfaktor er ”Forskning”, dvs. Zoo skal også have succes med forskning for at 

opnå områdets mål og den overordnede strategi. Her bør en strategisk målsætning være at udvikle flere 

forskningsprojekter lokalt i Zoo. Ved at udvikle flere forskningsprojekter i Zoo kan Zoo selv være med 

til at skabe succes, fordi styringen sker fra Zoo. 

En anden strategisk målsætning bør være at udvikle et bredere samarbejde omkring forsknings-

projekter. Samarbejde omkring forskning med andre Zoologiske haver vil alt andet lige skabe et bedre 

fundament for forskningen, samt styrke samarbejdet mellem de involverede Zoologiske haver. Dette 

vil igen medføre et bedre grundlag for succesfyldt arbejde med forskning, fordi der løbende kan 

udveksles resultater og erfaringer. 

 

De strategiske målsætninger for Det videnskabelige perspektiv er derfor følgende: 
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Kritisk succesfaktor Strategisk målsætning 

Internationale projekter Lede og udvikle nye internationale projekter 

Tiltrække økonomiske midler gennem fundraising 

Skabe større kendskab til naturbevarelsesprojekter  

Forskning Udvikle flere forskningsprojekter lokalt i Zoo 

Udvikle bredere samarbejde omkring forskningsprojekter med 

andre Zoologiske haver 

 

5.4.2 Målsætning – Det finansielle perspektiv 

I Det finansielle perspektiv er den ene kritiske succesfaktor ”Omkostningseffektivisering”. Denne bør 

følges af en strategisk målsætning om uddelegering af budgetansvar. Dette vil medføre et større ansvar 

for de afholdte omkostninger og skabe en positiv bevidsthed om, hvilke omkostninger der er 

nødvendige. Uddelegeringen af budgetansvar skal efterfølges af en tæt kvartalsvis budgetkontrol, så 

der på et tidligt stadie kan tages højde for afvigelser, og der på denne måde bliver fulgt op på ansvaret. 

 

Ved den kritiske succesfaktor ”Øget omsætning” vælges en strategisk målsætning om at øge andelen af 

egne indtægter ift. de samlede indtægter. Denne målsætning skal opfyldes på kort sigt, men også på 

lang sigt, da der på sigt stræbes efter 100% egne indtægter, såfremt de offentlige tilskud på et tidspunkt 

ud i fremtiden skulle falde væk. Den øgede andel af egne indtægter vil endvidere gå lige i lommen på 

Zoo, fordi der ikke skal tilfredsstilles nogen aktionærer, og midlerne vil derfor kunne bruges på det 

som Zoo måtte ønske at bruge dem på.  

 

Kritisk succesfaktor Strategisk målsætning 

Omkostningseffektivisering Uddelegere budgetansvar 

Øget omsætning Øge andelen af egne indtægter ift. de samlede indtægter 

 

 

5.4.3 Målsætning – Kundeperspektivet 

I Kundeperspektivet er den ene kritiske succesfaktor ”Kundetilfredshed”. Her bør en strategisk 

målsætning være at forøge kundetilfredsheden på vores produkter, hvilket kan medføre mersalg og 

positiv omtale af Zoo, og dermed opnåelse af succes på den kritiske succesfaktor. For at opnå succes 
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med dette skal tilbuddene til kunderne forbedres efter deres ønsker. Hvis vi ved hvad kunderne ønsker, 

vil det skabe et bedre grundlag for at forbedre tilbuddene med succes. Hvis vi følger kundernes ønsker, 

vil forbedringen ske i den retning, der i sidste ende er med til at skabe vejen mod strategien, fordi 

kundetilpassede tilbud er en del af differentieringen 

 

Endvidere bør en strategisk målsætning være at forbedre kundetilfredsheden med eftersalgsservice. 

Ved eftersalgsservice forstås en opfølgning på afholdte arrangementer, gennem samtale med kunden, 

hvor eventuelle mangler eller misforståelser ved arrangementet kan synliggøres. Denne service vil 

gavne både Zoo og kunden, da kunden kan få afklaret eventuelle misforståelse, og Zoo kan lære af de 

eventuelle fejl. Med forbedring af eftersalgsservice vil kunden opleve en større helhed i den ydelse de 

har købt, og dermed forøge tilfredsheden. 

 

En anden kritisk succesfaktor er ”Gæsten i fokus”, hvor der bør fokuseres på hvad gæsten oplever som 

værdifuldt når de er til stede i Zoo. En strategisk målsætning bør være at forbedre faciliteterne i Zoo, i 

form af de faciliteter som kunderne umiddelbart tager for givet, men som, hvis de ikke fungerer, 

skaber en dårlig oplevelse. 

 

Den tredje kritiske succesfaktor er ”Tiltrækning/fastholdelse af kunder”, hvor en strategisk målsætning 

bør være at udvikle nye tilbud til de daglige gæster. Dette skal være tilbud, som kunden kan vælge at 

udnytte når de er tilstede i Zoo, og som vil give kunden en større oplevelse af deres besøg i Zoo og 

dermed tilføre mere værdi. 

De strategiske målsætninger i Kundeperspektivet er derfor som følgende: 

 

Kritisk succesfaktor Strategisk målsætning 

Kundetilfredshed Forøge kundetilfredsheden med vores produkter 

Forøge kundetilfredsheden med eftersalgsservice 

Gæsten i fokus Forbedre faciliteter i Zoo (legepladser, toiletter mv.) 

Tiltrække/fastholde kunder Udvikle nye tilbud til daglige gæster 
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5.4.4 Målsætning – Perspektivet for interne processer 

I Perspektivet for interne processer er den ene kritiske succesfaktor ”Innovation”, hvor en strategisk 

målsætning bør være imødekommende service. Ved imødekommende service gælder, at det involverer 

alle Zoos medarbejdere, da stort set alle kan komme i kontakt med de daglige gæster i Zoo. Alle i Zoo 

er forpligtet til at bære Zoo tøj når de bevæger sig rundt i Zoo, og dette gør at alle gæster kan kontakte 

den respektive medarbejder, de måtte møde. En imødekommende service fra alles sider, vil være med 

til at skabe en innovation og en differentiering. 

Endvidere skal der skabes innovative produkter både indenfor kundetilbud, skiltning, sponsorerer samt 

information om Zoo. Dette vil være med til at skabe den nødvendige succes for den kritiske 

succesfaktor, fordi det vil medføre en øget værdi af oplevelsen, som i sidste ende er med til, at gæsten 

kommer igen. 

Den kritiske succesfaktor ”Forretningsprocesser, bør indeholde en målsætning om at minimere 

operationelle problemer. Ved minimering af operationelle problemer forstås de problemer, der kan 

opstå ved den ”produktion” af fx arrangementer der sker i Zoo. De operationelle problemer der kan 

opstå vil primært ske i den informationsdeling der skal ske ved afholdelse af et arrangement, hvor 

fokus bør lægges her. 

 

En anden strategisk målsætning bør dernæst være optimering af leverandøraftaler, da der med centralt 

indkøb kan skabes fordelagtige rabatordninger og leveringsaftaler, fordi der bl.a. kan købes ind i større 

mængder på denne måde. 

 

De strategiske målsætninger for interne processer er ud fra ovenstående følgende:   

 

Kritisk succesfaktor Strategisk målsætning 

Innovation Imødekommende service 

Skabe innovative produkter 

Forretningsprocesser Minimere operationelle problemer 

Centralt indkøb Optimere leverandøraftaler 
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5.4.5 Målsætning – Lærings- og vækstperspektivet 

Med Lærings- og vækstperspektivet kræves en yderst vigtig sammensætning af strategiske 

målsætninger, da dette perspektiv er grundlaget for opnåelse af succes i de andre perspektiver. Dette 

skyldes i sagens natur, at hvis ikke vi har et veludviklet og velkvalificeret grundlag af medarbejdere, så 

vil der, efter egen mening, ikke kunne ske en opfyldelse af målsætningerne for de andre perspektiver. 

 

Dette leder til den første kritiske succesfaktor ”Medarbejderkompetencer”. Da der på nuværende 

tidspunkt ikke er et fuldt overblik over hvilke kompetencer der er tilstede i Zoo, bør der skabes et 

overblik over nuværende medarbejderkompetencer. Et sådan overblik vil forholdsvist hurtigt give et 

indblik i hvor der fx mangler specifikke kompetencer, samt om de tilstedeværende kompetencer 

udnyttes optimalt. De manglende kompetencer vil kunne synliggøres gennem udarbejdelse af 

kompetenceprofiler for de forskellige jobfunktioner. Kompetenceprofilerne udarbejdes, så kravene til 

både generelle og specielle kompetencer opgøres, og efterfølgende udfyldes profilerne for hver 

medarbejder i de respektive jobfunktioner. Kompetenceprofilerne skal efterfølgende løbende 

opdateres, da der gerne skal ske en udvikling af kompetencerne, hvilken kan følges med opdateringer 

af profilerne. Derfor bør en strategisk målsætning være, at opgradere medarbejder-kompetencerne, så 

jobfunktionerne kan udfyldes bedst muligt. 

 

Den næste kritiske succesfaktor er ”Zoo Academy”. Zoo Academy blev oprettet i slutningen af 2008 

og er netop nu under udvikling. En strategisk målsætning her bør være udviklingen af en Zoo-

uddannelse til alle medarbejdere, hvor der skal skabes en grundlæggende forståelse for hvad det 

indebærer at arbejde i en virksomhed som Zoo. Der skal skabes en grundig forståelse for den valgte 

mission og vision, og hvordan de kommer til udtryk i det daglige arbejde, og ikke mindst hvad der 

overordnet set forventes af medarbejdere som er ansat i Zoo. Her er vigtige emner bl.a. miljø, service 

og etiske normer i Zoo regi, som vil være med til at skabe det manglende link mellem det daglige 

arbejde og missionen og visionen. 

Dernæst bør en strategisk målsætning være at udvikle funktionsspecifikke Zoo-uddannelser. Det kan 

her dreje sig om specifikke afdelinger, som kan have behov for en grundlæggende Zoo-uddannelse, 

udover den de måtte have i forvejen, men hvor det ikke er relevant for andre afdelinger at have samme 

viden. 
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Som den sidste kritiske succesfaktor ses ”Tiltrække/fastholde velkvalificeret arbejdskraft”. Her bør en 

strategisk målsætning være, at opnå et acceptabelt niveau af medarbejdertilfredshed, så der kan 

reageres og handles såfremt niveauet ikke opnås. 

Endvidere bør der være en strategisk målsætning om, at have en lav medarbejderomsætning, da der 

ved en høj medarbejderomsætning både tabes viden og der spildes ressourcer. 

Medarbejderomsætningen skal dog heller ikke være for lav, da der altid er bruge for en tilpas 

udskiftning, da det bidrager med nye tanker, øjne og idéer, hvilket er nødvendigt, efter egen mening, i 

enhver organisation. 

 

Kritisk succesfaktor Strategisk målsætning 

Medarbejderkompetencer Opgradere medarbejderkompetencer 

Zoo Academy Udvikle Zoo-uddannelse til alle medarbejdere 

Udvikle funktionsspecifikke Zoo-uddannelser 

Tiltrække/fastholde 

velkvalificeret arbejdskraft 

Opnå acceptabelt niveau af medarbejdertilfredshed 

Lav medarbejderomsætning 

 

5.5 Måltal 

Efter at have valgt strategiske målsætninger for hver kritisk succesfaktor, skal der formuleres og 

udvælges strategiske måltal (KPI’er) for målsætningerne. 

 

For at opnå den mest optimale sammensætning af måltal, skal der være en tilpas blanding af både 

resultat-mål (lag-indikator) og performancedrivers (lead-indikator)21. 

Resultat-mål er de generiske måltal som ofte afspejler branchen eller markedet, eller som kan defineres 

som fælles måltal fordi alle virksomheder kan vælge at måle på dem. Det kan fx være rentabilitet, 

markedsandele, kundetilfredshed mv. Resultat-målene er bagudrettede på den måde, at de måler på 

noget som allerede er sket. Dette gør altså lag-indikatoren til en indikator for hvad man allerede har 

opnået, og resultatet kan aflæses ud af målingen. 

 

Performancedrivers kan defineres som måltal specifikt tilpasset den enkelte virksomhed, og giver som 

oftest et billede af, hvordan virksomheden har tænkt sig at nå de strategiske målsætninger. 

                                                 
21 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 46 
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Performancedrivers er altså et udtryk for det unikke ved hovedområdets strategi, og viser de særlige 

måltal virksomheden ønsker at måle på for opnåelsen af strategien22. Samtidigt er performancedrivers 

måltal fremadrettet på en måde, så de giver et billede af hvad virksomheden mener man kan måle på 

fremadrettet, for at opnå den ønskede målsætning. 

 

Det er samtidigt et krav til målingerne, at der skal være blanding af absolutte måltal og relative måltal, 

da udelukkende absolutte mål, ikke vil vise forholdet til organisationens størrelser og mål. De absolutte 

måltal viser et antal gange eller en tid, og på den måde en absolut størrelse, dvs. ikke i forhold til en 

udvikling. Absolutte måltal kan vise sig, at skulle reguleres med tiden, da man ikke altid, på forhånd, 

kan vide om målet giver det passende niveau. De relative måltal beskriver en performance bedre end 

de absolutte, fordi der sker en kobling mellem input og output. De viser altså et størrelses forhold 

mellem input og output. De relative måltal kan med fordel tage udgangspunkt i benchmarks for 

branchen, da det vil være relevant at måle sig med sine konkurrenter.  

 

I BSC måles ikke kun på økonomiske måltal, jævnfør de fire grundlæggende perspektiver, men 

derimod også i høj grad på ikke-økonomiske måltal. Da ikke-økonomiske målinger i sig selv er gode 

for den enkelte afdeling eller hovedområde, kan det dog være svært at koble dem til den overordnede 

strategi og i sidste ende et økonomisk resultat. I det grundlæggende BSC bør alle måltal have en 

årsags-virknings-relation til de økonomiske måltal, for på denne måde at sikre at måltallene rent 

faktisk er et led op igennem organisationen mod strategien. Sikringen af dette gør at måltallene spiller 

en rolle i implementeringen af strategien, hvilket er hensigten med de opstillede måltal23. 

 

Gennem min analyse af BSC i Zoo er der fremkommet et behov for et yderligere perspektiv som 

tilmed er placeret over det økonomiske perspektiv. Det kan dermed diskuteres om de opstillede måltal 

skal have årsags-virknings-relationer til det videnskabelige perspektiv frem for det finansielle 

perspektiv som teorien foreskriver. Efter egen mening er det ikke muligt at skabe årsags-virknings-

relationer mellem måltallene i kundeperspektivet, perspektivet for interne processer samt lærings- og 

vækstperspektivet og det videnskabelige perspektiv. Årsagen til dette er at det videnskabelige 

perspektiv er grundlaget, på mange områder, for handlingerne i de andre perspektiver, men ikke 

omvendt. Der er dog en klar sammenhæng mellem udviklingen af det videnskabelige perspektiv og det 

                                                 
22 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 174 
23 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 173 
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finansielle perspektiv, da der skal opretholdes økonomiske midler for at kunne udvikle det 

videnskabelige perspektiv.  

 

Ved opstilling af ønskede måltal, skal der endvidere overvejes hvilke faldgrupper der kan være i 

forbindelse med målingen. Den første faldgruppe kan, som nævnt tidligere i afsnittet, være for mange 

målepunkter. For mange målepunkter kan fjerne medarbejderens fokus fra de vigtige målepunkter. 

Målepunkterne bør endvidere ikke kun vise resultatet af målingen, men derimod også udviklingen, så 

der aktivt kan arbejdes med målingerne. Hvis ikke målingerne benyttes aktivt, vil de ikke give den 

optimale nytte, og dermed ikke medvirke til den ønskede målsætning, fordi målingerne skal kunne 

evalueres aktivt og eventuelt reguleres, hvis det viser sig at en måling ikke giver et billede af det, som 

man ønskede sig et billede af.  

 

Målepunkterne skal endvidere i størst muligt omfang kunne opfylde de seks behov for kvalitet af 

performancemålinger, omtalt i afsnit 3.6. Det kan vise sig, at det ikke er muligt at opfylde alle 

behovene under hvert målepunkt. Er dette tilfældet bør der ske en afvejning af, om målepunktet kan 

leve med denne ”usikkerhed”, eller om der bør indføres et alternativt målepunkt, som bedre kan 

opfylde behovene. 

De seks kvalitetskrav – kongruens, kontrollerbarhed, rettidighed, akkuratesse, forståelighed og 

omkostningseffektivitet, vil blive behandlet gennem udvælgelsen af måltal i de enkelte perspektiver. 

Dog vil ikke alle behov blive behandlet i forbindelse med hvert enkelt måltal, da relevansen af 

behovene kan variere, og der derfor vil blive lagt vægt på en vurdering efter egen mening om, hvilke 

behov der har størst betydning for de enkelte måltal. 
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5.5.1 Måltal – Det videnskabelige perspektiv 

 

Det videnskabelige perspektiv 

Strategisk målsætning Resultatmål (Lag-indikator) Performancedriver (Lead-indikator) 

Lede og udvikle nye internationale 

projekter 

Antal kontakter til mulige 

samarbejdspartnere 

 

Tiltrække økonomiske midler gennem 

fundraising 

Antal modtaget donationer  

Skabe større kendskab til 

naturbevarelsesprojekter 

 Antal udstillinger 

Antal foredragstimer 

Udvikle bredere samarbejde omkring 

forskningsprojekter med andre Zoologiske 

haver 

Antal kontakter til mulige 

samarbejdspartnere i andre 

Zoologiske haver 

 

Udvikle flere forskningsprojekter i Zoo Antal opstartede projekter  

 

De strategiske målsætninger i dette perspektiv bærer præg af at være meget langsigtede, og som nævnt 

tidligere kan der går år før det endelige resultat kan måles. Der er dog behov for at kunne måle 

undervejs i forløbet, og derfor vælges et absolut måltal som ”Antal kontakter til mulige 

samarbejdspartnere”. Dette mål er en indikator for om man er på vej mod strategien, med de 

internationale projekter der kræves. Med ”kontakt til mulige samarbejdspartnere” menes om der er 

skabt kontakt til mulige samarbejdspartnere, og derigennem er skabt et grundlag for opstart af et 

naturbevarelsesprojekt. Denne lag-indikator kan på mange måder opfattes meget diffust, og 

kontrollerbarheden kan være svær at opnå, da definitionen kan være uklar. Det kan opfattes som om, 

der skal skabes så mange kontakter som muligt, hvilket ikke vil give det rette billede af om man er på 

vej mod nye projekter. Derimod bør indikatoren defineres med kvalitet og seriøsitet af de kontakter der 

opnås. Denne definition bør klarlægges af den ansvarlige, så forståeligheden af måltallet også opnås. 

Der bør måles en gang om året, fordi der skal kunne opnås en vis grad af seriøsitet i kontakterne. Til 

trods for den uklarhed der kan være med denne lag-indikator, er det efter egen mening stadig en god 

lag-indikator, som med klare definitioner kan være et passende måltal for den strategiske målsætning. 

Der bør dog fra start være stor fokus på uklarheden og dermed den mulige mangel på kontrollerbarhed, 

hvor det med tiden kan være at definitionen skal tilpasses. 
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Med den strategiske målsætning ”Tiltrække økonomiske midler gennem fundraising” er valgt lag-

indikatoren ” Antal modtaget donationer”, hvor der måles direkte på hvilke økonomiske midler der er 

givet til projekter. Kontrollerbarheden er opfyldt, da det absolutte måltal kan måles direkte på de 

modtagne donationer. Mange fonde som donerer penge til projekter, vælger på forhånd at øremærke 

pengene, og midlerne kan derfor nemt kanaliseres videre til disse projekter. Der er her valgt et måltal 

med måling på antallet og ikke på størrelsen af donationerne. Små donationer kan i en sammenhæng 

have stor betydning, men der vil naturligvis være flest muligheder ved større beløb. Formålet er dog 

ikke at måle på størrelsen af donationerne, men derimod antallet, fordi det vil give et billede af om 

indsatsen for at opnå donationerne, er tilstrækkelig. 

 

For målsætningen at ”skabe større kendskab til naturbevarelsesprojekter” er der opstillet 2 lead-

indikatorer - ”Antal udstillinger” og ”Antal foredragstimer”. Med disse absolutte måltal kan der måles 

om indsatsen rettes mod at skabe det større kendskab til naturbevarelsesprojekterne, som den 

strategiske målsætning foreskriver. At der ønskes en måling på ”Antal foredragstimer” skyldes at tid er 

med til at sige noget om det kendskab der kan opnås. Kendskabet vil have større muligheder, gennem 

flere timers foredrag, og derfor måles på antallet af timer. Det skal dog ikke forstået som om at hvert 

foredrag skal være på flest mulige timer, men der måles på det samlede antal timer. Det enkelte 

foredrag skal naturligvis tilrettes med en passende tidsmæssig længde. Med udstillinger og foredrag 

kan der fremadrettet skabes et større kendskab til naturbevarelsesprojekterne, og dette er med til at 

skabe en værdi for Zoo og det videnskabelige arbejde. Kontrollerbarheden i disse måltal bør være 

opfyldt, såfremt definitionen igen klarlægges, så det ikke bliver opfattet som om at der skal laves så 

mange udstillinger og så lange foredrag som muligt. Naturligvis vil mange udstillinger kunne skabe 

stort kendskab, men kvaliteten af både udstillingerne og foredragene er et krav for at modtagerne får 

det rette kendskab og modtagelsen dermed sker som ønsket. For at opnå rettidighed skal der måles en 

gang om året, da der også her skal tages hensyn til den tid det tager, at forberede og udarbejde en 

udstilling og et foredrag. 

Ved opnåelse af disse lead-indikatorer vil behovet for kongruens blive opfyldt, da opfyldelsen af 

målene vil tilføre Zoo mere værdi. Måltallene har altså en høj korrelation i forhold til Zoos definerede 

værdier i forbindelse med det videnskabelige arbejde, fordi kendskabet hos modtagerne vil være 

værdifuldt. 
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På forskningsområdet er der valgt en strategisk målsætning – ”udvikle bredere samarbejde omkring 

forskningsprojekter med andre Zoologiske haver”, til denne målsætning er lag-indikatoren ”Antal 

kontakter til mulige samarbejdspartnere i andre Zoologiske haver”, hvor der igen er behov for en klar 

definition af kvaliteten og seriøsiteten af de kontakter der måles på, så det ikke forstås som om at der 

skal skabes så mange kontakter som muligt. Gennem klare definitioner vil forståelsen kunne opnås, og 

dermed også kontrollerbarheden af måltallet. Der vil altså på dette område gælde samme betingelser 

som for den kontakt, der skal oprettes omkring de internationale projekter. 

 

Med udvikling af forskningsprojekter gælder nogenlunde de samme betingelser som ved internationale 

projekter. Her er valgt resultat-målet ”Antal opstartede projekter” da tidshorisonten igen er lang og 

definitionen for hvad ”opstartede projekter” indebærer, skal klarlægges så målet opnår den nødvendige 

kontrollerbarhed. I definitionen skal rettidigheden også vurderes, da det ikke entydigt kan siges om der 

skal måles hver måned eller hvert år. Det er vigtigt for et absolut måltal som dette, at forståligheden 

opnås til fulde, da de involverede medarbejdere ellers ikke kan vide, hvordan de kan påvirke måltallet. 

Forståeligheden opnås gennem klarlægning af hvad målet indebærer, og samtidigt en grundig 

introduktion til hvordan og hvorfor det ikke gælder om at starte så mange projekter som muligt. 

 

5.5.2 Måltal – Det finansielle perspektiv 

 

Det finansielle perspektiv 

Strategisk målsætning Resultatmål (Lag-indikator) Performancedriver (Lead-indikator) 

Uddelegere budgetansvar Besparelse i % af 

lønomkostninger 

 

Større andel af egne indtægter Antal nysalg af årskort 

Antal solgte arrangementer 

 

 

I Det finansielle perspektiv er de strategiske målsætninger kortsigtede, da der gerne skulle kunne måles 

på om der er sket en omkostningseffektivisering inden for et år. For den strategiske målsætning 

”Uddelegere budgetansvar” vælges resultat-målet ”Besparelse i % af lønomkostninger”. 

Personaleomkostningerne i Zoo udgør 60% af de samlede omkostninger, og med målet om 

effektivisering er det hensigtsmæssigt at se, om der er opnået den ønskede besparelse på 

lønomkostningerne, gennem en bedre planlægning. Der vælges et relativt måltal, fordi der her ønskes 
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at se en sammenhæng med de samlede lønomkostninger. Hensigten med at uddelegere budgetansvaret 

er at der skabes et større ansvar for de nødvendige omkostninger, og dermed også fokus på hvor der 

kan spares. Kontrollerbarheden ved besparelser kan let måles gennem budgetkontrol og er dermed 

opnået. Behovet for rettidighed er også eksisterende da kravet er kvartalsvis budgetopfølgning, og der 

er derfor ingen tvivl om, hvor ofte der måles på måltallet. Behovet for forståelse kan i denne 

sammenhæng opfyldes gennem forudgående introduktion til budgetkravene samt forudsætningerne for 

budgettet. Dette medfører forståelse for budgettet, hvorved forståelsen, for at der bliver målt på 

lønomkostninger, vil opstå. Behovet for rentabilitet, dvs. om behovet for omkostningseffektivitet 

opnås er uden tvivl til stede her, formålet med det uddelegerede budgetansvar er at det skal udløse de 

ønskede besparelser. 

 

Med målsætningen om at øge andelen af egne indtægter, vælges 2 lag-indikatorer – ”Antal nysalg af 

årskort” og ”Antal solgte arrangementer”. Disse to måltal skal vise om andelen af egne indtægter i 

forhold til de samlede indtægter er stigende. Kontrollerbarheden i disse måltal giver sig selv, da det er 

helt konkrete tal der måles på, og tal som registreres hver dag i det interne økonomisystem. Målingerne 

bør foretages en gang om året, i forbindelse med den årlige aflæggelse af årsregnskab, hvilket opfylder 

behovet for rettidigheden. Der kan dog være tale om at salg af arrangementer skal måles oftere, da man 

derved løbende kan måle effekten af en øget indsats. Omkostningerne ved at måle på disse absolutte 

måltal er stort set ikke eksisterende, da tallene allerede bliver registreret i økonomisystemet og de 

derfor blot skal trækkes ud. I disse målinger vil behovet for akkuratesse også være opfyldt, da både 

præcision og objektivitet er til stede ved målinger på absolutte tal. Der bør dog ske en klar definition af 

”arrangementer”. Det kan være alle former for arrangementer skal tælles med, det kan også være de 

skal deles op i forskellige slags, såfremt det giver mening for målingerne. Dette vil medvirke til at 

forståeligheden kan opfyldes. 
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5.5.3 Måltal - Kundeperspektivet 

 

Kundeperspektivet 

Strategisk målsætning Resultatmål (Lag-indikator) Performancedriver (Lead-indikator) 

Forøge kundetilfredsheden med vores 

produkter 

 Årskortfornyelsesprocent 

Forøge kundetilfredsheden med 

eftersalgsservice 

 Udførelsesprocent af henvendelser efter 

afholdt arrangement ift. afholdte 

arrangementer 

Udvikle nye tilbud til daglige gæster Antal aktivitetstimer  

Forbedre faciliteter i Zoo (legepladser, 

toiletter mv.) 

Kundetilfredshedsniveau  

 

For Kundeperspektivet er de strategiske målsætninger forholdsvis kortsigtede. Her vælges lead-

indikatorer for de to øverste målsætninger, hvor målingen er mere fremadrettet og som indikerer om de 

indførte tiltag bærer frugt fremadrettet. Ved målsætningen om at forøge kundetilfredsheden med vores 

produkter måles der som performancedriver på ”Årskortfornyelsesprocent”. Dvs. procentdelen af de 

eksistrende årskort, som bliver fornyet. Dette relative måltal giver en god indikation af, om kunderne 

er tilfredse med produkterne og dermed ønsker at forny deres eksisterende årskort, og udviklingen i 

andelen kan følges. Hvis der sker en stigning i årskort fornyelser, kan dette tolkes som en forøget 

kundetilfredshed. Kontrollerbarheden og forståelsen opnås gennem de daglige registreringer af årskort 

som allerede eksisterer i økonomisystemet. Behovet for rettidighed og dermed hvor ofte der skal 

måles, kan diskuteres, da man i princippet kan måle dette tal hver måned. Det vil dog muligvis ikke 

være retvisende, da der er store sæson udsving i antallet af besøgende over året, og der derfor sker en 

naturligt højere andel af fornyelserne i ferier og omkring helligdage. Der kan med fordel måles på 

dette en gang om året i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. 

 

Med den strategiske målsætning om at forøge kundetilfredsheden med eftersalgsservice, vælges 

performancedriveren ”Udførelsesprocent af afholdte henvendelser ift. afholdte arrangementer”. Her 

måles hvor stor en del af de mulige henvendelser til kunderne, efter afholdte arrangementer, som 

udføres. Igen et relativt måltal, for at se forholdet mellem det mulige og det opnåede. Her skal der ske 

en form for opfølgning på et solgt arrangement, for at give kunden en følelses af at arrangementet 

bliver fulgt helt til døren og der kan skabes en større tilfredshed ved arrangementet. Dette måltal har et 
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stort behov for at opfylde kravet om akkuratesse, da medarbejderne skal kunne måles præcist og 

objektivt på deres performance her. Meningen er at der udarbejdes en form for et spørgeskema, som 

udfyldes ved telefonisk henvendelse til kunden, efter et afholdt arrangement. På denne måde vil 

kontrollerbarheden forholdsvist nemt kunne opretholdes, da målet kunne være at der skulle være 

udfyldt et skema for hvert afholdt arrangement. Forståeligheden herved vil også være til stede, da et 

sådan skema vil gøre målingen ukompliceret og forståelig. Omkostningerne ved denne måling burde 

kunne holdes på et minimum, og effekten af kundekontakten vurderes at gavne forholdsvist mere end 

omkostningernes størrelse. 

 

Med en målsætning om at udvikle nye tilbud til de daglige gæster er udvalgt lag-indikatoren ”Antal 

aktivitetstimer”. Her måles på de timer hvor der er afholdt aktiviteter. Det kan være at der mulighed 

for at afholde aktiviteter i fx 50 timer på 7 dage, og måles dermed på hvor stort et antal timer der er 

afholdt. De nye tilbud eller aktiviteter defineres som de tilbud gæsterne kan vælge at deltage i når de er 

til stede i Zoo. Det kan være aktiviteter af flere forskellige slags, som fx fodring af dyr, træning af dyr, 

ponyridning, dyre-speaks i form af dyrepassere som fortæller om forskellige dyr, eller måske 

aktiviteter som i dag ikke er synlige for publikum, kunne gøres synlige, fx fodring, klipning af hove 

mv. Det vil være tilbud som gæsterne ikke skal melde sig til, men som frivilligt kan tilvælges under 

besøget i Zoo. Kontrollerbarheden med dette måltal kan gennem en præcis definition opfyldes. Det er 

dog vigtigt at rettidigheden i målingen overvejes, da der kunne blive skabt et unødigt pres på de 

involverede hvis der måles for ofte. Samtidigt skal udvikling af nye tilbud heller ikke ende med at der 

konstant i alle timerne i åbningstiden skal ske nye aktiviteter. Det er naturligvis nødvendigt at sætte det 

hele i en sammenhæng, så der ikke bliver gået på kompromis med helhedsoplevelsen som gæsterne 

gerne skulle opnå ved besøget i Zoo, samt de etiske normer som bl.a. fokuserer på at Zoo ikke skal 

være et ”cirkus”.   

 

For målsætningen om forbedring af faciliteterne i Zoo måles der på ”Kundetilfredsniveau” hvor det 

bør kunne påvises hvorvidt tiltagene for målsætningen giver en øget kundetilfredshed, ved at sætte mål 

for det det niveau der ønskes opnået. Omkostningerne til en sådan undersøgelse kan være høje, men de 

bør ses i sammenhæng med den værdifulde information der kan opnås ved en sådan undersøgelse. 

Omkostningseffektiviteten bør derfor ses i sammenhæng med kongruensen, hvor værdien af 

undersøgelsen kan være et vigtigt led mod den ønskede differentieringsstrategi. Kontrollerbarheden af 

en sådan undersøgelse er eksisterende ved at man kan måle på, om undersøgelsen er foretaget eller ej. 
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Der kan med fordel defineres et ønsket niveau af kundetilfredshed, og ved at benytte den samme 

undersøgelse over en længere periode, kan der måles hvorvidt nye tiltag øger tilfredsheden. 

 

5.5.4 Måltal – Perspektivet for interne processer 

 

Perspektivet for interne processer 

Strategisk målsætning Resultatmål (Lag-indikator) Performancedriver (Lead-indikator) 

Minimere operationelle problemer Procentdel uafbrudte 

informationskæder 

 

Skabe innovative produkter Antal solgte nye produkter Effektivitet i produktudviklingscyklus 

Optimere leverandøraftaler Tjente kr.  

Imødekommende service  Serviceindex 

 

I Perspektivet for interne processer er den ene målsætning at minimere operationelle problemer. Dette 

gælder den interne kommunikation der skal foregå ved fx salg af et arrangement, hvor der skal ske en 

kæde af information fra involverede medarbejdere til andre involverede medarbejdere. Der kan 

udarbejdes en overordnet informationskæde, som fx ”Salg – dyrepasser/formidler – Indgang – 

økonomi – salg”. Informationskæden udfyldes med navne på de involverede medarbejdere hver gang. I 

salg kan det medarbejderen som sælger arrangementet, hun udfylder hvilken dyrepasser der skal indgå 

i afholdelse af arrangementet. Herefter hvem i Indgangen der skal have besked om antal personer der 

skal lukkes ind, dernæst den ansvarlige for fakturering i bogholderiet, og til sidst hvem der skal have 

besked om faktura sendt eller indbetaling af evt. depositum. Herefter kan der måles på hvor mange 

informationskæder der er uafbrudte i forhold til det samlede antal afholdte arrangementer, dvs. om alle 

de involverede navne, har fået den nødvendige information. Der vælges her et relativt måltal, for at se 

forholdet mellem det mulige og det opnåede. Behovet for kontrollerbarhed i informationskæden opnås 

gennem den forholdsvise nemme kontrol af om alle på listen er blevet informeret. det skal naturligvis 

klarlægges, hvad det er for en informationsmængde, de enkelte involverede har behov for. 

Rettidigheden for målingen kan være en gang om måneden hvor der følges op på de afholdte 

arrangementer, og der vil allerede her kunne afklares hvorvidt den udarbejdede informationskæde er 

tilstrækkelig, eller den skal tilrettes. Hvorvidt der opnås omkostningseffektivitet kan være svær at 

gennemskue, men der kan dog være tale om en øget tilfredshed både blandt medarbejdere og kunder 

gennem forbedringen af informationsvejen. I sidste ende burde kunden få tilført en værdi ved, at 
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opleve et veltilrettelagt arrangement, hvor alle involverede er velinformeret om hvad der skal foregå. 

På den baggrund vurderes der efter egen mening, at der vil kunne opnås en omkostningseffektivitet. 

 

En anden målsætning er at skabe innovative produkter, hvor lag-indikatoren er valgt som ”Antal solgte 

nye produkter”, og hvor der mere fremadrettet kan måles på effektiviteten af 

produktudviklingscyklussen. Produktudviklingscyklussen kan evt. gennemgås efter Kaplan & Nortons 

generiske værdikædemodel, hvor de centrale emner er innovation, operationer og eftersalgsservice. 

Dette vil dog ikke nærmere blive analyseret her.  

Der er her valgt et absolut måltal, fordi det ikke er relevant at se hvor mange nye produkter der 

udvikles i forhold til hvor mange der er i alt. Det er derimod relevant at måle hvor mange der bliver 

solgt. På denne måde kan ikke bare udviklingen måles, men også hvordan kunderne modtager de nye 

produkter. Ved at måle på antallet af solgte nye produkter kan der opstå en holdning om, at det er bedst 

at udvikle så mange nye produkter som muligt. Da dette ikke er meningen, men at der derimod skal 

udvikles relevante og innovative produkter, skal det her klarlægges hvilke forventninger der er, og 

hvilke krav nye produkter skal opfylde. Dette vil medføre en forståelighed og kontrollerbarhed som er 

nødvendigt for at kunne måle rigtigt, og for at medarbejderne kan have indflydelse på resultatet. 

Samtidigt vil målingen vise om de nye produkter bliver modtaget af kunderne, da der måles på antal 

solgte nye produkter, og ikke blot antal nye produkter Rettidigheden af målinger vil endvidere kunne 

bidrage til at opnå den ønskede effekt af målingen, ved at opsætte realistiske mål for udviklingen af 

nye produkter, så målingen sker på tidspunkter hvor det er realistisk at der kan være sket en udvikling. 

Da Zoo har et stort udbud af forskelligartede produkter, kan det vise sig at der bør ske en opdeling i 

arten af produkterne og dermed kan der være behov for at måle på forskellige tidspunkter, som fx 

dyster, team-building, rundvisninger mv. Dette vil uden tvivl være med til at skabe en bedre 

forståelighed. 

 

Med den strategiske målsætning ”Optimere leverandøraftaler” er der valgt lag-indikatoren ”Tjente 

kr.”. Med dette måltal skal forstås en måling på den indtjening som indkøbsafdelingen skaber gennem 

rabatordninger og fordelagtige aftaler. Indtjening registreres som forskellen på den fastsatte pris som 

den enkelte afdeling i Zoo skal betale for varen, dvs. en standardpris, og den pris som der reelt opnås 

hos leverandøren. Forskellen kan vise sig at være negativ, men formålet er naturligvis at der gennem 

centraliseringen af indkøb sker en optimering og dermed en indtjening i form af billigere priser på de 

indkøbte varer. Kontrollerbarheden er opfyldt fra start, da både indkøbs- og salgspriser registreres ved 
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hvert køb, og der gennem lagerstyring også sker registrering af alle varers værdi. Forståeligheden i 

måltallet er også opfyldt da, hele idéen med en central indkøbsfunktion netop er den indtjening, der 

gerne skulle kunne opnås gennem funktionen. Samtidigt er der her generiske måltal der måles på hvor 

behovet for akkuratesse også er opfyldt. 

 

Den sidste strategiske målsætning er ”Imødekommende service”, hvor der er valgt en lead-indikator, 

da der fremadrettet bør måles på performance. Med imødekommende service skal forstås den service 

overfor kunderne, som alle medarbejdere i Zoo kan komme ud for at skulle yde. Hvis en medarbejder 

bevæger sig rundt i Zoo i åbningstiden, vil der med stor sikkerhed komme henvendelser fra gæsterne. 

Alle medarbejdere skal bære Zoo uniform i haven, og dette får mange gæster til at henvende sig til 

medarbejderne. Her bør alle medarbejderne udvise en imødekommende service, ved at besvare 

spørgsmål så godt som muligt og altid høfligt. At måle på performance, er meget svært da der er tale 

om bløde værdier, og det kan derfor være svært at opnå akkurattese. Når der måles på bløde værdier 

kan især objektiviteten, være svær at bibeholde. Måden at løse dette på, kan være at outsource denne 

måling til eksterne konsulenter, som ikke vil have incitament for subjektivitet i målingerne. 

Målingerne kunne herved ske gennem ”hemmelige besøg” af konsulenterne, hvor de kan udgive sig 

for at være almindelige gæster i Zoo, og bevidst henvende sig til medarbejdere med diverse spørgsmål. 

Konsulenterne vil herefter vurdere den service de får ved henvendelserne, og kan dermed rapportere 

tilbage til Zoo, hvorvidt det ønskede niveau af performance er til stede. Rapporteringen sker ved at 

udarbejde et serviceindex, hvor der skal være index for høflighed, samarbejde, information og andre 

relevante service emner.  

Omkostningseffektiviteten kan være svær bevise ved udførelse af denne måling, men set i 

sammenhæng med den ønskede differentieringsstrategi, vil det efter egen mening tilføre værdi gennem 

en sikring af at alle medarbejdere har fokus på at yde imødekommende service, og kongruensen vil på 

den måde blive opfyldt. Forud for målingen skal der naturligvis lægges stor vægt på at kunne udfylde 

behovet for forståelighed, da alle medarbejdere skal kunne have indflydelse på målingen gennem deres 

performance, og dette opnås gennem en klar forståelse af formålet med målingen. Det skal derfor 

synliggøres, hvad der præcist måles på, og hvordan vurderingen af niveauet foretages. 
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5.5.5 Måltal – Lærings- og vækstperspektivet 

 

Lærings- og vækstperspektivet 

Strategisk målsætning Resultatmål (Lag-indikator) Performancedriver (Lead-indikator) 

Opgradere medarbejderkompetencer Jobdækningsgrad Adgang til strategisk information 

Udvikle Zoo-uddannelse til alle 

medarbejdere 

Procentdel af medarbejdere 

som har gennemført Zoo-

uddannelse 

 

Udvikle funktionsspecifikke Zoo-

uddannelser 

Antal medarbejdere som har 

gennemført funktionsspecifik 

uddannelse 

 

Opnå acceptabelt niveau af medarbejder-

tilfredshed 

Medarbejdertilfredsniveau  

Lav medarbejderomsætning Medarbejderomsætning  

 

I Lærings- og vækstperspektivet er den ene strategiske målsætning at opgradere medarbejder-

kompetencerne. Her vælges resultat-målet ”Jobdækningsgrad”, hvor der endvidere er valgt 

performancedriveren ”Procentdel af medarbejdere med adgang til strategisk information”. 

Jobdækningsgraden kan måles ud fra de gennemførte kompetenceprofiler, og der skal her sættes et mål 

for hvor stor en grad der skal opfyldes i den enkelte jobfunktion. Måltallet er kontrollerbart gennem 

kompetenceprofilen, som evalueres løbende. Endvidere vil kravet om objektivitet blive opfyldt ved at 

kompetenceprofilen udfyldes i samarbejde med medarbejderen, så både præcision og objektivitet 

opretholdes. På længere sigt kan der måles på, hvor mange medarbejdere der har adgang til strategisk 

information. Det kan være der skal hænges plakater op med fx missionen, visionen, værdier og 

strategier, hvor medarbejderne har deres daglige gang, så alle er opmærksomme på de fælles mål, og 

bliver mindet om det i dagligdagen. Det optimale vil her være at nå 100%, men det skal vurderes om 

det er realistisk i en organisation som Zoo, hvor den geografiske spredning af medarbejderne er stor. 

 

Endvidere er der valgt en strategisk målsætning for udvikling af Zoo-uddannelse til alle medarbejdere. 

Denne medfører et resultat-mål som ”Procentdel af medarbejdere som har gennemført Zoo-

uddannelse”, da en Zoo-uddannelse vil være med til at skabe en større strategisk forståelse for tiltag og 

beslutninger, samt den enkelte medarbejders position i det strategiske arbejde. Med udvikling af 

strategiske kompetencer vil der efter egen mening kunne opnås både kongruens og 
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omkostningseffektivitet for målingen, da denne udvikling uden tvivl vil tilføre værdier til Zoo, og 

strategiske kompetencer blandt medarbejderne vil optimere muligheden for at opnå de strategiske 

visioner. 

 

Den næste målsætning kan ses i sammenhæng med den foregående, da der her er tale om en 

målsætning om at udvikle funktionsspecifikke uddannelser til medarbejderne. Målsætningen er set i 

lyset af, at der kan være særlige funktioner, hvor det vil være relevant at udvikle specifikke 

uddannelser til. Måltallet er her ”Antal medarbejdere som har gennemgået funktionsspecifik 

uddannelse”, hvilket vil give en indikation af hvilke funktionsspecifikke uddannelser der er udviklet, 

og dernæst hvor mange medarbejdere der har gennemført dem. Måltallet her opfylder kravet om 

kontrollerbarhed, da det er nemt at måle på det absolutte måltal - antallet af medarbejdere, som har 

gennemført uddannelsen og de ansvarlige for uddannelserne vi registrere dette. Måltallet ses at være 

meget relevant, da der på denne måde kan skabes et indblik i om der bliver udviklet og afholdt 

funktionsspecifikke uddannelser. Gennem definitionen på de funktionsspecifikke uddannelser, skal det 

fremgå hvorvidt der er behov for 100% udvikling af funktionsspecifikke, eller om det måske kun er 

75% af funktioner, hvor der er behov for en funktionsspecifik Zoo-uddannelse. Det kunne være at 

administrationen ikke har samme behov for en funktionsspecifik uddannelse, som fx dyrepasserne, og 

dermed vil der ikke være behov for 100%. 

 

Med målsætningen om at nå et acceptabelt niveau af medarbejdertilfredshed vælges lead-indikatoren 

”Medarbejdertilfredshedsniveau”, hvor der fremadrettet skal måles på om det foruddefinerede 

acceptable niveau er nået. Her bør måles på tilfredshed i henhold til både direktionen, jobfunktion, og 

afdelingsleder. Ved en medarbejdertilfredshedsundersøgelse bør behovet for akkuratesse blive opfyldt, 

da målingerne skal være meget præcise og objektive for at kunne bruges effektivitet. Der skal her 

vedtages et acceptabelt niveau af tilfredshed, så alle ved hvad det er der arbejdes hen imod, og dermed 

hvilke tiltag der bør ske for at opnå det acceptable niveau. Rettidigheden for målingerne kan opfyldes 

ved at måle en gang om året, så medarbejderne ikke føler der går for lang tid imellem. Nogle tiltag kan 

tage flere år, før effekten er slået igennem, men det er ikke sikkert at utilfredse medarbejdere kan 

acceptere en så lang periode uden forbedring. Derfor skal der ske en måling oftere, så det er muligt at 

aflæse om igangsatte tiltag har en effekt undervejs. Igangsatte tiltag kan være med til at skabe en mere 

positiv stemning, da medarbejderen vil få følelsen af at ledelsen ikke er ligeglade, og forståelsen for at 

det kan tage tid vil nemmere kunne opnås blandt medarbejderne. 
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Den sidste strategiske målsætning der er medtaget her, er målsætningen om en lav medarbejder-

omsætning, hvor det valgte resultat-mål er ”Medarbejderomsætning”. At måle på 

medarbejderomsætning giver et relativt måltal, hvilket er passende, da der vil være en sammenhæng 

mellem det samlede antal af medarbejdere, og den udskiftning af medarbejdere der sker i 

organisationen. Det kan her være passende at sætte mål efter branchen, fordi nogle brancher kan have 

større tendens til høj udskiftning blandt medarbejdere. Kravet om kontrollerbarhed er ved dette måltal 

opfyldt, da det altid registreres når en medarbejder forlader Zoo. Målingerne vil altid være præcise og 

objektive, da der ikke er mulighed for at have indvirkning på om målingen går den ene eller anden vej. 

 

5.5.6 Årsags-virknings-relationer blandt strategiske måltal 

For at sikre sammenhængen blandt de strategiske måltal, kontrolleres de gennem årsags-

virkningsrelationer i forhold til det tidligere udviklede strategikort. Relationerne i strategikortet skal 

kunne gengives mellem de strategiske måltal. Denne kontrol vil give et billede af om der er valgt at 

måle på det rigtige, da manglende relationer vil afsløre måltal som bør reformuleres. Relationerne i 

forbindelse med Zoos udvalgte strategiske måltal, vil i det følgende blive kort opridset ud fra pilene i 

nedenstående figur. 
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Figur 9 – Årsags-virkningsrelationer blandt måltal 
Kilde: Robert S. Kaplan & David P. Norton 
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Som det ses i figuren er der ikke direkte pile mellem måltallene i lærings- og vækstperspektivet og de 

andre perspektiver, jf. afsnittet om strategikortets opbygning og forklaring om dette perspektivs 

grundlæggende betydning for de øvrige perspektiver. 

 

Der ses en klar sammenhæng mellem at måle på serviceindex i perspektivet for interne processer og 

måltallet kundetilfredshedsniveau i kundeperspektivet. Sammenhængen opstår ved et forhøjet 

serviceniveau medfører en forøget kundetilfredshed. Den forøgede kundetilfredshed vil medføre flere 

solgte arrangementer, og der skabes dermed en sammenhæng til det finansielle perspektiv. Måltallene i 

det finansielle perspektiv har alle en sammenhæng til måltallene i det videnskabelige perspektiv, dog 

undtaget antallet af donationer. Sammenhængen ses i form af flere midler gennem den øget indtjening, 

til de videnskabelige projekter. 

 

Antallet af nye produkter og antallet af uafbrudte informationskæder i perspektivet for interne 

processer har også en sammenhæng til kundetilfredshedsniveauet i kundeperspektivet, fordi formålet 

er at tilfredsstille kunderne, og videre op igennem det finansielle perspektiv, jf. ovenstående. 

 

Endvidere ses en sammenhæng mellem at måle på serviceindex i perspektivet for interne processer og 

årskortfornyelsesprocenten samt en sammenhæng med udførelsesprocenten af henvendelser efter 

afholdte arrangementer i forhold til det samlede antal afholdte arrangementer i kundeperspektivet. 

Sammenhængen opstår ved en forøget service vil have effekt på fornyelsesprocenten samt 

udførelsesprocenten, fordi der vil blive skabt fokus på målet om højt serviceniveau. 

Årskortfornyelsesprocenten hænger sammen med antallet af aktivitetstimer, da et stigende anatl timer 

bør resuletere i en højere fornyelsesprocent. Dette leder videre til sammenhængen med antallet af 

nysalg af årskort i det finansielle perspektiv, da aktiviteterne gerne skal få flere til at købe årskort. 

I det videnskabelige perspektiv kan antallet af donationer have en sammenhæng med antallet af 

udstillinger og antallet af foredragstimer, fordi der her kan skabes kendskab til 

naturbevarelsesprojekterne blandt fonde som kan være mulige emner for donationer. Ved at udbrede 

kendskabet til projekterne, vil kendskabet også udbredes blandt fondene. 

 

Antallet af tjente kroner i lærings- og vækstperspektivet har en sammenhæng til det finansielle 

perspektiv gennem den besparelse der sker ved effektiviseringen. Effektiviseringen skal også resultere 
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i en besparelse af tid og dermed kroner hos den enkelte medarbejder på indkøb, som dermed har 

direkte sammenhæng med måltallet i det finansielle perspektiv. 

 

Gennem disse årsags-virkningsrelationer vises den kontrol af måltallene sammenhæng, og dette leder 

ikke til reformulering af måltal her, da den ønskede sammenhæng er opnået igennem de forskellige 

målinger i perspektiverne. 

 

5.6 Fastsættelse af mål og initiativer 

Efter at have fastsat målsætninger og udvalgt de strategiske måltal, skal der sættes mål for hvert måltal. 

Målene kan med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende mål, hvorved der så sættes 

udviklingsmål på baggrund af målsætningerne. Der kan også tages udgangspunkt i benchmarks, hvor 

man sammenligner tal i branchen og dermed sammenligner virksomheden med konkurrenter24. 

 

Det overordnede krav for udvikling af mål er, at det skal være mål som får virksomheden til at bevæge 

sig i retning af visionen. Derfor skal målene også være både kort- og langsigtede, da udviklingen 

undervejs, på vej mod målet, skal vise om målene sætter den rette kurs, og om initiativerne giver den 

rette hastighed på udviklingen. Hvis det skulle vise sig at kursen og hastigheden ikke viser den 

ønskede, må der analyseres på afvigelserne, og derefter tilrette mål og initiativer, så den rette kurs kan 

opnås. 

 

Direktionen vil højst sandsynligt have et krav til præstationsniveauet for målingerne, hvilket der bør 

tages udgangspunkt i ved fastsættelse af målene. Dernæst skal der involveres relevante medarbejdere 

som har en holdning til hvad der er realistisk at opnå, og hvordan målene kan opnås. Involveringen af 

medarbejdere er vigtig for at kunne få så realistiske mål som muligt, og for at få klarlagt holdninger 

om hvad medarbejderne mener der skal til for at kunne opfylde målene. 

Udover at målene skal være realistiske, bør der endvidere ske et yderligere pres på målingerne hen i en 

retning af aggressive mål. På denne måde vil der blive skabt et ”gap” som skal lukkes på en måde hvor 

organisationen presser sig selv til at yde ekstra for opnåelsen af målene. Målene skal dog ikke ende 

med at være urealistiske, men derimod skal der skabes ambitiøse mål.25. 

 

                                                 
24 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 256 
25 Robert S. Kaplan & David P. Norton, ”The Balanced Scorecard”, 3.udgave, 2008, side 257 
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Ved valg af initiativer skal der lægges vægt på hvad der har indflydelse på det samlede BSC, samt 

hvad der kan være med til at opnå de ønskede målsætninger i de enkelte perspektiver. Initiativerne skal 

sammen med målene kunne vise den årsags- virkningsrelation som tidligere er beskrevet. På denne 

måde vil helheden i et BSC kunne opnås, hvilket er med til at skabe den sammenhængende vej mod 

strategien og organisationens valgte visioner. 

 

Der vil i det følgende afsnit ikke blive lagt vægt på at diskutere relevante mål for hvert måltal i 

perspektiverne, men derimod hvilke initiativer der bør igangsættes for at opnå målsætningerne.  

 

5.6.1 Mål og initiativer – Det videnskabelige perspektiv 

Initiativerne i det videnskabelige perspektiv skal bære præg af opsøgende arbejde, for at skabe 

kontakter til mulige samarbejdspartnere både for internationale projekter og på forskningsområdet. Det 

opsøgende arbejde kan være deltagelse i konferencer med emner indenfor naturbevarelse og forskning 

i dyr. Ved deltagelse i konferencer for de internationale zoologiske organisationer som EAZA26 og 

WAZA27, kan der drøftes erfaringer med andre Zoologiske haver, samt skabe muligheder for kontakter 

til samarbejdspartnere både indenfor naturbevarelsesprojekter og forskning. Mulige forsknings-

projekter kan også være PhD-studerende som kommer med ønsker om særlige projekter. Dette vil 

bidrage med nysgerrige og nye øjne, og vil uden tvivl kunne udnyttes til gode projekter. 

For at tiltrække donationer skal der igangsættes en undersøgelse af hvilke mulige fonde der eksisterer, 

og der skal ansøges om donationer hos disse.  

Ved udvikling af udstillinger skal der nedsættes en gruppe ansvarlige, med deltagelse fra 

udstillingsafdelingen, så der kan diskuteres forskellige muligheder for hvordan udstillingerne kan 

udformes. Gruppen skal skabe overblik over hvilke projekter der kan laves udstillinger om, og hvor 

udstillingerne med fordel kan opsættes. Der vil her være en sammenhæng med de foredrag der skal 

udvikles, da de kan være en uddybning af udstillingerne. Udstillingerne og foredragene bør som 

udgangspunkt finde sted i Zoo, men for at brede kendskabet ud til mulige fonde, kan der udtænkes 

strategier for hvordan foredrag med fordel kan ske andre steder end i Zoo. 

 

5.6.2 Mål og initiativer – Det finansielle perspektiv 

Et initiativ for at uddelegere budgetansvaret er oprettelse af mellemlederstillinger, med tilhørende 

budgetansvar. Dette kræver en organisationsændring, hvor der oprettes stillinger på underliggende 
                                                 
26 European Association of Zoos and Aquaria 
27 World Association of Zoos and Aquaria 
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niveauer længere nede i rækkerne, for at få ansvaret så langt ned i organisationen. I november 2008 

indførtes en sådan organisationsændring, og budgetansvaret ligger nu hos afdelingslederne jf. bilag 1. 

Som opfølgning på dette initiativ skal de nye budgetansvarlige have en grundig oplæring i 

budgetopfølgning, samt den kommende budgetlægning for næste år. 

For at sikre en større andel af egne indtægter skal der gennemføres initiativer indenfor markedsføring. 

Der bør reklameres mere for de forskellige muligheder for afholdelse af arrangementer der er i Zoo. 

Dette kan ske gennem i en større kampagne i fagblade og store virksomheders egne blade, hvor der 

gøres opmærksom på team-building arrangementer, rundvisninger, dyster mv.  

Endvidere bør der ske en udvikling af Zoos hjemmeside, så der kan købes årskort på siden, hvilket der 

ikke kan i dag. Dette kræver en kortlægning af hvilke systemudviklinger der skal til, i form af 

sikkerhed og integrering med det eksisterende økonomisystem. Ved salg af årskort på hjemmesiden, 

vil der skabes en mulighed for stigning i nysalg af årskort, da gæster kan købe det, når de kommer 

hjem efter en god oplevelse. Her bør et initiativ være at der udpeges en tovholder, som sætter gang i 

undersøgelse blandt softwareleverandører og IT koordinator, af de muligheder for udvikling der kan 

være. 

 

5.6.3 Mål og initiativer – Kundeperspektivet 

I kundeperspektivet skal der ske to overordnede initiativer i form af produktudvikling og 

kundetilfredsundersøgelse. Ved kundetilfredsundersøgelsen skal der tildeles ressourcer til udarbejdelse 

af undersøgelsen, samt analyse af resultaterne. Det kan ikke her vurderes om ressourcerne er tilstede i 

Zoo nu, eller om der skal ansættes en ny medarbejder til netop dette arbejde. Et initiativ kunne også 

være at outsource opgaven, og få konsulenter med erfaring til at foretage undersøgelsen og analysen. 

Dette kan være en billigere løsning, frem for nyansættelse. I første omgang skal der udarbejdes forslag 

til de emner der skal undersøges på, såsom produkter, service, faciliteter, aktiviteter mv. Dernæst 

omfanget af undersøgelsen, dvs. hvor mange og hvor længe undersøgelsen skal køre. 

Resultatet af dette kan være et led i næste initiativ hvor der skal ske en produktudvikling. Gennem 

produktudviklingen skal de nuværende produkter gennemgås, da nogle kan være forældede, fordi de 

ikke længere er tidssvarende eller det kan være aktiviteter som har kørt længe og derfor bør fornys. 

Gennem kundetilfredshedsundersøgelsen kan der opstå ønsker og behov fra kunderne som bør 

tilgodeses, og som vil bidrage til produktudviklingen.  

 



Hovedopgave HD(R)  Zoo – klar til fremtiden 
Handelshøjskolen i København 

 78:92 

Samtidigt skal der udarbejdes et telfoniks sprøgeskema, som der kan følges op ved henvendelse til 

kunderne, efter hvert afholdt arrangement. Dette bør udarbejdes af de salgs-ansvarlige, og bør udføres 

af involverede i arrangementet, for at få den største effekt hos kunden. 

 

5.6.4 Mål og initiativer – Perspektivet for interne processer 

For at kunne måle på informationskæderne, skal ansvaret for denne placeres og informationskæden 

skal udarbejdes. Der skal samtidigt planlægges hvorledes informationskæderne vedligeholdes gennem 

hvert arrangement, og hvem der skal sende informationerne rundt til de involverede. Det første initiativ 

er derfor at tildele denne målsætning ressourcer, så der kan ske en måling. 

 

Produktudviklingen i dette perspektiv skal bære præg af nytænkning, hvorfor der skal inddrages 

formidlere og studerende fra bl.a. skoletjenesten, da de kan bidrage med nye ideér og nye holdninger. 

Der skal altså oprettes en gruppe af produktudviklere, hvor der kan ske en brainstorm og undersøgelse 

af de muligheder for nye produkter der foreligger. 

 

Med målsætningen om at optimere leverandøraftaler skal der oprettes en central indkøbsafdeling, 

derigennem skal der gøres brug af muligheden for at presse leverandører gennem større indkøb og 

fordelagtige rabatordninger. Der findes allerede mange gamle leverandøraftaler, da Zoo gennem sin 

mangeårige eksistens ofte har benyttet samme leverandør. Til trods for det mangeårige samarbejde, er 

der ikke nødvendigvis tale om fordelagtige aftaler, hvorfor der skal bruges ressourcer på at undersøge 

markedet, og dermed presse de nuværende leverandører eller eventuelt skifte leverandør, hvor der kan 

spares penge. 

 

For at gennemføre målsætningen om imødekommende service, skal der vælges en ansvarlig for den 

performancemåling der skal finde sted. Dette kan passende være den ansvarlige for Zoo-Academy, da 

medarbejderne skal have en form for uddannelse eller introduktion til målingerne af imødekommende 

service. Herefter skal serviceindexet udvikles og der skal oprettes kontakt til udefrakommende 

konsulenter som kan gennemføre den subjektive måling og tilbagerapportering, der skal finde sted. 

 

5.6.5 Mål og initiativer – Lærings- og vækstperspektivet 

I lærings- og vækstperspektivet skal der igangsættes flere initiativer. For at kunne måle på 

jobdækningsgraden, skal der udarbejdes kompetenceprofiler for de forskellige jobfunktioner. 
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Kompetenceprofilerne udarbejdes af personalekonsulenten, som også instruerer lederne i hvordan de 

skal udfyldes sammen med den enkelte medarbejder. Efterfølgende opgøres jobdækningsgraden og det 

vil synliggøres hvor der er behov for opgradering af kompetencer. Herefter skal der udarbejdes planer 

for hvordan opgraderingen skal ske, dette bør være et samarbejde mellem medarbejder og leder, og 

kan med fordel få hjælp af personaleafdelingen. 

 

For at kunne udvikle Zoo-uddannelser, skal der oprettes et Zoo-Academy som første initiativ. Dette er 

allerede sket i slutningen af 2008, og den første uddannelse er udviklet som et introforløb for alle nye 

medarbejdere der er startet i Zoo siden 1.januar 2009. Den grundlæggende Zoo-uddannelse for alle 

medarbejdere er nu under udvikling sammen med de funktionsspecifikke uddannelser. Grundlaget for 

denne måling er derfor allerede en realitet. Efter dette skal der oprettes uddannelsesplaner, med hvem 

der skal på uddannelse og hvornår, samt evt. om der skal blandes fx faggrupper på den grundlæggende 

Zoo-uddnannelse. 

 

Til at kunne måle medarbejdertilfredshedsniveauet, skal der udarbejdes en tilfredsundersøgelse, hvor 

der skal inddrages centrale emner som afdelingsleder, direktion, jobfunktion, omgangstone, konflikter 

og andre relevante emner. Tilfredshedsundersøgelsen bør udarbejdes og gennemføres af 

personaleafdelingen, med hjælp fra repræsentanter fra andre jobfunktioner. Efter undersøgelsen er 

foretaget, skal der igangsættes initiativer for at afhjælpe de områder, hvor tilfredsheden er kritisk langt 

fra målet.  

 

Ved måling på omsætningshastigheden skal der ikke ske omfangsrige initiativer, da der her er tale om 

at trække tal ud fra lønsystemet, omkring antal medarbejdere og antallet af fratrædelser. Fratrædelser 

registreres hver måned i forbindelse med den månedlige lønkørsel, og derfor kan der i princippet måles 

på omsætningen hver måned, såfremt man ønsker dette. Der er dog her lagt op til at der måles en gang 

om året. 

 

5.7 Opsamling – kapitel 5 

Efter at have fastsat kritiske succesfaktorer, strategiske målsætninger, måltal og initiativer for alle fem 

perspektiver, kan det samlede BSC for Zoo illustreres. De mål som er indsat i perspektiverne er blot 

forslag til mulige mål. Det er mål som ikke vil blive uddybet yderligere, og formålet her er at illustrere 

det samlede BSC for Zoo. 
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Det videnskabelige perspektiv 

KSF Målsætning Måltal Mål Initiativer 

Internationale 

projekter 

- Lede og udvikle 

internationale projekter 

- Tiltrække økonomiske 

midler 

- Skabe større kendskab 

til naturbevarelses-

projekter 

Antal kontakter til mulige 

samarbejdspartnere 

Antal modtaget donationer 

 

Antal udstillinger 

Antal foredragstimer 

3 

 

10 

 

3 

10 

Konferencer 

 

Ansøgninger 

 

Arbejdsgruppe 

Arbejdsgruppe 

Forskning - Udvikle 

forskningsprojekter i Zoo 

- Udvikle bredere 

samarbejde med andre 

Zoologiske haver 

Antal kontakter til mulige 

samarbejdspartnere 

 

Antal opstartede forsknings-

projekter 

2 

 

 

3 

Konferencer 

PhD studerende 

 

 

 

 

Det finansielle perspektiv 

KSF Målsætning Måltal Mål Initiativer 

Omkostnings-

effektivitet 

Uddelegere 

budgetansvar 

Besparelser i % af 

lønomkostninger 

-10% Oprettelse af 

mellemlederstilinger 

 

Øget omsætning Større andel af egne 

indtægter 

Antal nysalg af årskort 

Antal solgte arrangementer 

+ 10% 

+ 10% 

IT-udvikling 

Markedsføring 
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Kundeperspektivet 

KSF Målsætning Måltal Mål Initiativer 

Kundetilfredshed Forøge kunde-

tilfredsheden med 

vores produkter 

Forøge kunde-

tilfredsheden med 

eftersalgsservice 

Årskortfornyelses-

procent 

 

Udførelsesprocent af 

henvendelser ud af 

afholdte 

arrangementer 

+ 10% 

 

 

95% 

Kundetilfredsheds-

undersøgelse 

 

Udarbejdelse af 

telefonisk spørge-

skema 

Gæsten i fokus Udvikle nye 

tilbud/aktiviteter 

Aktivitetstimer 25 timer/uge Produktudvikling 

Tiltrække/fastholde 

kunder 

Forbedre faciliteterne 

i Zoo 

Kundetilfredsheds-

niveau (1-10) 

8 Kundetilfredsheds-

undersøgelse 

 

 

 

 

Perspektivet for interne processer 

KSF Målsætning Måltal Mål Initiativer 

Centralt indkøb Optimere leverandør-

aftaler 

Tjente kr. 500.000 kr./året Gennemgang af 

nuværende aftaler 

Forretningsprocesser Minimere opera-

tionelle problemer 

Procentdel uafbrudte 

informationskæder 

95% Informationskæde 

udarbejdes 

Innovation Imødekommende 

service 

Innovative produkter 

Serviceindex 

 

Antal nye produkter 

120 

 

5 

Outsourcing 

 

Innovativ produkt-

udvikling 
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Lærings- og vækstperspektivet 

KSF Målsætning Måltal Mål Initiativer 

Medarbejderkom-

petencer 

Opgradere 

medarbejder-

kompetencer 

Jobdækningsgrad 

Adgang til strategisk 

information 

90% 

95% 

Kompetenceprofiler 

udarbejdes 

Zoo Academy Udvikle Zoo-

uddannelse 

 

 

Udvikle funktions-

specifikke 

uddannelser 

Procentdel af medar-

bejdere som har 

gennemført Zoo-

uddannelse 

Antal medarbejdere 

som har gennemført 

funktionsspecifik 

uddannelse 

50% det første år 

 

 

 

100 

Uddannelsesplaner 

 

 

 

Uddannelsesplaner 

Tiltrækning/fastholdelse 

af velkvalificeret 

Opnå acceptabelt 

niveau af medarbej-

dertilfredshed 

Lav medarbejderom-

sætning 

Tilfredsniveau (1-10) 

 

 

Medarbejderomsætning 

7 

 

 

12% 

Medarbejdertilfreds-

hedsundersøgelse 

 

Rapportering fra 

lønsystem 
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Kapitel 6 – Perspektivering 

6.1 – Perspektivering 

Efter at have udarbejdet en overordnet BSC model for Zoo, er næste skridt at få den implementeret 

hele vejen ned igennem organisationen. Med den organisationsopbygning der er i Zoo, bør der laves et 

BSC for hver division, hvor der opstilles mål som underbygger den overordnede model. Herefter skal 

der udarbejdes BSC modeller for hver afdeling i divisionerne, som underbygger modellen i divisionen. 

Arbejdet med de underliggende BSC modeller kan vise sig at give mange udfordringer, og der kan vise 

sig at være behov for tilpasning af fokusområder og temaer i den overordnede model. Gennem 

implementeringen og det videre arbejde med BSC modellen kan der opstå et behov for, at tilpasse 

nogle måltal og mål. Ved målingerne kan det vise sig at det rent praktisk ikke er muligt at måle på de 

opstillede måltal. Det kan være målingerne er for omfattende, og at samme resultat kan opnås gennem 

et andet måltal, eller at en tilpasning vil skabe en større forståelse for måltallet. Hvis dette viser sig i 

praksis, betyder det ikke at BSC modellen er fejlet, det er blot en del af vedligeholdelsen og 

tilpasningen, så den fungerer i praksis og ikke kun i teorien. 

Samtidigt kan det vise sig at hyppigheden for målingerne ikke er passende, hvis fx det er for 

omfattende at måle så ofte som der er lagt op til. Dermed skal målene tilrettes, så hyppigheden giver de 

bedste muligheder for brugbare resultater. Målene bør som minimum revideres en gang om året, for at 

se om der sat for høje eller for lave mål. Her bør medarbejderne inddrages, så ændringerne reflekterer 

organisationens brede interesser. 

 

Da visionen viser de langsigtede mål, skal denne opdateres hvis nogle af målene opnås, eller man 

ændrer perspektivet for de langsigtede mål. Dette gælder også strategierne, da de bl.a. tager 

udgangspunkt i omverdenen som kan være meget omskiftelig, hvorfor strategierne skal tilpasses. Der 

kan fx ske politiske initiativer, som gør at der skal ændres strategier, så de hele tiden er opdaterede og 

dermed brugbare. 

 

Da BSC oversætter vision og strategi skal opdateringen af BSC ske i takt med ændringer i visionen og 

strategierne, så modellen hele tiden er relevant og effektiv. Såfremt BSC ikke tilpasses ændringerne i 

strategier og vision, vil målingerne ikke vise et relevant billede, da målingerne derfor ikke vil passe ind 

i strategierne og visionen som er hovedformålet. 
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Der kan med fordel indføres en årlig undersøgelse blandt medarbejderne i de forskellige afdelinger, 

om deres opfattelse af BSC modellens indhold. Her kan undersøges hvorvidt medarbejderne oplever at 

der er årsags-virkningsrelationer blandt de opstillede mål, om de oplever at målene medfører en 

effektivitet i afdelingen og om medarbejderne mener at de inddrages tilstrækkeligt i arbejdet med BSC. 

På denne måde kan der synliggøres faldgrupper blandt målene, som ikke hidtil er synliggjort. 

 

Endvidere skal initiativerne i det udarbejdede BSC inddrages i budgetlægningen, så der rettes både 

ressourcer og investeringer ind efter, hvordan målingerne skal opnås. Et BSC kræver mange ressourcer 

bl.a. af medarbejdere, i form af konsulentbistand og tekniske løsninger. For at kunne tilrettelægge 

ressourcerne efter de behov som BSC modellen kræver, er budgetlægningen et vigtigt element i 

implementeringen af BSC. 
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Kapitel 7 - Konklusion 

7.1 Konklusion 

Gennem den strategiske analyse i kapitel 4, er der opstået fem hovedområder, hvor der er behov for 

udvikling af strategier. Behovet for strategierne er et udspring af den fastlagte vision, hvor der er fokus 

på flere forskellige områder. Disse områder konkluderes at være et videnskabeligt område, området 

omkring kunder, internt område, finansielt område og medarbejder område. Disse områder definerer 

hvor Zoo ønsker at rette fokus mod, og hvad der skal fokuseres på, for at opnå den ønskede vision og 

mission. Strategierne for de fem hovedområder er udarbejdet på baggrund af den strategiske analyse 

indeholdende omverdensanalyse, interessentanalyse, SWOT analyse og identificering af strategiske 

emner. Opfyldelse af de udarbejdede strategier, er et vigtigt led i at opnå visionen, og bør derfor 

følges. Strategierne skal dog ikke opfattes som fastlagte strategier, da der undervejs kan ske en 

omformulering såfremt der opstår uhensigtsmæssigheder eller der opstår et behov for reformulering for 

at kunne opnå de ønskede mål. Arbejdet med strategier er en konstant proces, hvor strategierne skal 

tilpasses den omverden Zoo befinder sig i, og det er derfor vigtigt at arbejde med strategierne, og ikke 

forlade sig på en enkelt formulering.  

 

Ved udarbejdelsen af BSC modellen i Zoo, kan det konkluderes at BSC kan være et relevant værktøj 

til implementering af de valgte strategier, fordi strategikortet og BSC oversætter strategierne til 

operationelle målsætninger og målinger hvor medarbejderne kan se hvor fokus rettes mod. Dette 

medfører at alle medarbejdere bedre kan handle ud fra dette i deres daglige jobfunktion, hvorved BSC 

kan være en hjælp til, at forstå den enkeltes medarbejders rolle i forbindelse med opnåelse af visionen. 

 

BSC modellen for Zoo ses i form af et ekstra perspektiv i forhold til de fire perspektiver som teorien 

ligger op til. Det femte perspektiv er opstået ud fra det videnskabelige arbejde, som ligger til grund for 

handlingerne og aktiviteterne i Zoo. Perspektivet ses som en nødvendighed, for at kunne udarbejde en 

brugbar og forståelig BSC model for en virksomhed som Zoo. Uden det femte perspektiv, vil der 

mangle en vigtig grundpille i Zoo, fordi det ikke er muligt at klarlægge årsags-virkningsrelationerne 

korrekt, uden at have et videnskabeligt perspektiv for sig selv. Det konkluderes at denne tilretning af 

teorien ikke skader den ellers opstillede teorimodel, men derimod styrker BSC modellen i Zoo, og 

dermed viser styrken af modellen. Styrken i modellen findes gennem den mulighed, der er, for at 

tilpasse modellen til virksomheder for Zoo, som på mange områder ikke kan karakteriseres som 

almindelig produktionsvirksomhed, eller profitmaksimerende virksomhed med aktionærer som ejere. 
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Zoos BSC model er et eksempel på hvordan teorien med succes kan tilpasses andre former for 

virksomheder, og det kan konkluderes at BSC modellen med den rette fokus og opmærksomhed fra 

direktionen kan opnå succes. Da BSC modellen tager udgangspunkt i visionen og strategier, vil den 

bidrage med opfyldelse af disse, hvorfor der vurderes at den også kan bidrage til denne succes i Zoo. 

 

Det konkluderes endvidere at modellen vil bidrage til opfyldelse af bestyrelsens stigende krav, da 

formålet med modellen i Zoo bl.a. er at synliggøre områder, hvorpå der kan skabes en effektivisering, 

gennem det fokus der rettes på målingerne. Målingerne vil endvidere bidrage med en 

professionalisering, fordi der skabes en ensretning af styringen hvorved organisationen løftes fra at 

være en til tider gammeldags tænkende organisation, med mange forskellige holdninger om, hvad 

målet er, til en organisation hvor alle har kendskab til, forståelse for og fokus rettet mod samme mål. 

Modellen vil uden tvivl være med til at give Zoo et løft op på et plan, hvor der er fokus på nytænkning 

uden at give afkald på Zoos høje etiske normer. 

 

Med de fem hovedområder der er opstået gennem den strategiske analyse, ses en kobling til Balanced 

Scorecard modellen, hvor hovedområderne kan ses i form af de fem perspektiver. Denne udvikling i 

opgaven var ikke set fra start af, men konkluderes at være en stor fordel for BSC modellen, fordi dette 

synliggøre koblingen og dermed fordelen ved at anvende et BSC i Zoo. 
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Figur oversigt 

 

Figur 1 – Opgavestruktur 

Figur 2 – Nøgletal 

Figur 3 – Resultatopgørelse og balance 
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Figur 5 – Grundlæggende model for strategikort 

Figur 6 – Zoos værdikæde 

Figur 7 – SWOT 

Figur 8 – Strategikort 

Figur 9 – Årsags-virkningsrelationer blandt måltal 


