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M a r k e t i n g
Forlaget Wiley har udsendt en bog med titlen: Un-
derstanding Marketing. A European casebook. Bogen
indeholder 20 cases skrevet af praktikere og forskere
i forskellige former for forening. Der er cases fra mo-
biltelefonområdet, ølmarkedet, MD Foods Amba, Ni-
vea, MCC, Benzene krisen, The Ullman Chair,
Petrobank, Alccopops, Krusgeo, MIGROS m.m.

C. Phillips, A. Pruyn & M.-P. Kestemont (eds.): Un -
derstanding Marketing. A european casebook. J. Wi -
l e y. UK. 232 sider. Pris ca. kr. 200. 

Vi d e n ø k o n o m i
Lester Thurow: Creating Wealth: The New Rules for

Individuals, Companies and Countries in a Know -
ledge-based Economy. ISBN 1857882423.

K o m m u n e r
3. udgave af bogen: Lov om kommunernes styrelse
med kommentarer og Normalforretningsordenen
med kommentarer er udkommet på Jurist- og økon-
omforbundets forlag. Der er inddraget nye domme,
o m b u d s m a n d s u d t a l e l s e r, samt udtalelser og afgørel-
ser fra de kommunale tilsynsmyndigheder. Dwer er
sagregister og litteraturfortegnelse.

Emil le Mareie og Niels Preisler: Lov om kommu -
nernes styrelse. Jurist- og økonomforbundets forlag.
383 sider. Pris kr. 750. ISBN 8757411 6 9 7 .

A r b e j d s l i v
Tidsskriftet Arbejdsliv udgives af Center for Studier I
Arbejdsliv (CSA) Det udkommer fire gange om året
og støttet økonomisk af Arbejdsministeriet. Det nye
n u m m e r, nr. 1, 2000, er redigeret af Gert Graversen
og Jan Rich Simonsen, og indeholder bl.a. artikler om
følgende temaer: Mobning i arbejdslivet. Hvad er det
og hvad ved vi om det?`Hvor stabile er danske ar-
bejdspladser? Læring i organisationer – kontorarbej-
de og statslig modernisering. Medarbejderinddragel-
se I miljøindsatsen. Læreprocesser i miljøgrupper.
Derudover referat af en tale i forbindelse med Sep-
temberforliget, en debatartikel, nyheder og anmel-
d e l s e r. 

Tidsskrift for arbejdsliv. Odense Universitetsforlag.
Tlf. 66157999. Abonnement kr. kr. 400. Enkelteksem -
plar pris kr. 130. ISSN 1399-1442.

Humanistisk politik
Aalborg Universitetsforlag har udgivet et minde-
skrift for filosoffen og arkitekten Poul Bjerre.  Bogen
består af et resume af Poul Bjerres  humanistisk-øko-
logiske filosofi: Rebelske samfundsvidenskaber skre-
vet til et seminar på Aalborg Universitet i 1997 samt
en række analyser af Poul Bjerres filosofi og dens
sammenhæng med forskellige videnskabelige para-
digmer fra dette seminar. Desuden er der artikler om
Bjerres lokalsamfundsmæssige virke, og forfatter-
kolleger tegner i bogen erindringsskitser af Bjerre
som ven, filosof og praktisk utopist.

Birte Bech-Jørgensen & Erik Christensen (red.):
Mod en humanistisk politik. Poul Bjerre. Filosof og
arkitekt. Aalborg Universitetsforlag. 203 sider. Pris
k r. 230. ISBN 8773076368.

A k t i o n s l æ r i n g
Action Learning hedder en ny og ajourført lille publi-
kation. Det er en meget kortfattet præsentation af en
række centrale temaer i action læring: F.eks.: Hvad
er det? Om at facilitere action læring. Individer og
action læring. Action læring i organisationer. 

J. Taylor, D. Marais og Allan Kaplan: Action
Learning for development. Use your experience to im -
prove your effectiveness.  Juta & Company Tld. Cape
Town. Sydafrika. 74 sider. Pris ca. kr. 180. ISBN
0 7 0 2 1 4 1 9 6 8 .

Balanced Score c a rd 
Ny bog om balancere t
måling, hvor bl.a. 10
danske virksomheder
f o rt æ l l e r, 
h v o rdan de arbejder
med modellen

Af professor Steen Hildebrandt
Institut for Organisation 
og Ledelse
Handelshøjskolen i Årh u s
s h i @ a s b . d k

Der foregår, bl.a. med Dag-
bladet Børsen som forum, en
meget væsentlig og interes-
sant debat i disse måneder og
år om ledelse, ledelses-
måling, virksomhedsregn-
skaber m.m. I fredags stod
der på forsiden af Børsen
Fredag: Ledelse frem for
klassekamp. Inde i bladet
hed overskriften på det inter-
essante interview med er-
hvervsministeren: »Ledelse
løser alt«. »Klassekampen er
slut« og »afløst af Business
Excellence, Shareholder Va-
lue, Balanced Scorecard. De
holistiske ledelsesmodeller
passer…til socialdemokra-
tisk erhvervspolitik«.

Det er helt usædvanlige
udmeldinger fra en er-
hvervsminister, og det må
hilses med stor tilfredshed, at
erhvervsministeren på denne
måde slår en tyk streg under
betydningen af ledelse, be-
tydningen af de regnskaber
og målinger, der foretages i
erhvervsvirksomheder – of-
fentlige og private – og der-
med også under betydningen
af den forskning og den prak-
sis, der foregår og udvikler
sig på disse områder.

Børsens Forlag har, meget
apropos, i sidste uge udsendt
en ny bog om det ene af disse
systemer, som både er et
p r æ s t a t i o n s m å l i n g s s y s t e m
og et ledelsessystem, nemlig
det, der også på dansk kaldes
Balanced Scorecard. Det er
lidt ærgerligt, men vi når ik-
ke altid at få navngivet nogle
af disse udenlandske begre-
ber på dansk, inden de får en
vis form for fodfæste med de-
res udenlandske betegnelser.

Dansk form u l e r i n g
Balanced Scorecard har sin
oprindelse i USA, og i 1996
udgav R. S. Kaplan og D. P.
Nortom en bog med titlen:
Balanced Scorecard, som har
fået enorm betydning. Nu
har det engelske begreb og
den engelske teori været an-
vendt så længe i Danmark i
praksis, at tiden er moden til
en selvstændig dansk formu-
lering, og det er, hvad der
præsenteres i den nye bog,
der er skrevet af én af de
førende forskere og nogle af
de førende praktikere på om-
rådet. Forfatterne er: lektor,
ph.d. Per Nikolaj D. Bukh fra
Århus Universitet, statsauto-
riseret revisor Jens Frederik-
sen, KPMG og partner Mika-
el W. Hegaard,, KPMG Con-
s u l t i n g .

I forordet siger forfatterne,
at det slet ikke er så let kort-
fattet at forklare, hvad balan-

ced scorecard er. Succeskrite-
rier for balanced scorecard,
e r, siger de, om det forankres
i ledelsen mere end de nøgle-
tal, der udgør scorecardet. Ik-
ke fordi nøgletallene er uvæs-
entlige, men fordi det karak-
teristiske ved balanced score-
card som økonomistyrings-
eller ledelsesværktøj ligger i
den måde, som det anvendes
p å .

Det er præcis det syns-
punkt, der præger bogen på
den måde, at den dels er en
teoretisk præsentation af
scorecardteorien – og det har
vi brug for – og dels og i

særlig grad er bogen en præs-
entation af teoriens forank-
ring, anvendelse, i et antal
danske virksomheder

Forfatterne præsenterer
teorien »som en af de mest
omtalte ledelsesmæssige ny-
skabelser i lang tid«. De for-
søger ikke at være udtøm-
mende I deres teoripræsenta-
tion, men de er præcis så ud-
tømmende, at de på ca. 70 si-
der får sagt det væsentlige på
en uhyre klar og overskuelig
måde. I løbet af de seneste
årtier er der sket radikale
ændringer i de forretnings-
mæssige og samfundsmæssi-

ge betingelser, som både dan-
ske og udenlandske virksom-
heder skal fungere under –
siger forfatterne. Vi d e n s a m-
fundet, videnøkonomi er nog-
le af de betegnelser, vi bruger,
og det er klart, at dette får al-
vorlige og radikale konse-
kvenser for de registrerings-
og ledelsessystemer, vi bru-
g e r.

B o m b e
Ledelsesinformation, siger
man i bogen, skal udspringe
af organisationens faktiske
behov for information og ikke
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d på dansk

bestemmes af, hvad nogle
t r o r, de har brug for. I de se-
nere år er kravene til en tids-
svarende økonomistyring
vokset. Og økonomiafdelin-
gerne bliver i stigende om-
fang afkrævet præstati-
onsmål for en række områ-
d e r, hvor den nødvendige in-
formation ikke findes i det
eksisterende regnskabssy-
stem. Sådan siger forfatter-
ne. Og det er rigtigt. Spørgs-
målet er vel, om det skal for-
muleres endnu kraftigere. Er
de krav og muligheder, som
den nye økonomi og den der-
med forbundne informations-

og kommunikationsteknologi
en bombe under alle traditio-
nelle økonomistyrings- og
regnskabssystemer og den
dermed forbundne tænk-
ning? Skal vi til at arbejde
med endnu mere radikale
æ n d r i n g e r, end de der afspej-
les i f.eks. balanced score-
c a r d ?

Rummeligt begre b
I sig selv er bogens teorip-

ræsentation en lille bog
værd. Men hertil kommer så
ca. 250 sider med konkrete
beskrivelser af 10 virksomhe-
ders arbejde med balanced
scorecard eller noget, der ru-
briceres ind under denne be-
tegnelse. Det er et rummeligt
begreb i praksis. Vi r k s o m h e-
derne er: ISS Danmark, Post
Danmark, Vestbyg A/S, BRF-
Kredit, Lån & Spar Bank,
Merkantildata, Rigshospita-
lets HovedOrtoCenter, Kort
og Matrikelstyrelsen, Skan-
derborg Kommune og Erics-
son Danmark. Man ser heraf
umiddelbart, at dette ledel-
sesværktøj – som så mange
andre i disse år – sigter mod
både private og offentlige
v i r k s o m h e d e r. Eller at offent-
lige og private virksomheders
problemstillinger og udfor-
dringer på en række områder
k o n v e r g e r e r, således at ledel-
sesværktøjerne bliver de
s a m m e .

Noget af det fine ved case-
ne er, at de er skrevet af ak-
tørerne selv, af ledere og
medarbejdere fra de pågæl-
dende virksomheder. De er
konkrete, med illustrationer,
anbefalinger m.m.

I bogens sidste afsnit sam-
menfatter de tre forfatte erfa-
ringerne fra de 10 virksom-
h e d e r. Det gør de bl.a. under
overskrifterne: Hvorfor BS,
Implementering, Krav til IT,
Nøgletal, Organisatorisk for-
ankring, Snitflader til andre
l e d e l s e s v æ r k t ø j e r, BS og løn-
systemer, Konsulentinddra-
gelse, Personaledimensionen.
For hvert område identifice-
rer forfatterne en trend.

Der foregår i disse år en
voldsom udvikling inden for
det brede ledelsesområde.
Der forskes i  disse temaer og
værktøjer – på den ene side,
og på den anden side har det
praktiske erhvervsliv et stort
behov for pålidelig, ajourført
og anvendelig information.
Denne bog placerer sig på en
forbilledlig og næsten opti-
mal måde i dette felt imellem
forskning og praksis. Den for-
midler forskning til praksis,
formidler praksis til forsker-
ne og underviserne og den
formidler praksis til praksis.
Og den gør det på en seriøs
og kompetent måde.

Per N. D. Buhk, 
Jens Frederiksen og 
M. W. Hegaard: Balanced
Scorecard på dansk. 
Børsens Forlag.  
319 sider. Pris kr. 445. 
ISBN 8775537842.

Bøger til anmeldelse sendes
til: Steen Hildebrandt. 
Handelshøjskolen i Århus.
Haslegårdsvej 10. 
8210 Århus V.


