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Abstract 

This analysis revolves around the question to what extent the use of various types of performance 

targets is conditional on the character of the tasks of the public institutions. The general 

prescription in most of the academic literature on performance management is that setting up 

performance targets should be focused on outcomes instead of output and activities. The 

reasoning is that outcomes are what the public institutions are supposed to achieve and therefore 

that this should be the focus of performance management.  

 

It is therefore surprising that the use of outcome targets in Danish state institutions is limited to 14 

percent of the total number of performance targets despite that the official Danish governmental 

guides as well as all theoretical prescriptions recommends the use of outcome measures. 

However, a large theoretical literature also points out that many outcomes of public institutions are 

not easily measured and that performance management therefore occasionally needs to focus on 

measuring outputs and activities.   

 

This analysis focus on showing empirically why and when public institutions cannot use outcome 

measures and instead need to rely on output and activity measures well knowing that this is only 

the second best thing to do. The main argument is that the use of the different types of 

performance targets is dependent on the tasks of the public institutions. It is further argued 

following James Q. Wilson’s classical typology of production-, craft-, procedural- and coping 

institutions that the measurability of outcome and output of the tasks of the institutions determines 

the use of different types of performance targets.  

 

The analysis is made possible by a unique data set consisting of an encoding of the performance 

targets for 2014 for all Danish state institutions and for these institutions also a complete and 

weighted job description that enables concrete operationalization of the tasks of the institutions and 

consequent operationalization of Wilson's typology. Thus the specific research question is – to 

what extent is the use of various types of performance targets (outcome-, output- and activity 

targets) in Danish state institutions for 2014 determined by the tasks of these institutions 

(production, craft, procedural, coping)?  

 

The analysis shows that the use of performance goals to a large extend is dependent on the nature 

of the task of the institutions. Specifically, the analysis shows that the use of outcome goals to a 

large extend is dependent on craft institutions (with measurable outcomes). Furthermore the use of 

output goals are to some extend also dependent on procedural institutions (with measurable 

outputs).  

 

It is further argued that the conclusions of this analysis have a number of implications for 

performance management. First, that performance management in state institutions needs to a 

large extend to be based on output and activity measures because outcomes of most tasks of state 

institutions are not easily measured. Secondly, that the use of performance pay and other 

economic incentives should be used with great caution since the performance measures are not 

directly linked to the wished outcomes of the institution. Thirdly, this means that performance 

management in most public institutions cannot stand alone as a management tool, but must be 

seen in the context of the traditional weberian public management paradigm as well as within a 

broader trust based Public Value Management paradigm.  
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Finally, it is argued that New Public Management (NPM) is not a coherent paradigm for public 

management and that much of the recent criticism of NPM therefore also is based on an 

undifferentiated conception of NPM and performance management. After 30 years, it is perhaps 

now time to put NPM on the shelf. Instead we need to split up NPM in the underlying paradigms. 

Only then can we have an informed discussion of NPM and performance management - and we 

risk not throwing workable performance management practices out with the bath water.  
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Kapitel 1. Introduktion  

Anvendelsen af performance management har som en del af New Public Management (NPM) 

reformer over de seneste 30 år opnået stor udbredelse og er blevet en integreret del af styringen i 

den offentlige sektor. En væsentlig del af den akademiske litteratur om performance management 

peger på, at performance management bør fokusere på at måle og følge op på outcome mål, da 

outcome mål relaterer sig direkte til den ønskede effekt af institutionens aktiviteter. Men en 

væsentlig del af litteraturen påpeger også, at mange offentlige institutioners outcome kan være 

svært at måle, og at performance management derfor nødvendigvis også i et vist omfang må 

fokusere på at måle output og aktiviteter.  

 

Hovedargumentet i denne analyse er, at brugen af forskellige typer af performancemål (outcome-, 

output-, aktivitetsmål) er afhængig af opgavernes karakter. Der tages teoretisk udgangspunkt i 

James Q. Wilsons klassiske skelnen mellem produktions-, craft-, procedural- og coping 

institutioner, som er defineret ud fra om outcome og output af deres opgaver er målbart. Den 

empiriske analyse gennemføres for de statslige institutioners resultatmål i Danmark i 2014. Den 

konkrete problemformulering er derfor:  

 

I hvilket omfang er anvendelsen af forskellige typer af performancemål (outcome-, output- og 

aktivitetsmål) i danske statslige institutioner i 2014 betinget af karakteren af institutionernes 

opgaver (production, craft, procedural og coping)?  

 

Med udgangspunkt i Wilsons typologi opstilles konkrete hypoteser for karakteren af institutioners 

opgavers påvirkning af anvendelse af de forskellige typer af performancemål. Disse hypoteser 

testes i en statistisk analyse og suppleres med en uddybende analyse af konkrete 

opgavekategoriers betydning for valg af performancemål.  

 

Analysen er muliggjort af adgangen til et unikt datasæt bestående af en kodning af samtlige 

danske statslige institutioners resultatmål for 2014 samt for disse institutioner en komplet og 

vægtet opgavebeskrivelse, som muliggør en konkret operationalisering af institutionernes 

opgavekategorier og heraf følgende operationalisering af Wilsons typologi.  

 

På baggrund af analysens resultater diskuteres analysens konsekvenser for anvendelsen af 

performance management. Konkret diskuteres analysens konsekvenser for design af performance 

mål, kobling af incitamenter og resultatmål samt at performance management ikke kan stå alene 

som styringsparadigme. I forlængelse heraf diskuteres konsekvenserne af denne analyse for NPM. 

Der argumenteres for, at det efterhånden er på tide at gøre op med NPM som fælles betegnelse 

og styringsparadigme, da der er behov for større klarhed omkring de grundlæggende 

forudsætninger. Kun derved kan der skabes en mere nuanceret drøftelse af fordele og ulemper 

ved forskellige performance management styringsinitiativer, og hvordan de kan spille sammen med 

andre styringsparadigmer.  
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Kapitel 2. New Public Management og performance management 

I dette kapitel introduceres NPM og performance management. Der sættes særligt fokus på 

anvendelsen af produktionsmodellen i den offentlige sektor og under hvilke forudsætninger, at 

anvendelsen af mål for de forskellige faser i produktionsmodellen (aktiviteter, output og outcome) 

er anvendelige. Der fremsættes på baggrund af James Q. Wilsons (1989) typologi for institutioner 

(production, procedural, craft og coping) baseret på opgavernes målbarhed af output og outcome 

en række hypoteser for anvendelsen af performancemål.   

 

2.1 New Public Management og performance managements teoretiske ophav 
Det var Christopher Hood, der i 1991 artikulerede begrebet NPM, hvis komponenter han 

definerede ud fra 7 doktriner. Hoods 7 doktriner er sammenfattet i nedenstående tabel, hvor det 

fremgår, at NPM i vidt omfang er et opgør med den weberianske tradition baseret på hierarkisk og 

regelbaseret styring, inputkontrol, faste ansættelsesformer, autoritet og ledelse via anciennitet. 

Men det teoretiske grundlag for NPM kommer fra mange forskellige steder og der er således ikke 

tale om et sammenhængende paradigme, men en trend af forskellige strømninger. Mange af 

ideerne i NPM er heller ikke nye, men har en lang historie indenfor økonomisk- og forvaltningsteori. 

I det følgende gennemgås derfor det teoretiske ophav til de 7 doktriner i NPM.  
 
Det teoretiske ophav til den første doktrin (1) med fokus på ”hands on” ledelse stammer blandt 
andet fra teorier omkring ledelsens vigtighed for at sikre medarbejdernes motivation. Det bygger 
især på 1950’ernes og 1960’ernes Human Ressource Management, hvor blandt andet George 
Elton Mayo satte fokus på, at medarbejdergruppers følelse af samhørighed og deres oplevelse af 
interesse fra ledelsens side, havde stor positive betydning for effektiviteten.   
 
Ligeledes har doktrinerne omkring målstyring (2) og output (3) deres teoretiske ophav i 
ledelsesteorier omkring målstyring, som blandt andet blev adresseret i Peter Druckers bog ”The 
Practice of Management” fra 1954.  Rationalet er her, at der sættes mål for virksomheden som 
helhed, som herefter nedbrydes til de enkelte forretningsenheder eller afdelinger med det formål at 
sikre, at organisationen arbejder på at opfylde mål, som er relevante for hele organisationen. 
Herudover argumenteres der også for, at mål kan være en motiverende faktor for den enkelte 
medarbejder både i sig selv og i samspillet i en gruppe.  
 
Doktrinerne omkring disaggregering af enheder (4) og konkurrence (5) er inspireret af en række 
økonomiske teorier, der går under betegnelsen ”New Institutional Economics”. Fokus i ”New 
Institutional Economics” er at designe incitamentstrukturer, som kan sikre, at individernes 
egeninteresse er i bedre overensstemmelse med formålet.  
 
Doktrinen (6) om anvendelsen af privat sektor management praksisser og værktøjer er baseret på 
en bred vifte af forskellige ledelses- og management praksisser, som stammer fra den private 
sektor og kan spores tilbage til Taylors scientific management.  Nutidens procesfokuserede 
tilgange såsom ”Business Process Reengeniering” og ”Lean” har således deres grobund her.  
 
Endelig har doktrin (7) omkring større disciplin og sparsommelighed et mere bredt liberalistisk 
ophav med fokus på at reducere omkostningsniveauet i den offentlige sektor og øge 
produktiviteten gennem blandt andet liberalisering af arbejdsmarkedet mv.  
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Tabel 1. Christopher Hoods 7 doktriner for New Public Management  

 

Doktrin Betydning Typisk 

begrundelse/retfærdiggør

else 

Erstatning af  

1. Praktisk (hands on) 

professionel ledelse i den 

offentlige sektor. 

Aktiv, synlig og diskretionær 

ansvar af navngivne 

personer i topledelsen, som 

er ”free to manage”.   

Ansvarlighed kræver klar 

tildelinger af ansvar ikke 

diffusion af magt og ansvar 

Traditionelt fokus på policy 

kompetencer og 

regelstyring, ikke aktiv 

management 

2. Eksplicitte standarder og 

resultat mål 

Definitioner af mål, 

indikatorer for succes helst 

udtrykt i kvantitative termer 

Ansvarlighed kræver klare 

mål og effektivitet kræver 

entydig opfølgning på 

målene.  

Kvalitative og implicitte 

standarder og normer 

3. Større fokus på output  Ressourceallokering og 

belønning skal afhænge af 

resultater; Break up af 

centraliseret personale 

styring  

Behov for at lægge vægt på 

resultater I stedet for 

procedurer 

Procedurestyring og direkte 

kontrol  

4. Disaggregering af 

enheder I den offentlige 

sektor 

Opdeling af tidligere 

enhedsorganisationer i 

virksomhedslignende 

konstruktioner bygget op 

omkring produkter og som 

opererer efter et 

”armslængde” princip i 

forhold til den overordnede 

styring.   

Behov for at skabe enheder 

som er ”håndterbare” 

(“manageable”) 

Tro på altomfattende 

enhedsorganisation for at 

undgå huller i 

ansvarsområder.  

5. Større konkurrence 

indenfor den offentlige 

sektor 

Skifte til intern 

kontraktstyring og 

specifikke ansættelsesvilkår 

og udbud af ydelser i 

offentlig licitation  

Rivalisering som nøglen til 

lavere omkostninger og 

bedre standarder. 

Uspecificeret 

ansættelseskontrakter og 

sammenhæng i ejerskab, 

bestilling og produktion af 

ydelser for at minimere 

transaktionsomkostninger  

6. Fokus på privatsektor 

management praksisser 

Skifte fra militaristisk 

“offentlig service etik” til 

større fokus på konkrete og 

fleksible værktøjer anvendt i 

den private sektor.  

Konkrete værktøjer og 

redskaber har i den private 

sektor vist deres værd for at 

sikre en bedre og mere 

effektiv opgavevaretagelse 

bør også kunne anvendes i 

den offentlige sektor. 

Fokus på offentlige sektor 

etik, fast løn og 

standardansættelseskontra

kter på livstid, centraliseret 

personalestyring 

7. Større disciplin og 

sparsommelighed i 

ressourceforbrug 

Skære direkte 

omkostninger, forøgelse af 

arbejdsproduktivitet, undgå 

fagforenings krav 

Behov for at reducere 

omkostninger i den 

offentlige sektor og gøre 

“mere for mindre”. 

Stabile basis budgetter, 

etablerede normer, 

minimum standarder og 

fagforenings vetoret. 

Note: kolonne 1-3 følger direkte af Hoods (1991) A Public Management for all Seasons? Mens kolonne 4 følger af Hoods evaluering 

(1995) The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme 

 
Ovenstående sammendrag illustrerer således tydeligt, at NPM ikke er en sammenhængende teori, 
men en samling af ret forskellige teoretiske retninger baseret på grundlæggende forskellige 
styringsparadigmer. Christopher Hood betegner således også selv NPM som en ”megatrend”. 
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Disse forskellige styringsparadigmer går også igen i forhold til performance management. Nogle 

styringsinitiativer indenfor performance management (resultatløn, mv.) hænger således tæt 

sammen med incitament baserede ideer fra New Institutional Economics og public choice, mens 

andre styringsinitiativer til performance management er baseret på ideer fra HRM, strategisk 

ledelse, målstyring, mv. indenfor et mere humanistisk styringsparadigme.  

 

Dette er populært sammenfattet som et fundamentalt skel mellem ”let managers manage” og 

”make managers manage” (Greve 2002: 2). Hood (1991) var selv særdeles opmærksom på dette 

skisma, hvor ”make managers manage” tilgangen basalt set bygger på mistillid og antagelse om 

egennytte, mens ”let managers manage” tilgangen bygger på tillid og muligheden for at motivere 

andre ud fra nogle højere mål end ens egen snævre nyttemaksimering. Denne teoretiske 

spænding i NPM og performance management tilgangen er fortsat til stede den dag i dag og har 

afgørende konsekvenser for diskussionen af performance management initiativer. Dette vil jeg 

vende tilbage til i diskussionen i kapitel 4.  

 
2.2 Performance Management 
 
Definition af performance management og begrebslige distinktioner 

Denne analyse afgrænses til at se på et helt centralt sæt af styringsideer indenfor NPM, der går 

under betegnelsen performance management. I litteraturen anvendes en række parallelle begreber 

såsom performance measurement, KPI-styring, nøgletalsstyring mv. Den konkrete definition og 

afgrænsning af begrebet performance management varierer også.  

 

Jeg tager her udgangspunkt i en klassisk tilgang til definitionen af performance management, som 

definerer performance management med afsæt i, at der er tale om opstilling og opfølgning på mål i 

en basal planlægningsproces. Beryl Radin (2006) definerer performance management således:    

 

”That process usually begins with the specification of long-term or mid-term goals and 

highlights desired outcomes related to these goals… Following this, the process involves the 

development of performance measures that give one quantifiable set of expectations that are 

defined as reasonable levels for expected performance… The third step involves collecting, 

verifying, and analyzing data that allow one to assess the level of accomplishment of the 

stated goals.” (Radin 2006, s. 13-14) 

 

Selv med ovenstående afklaring af definitionen af performance management er der stadig tale om 

et begreb med mange forskellige distinktioner, som derved kan give anledning til forvirring og 

uklarhed i begrebsanvendelsen. Dette kan resultere i manglende fuldstændighed eller ensidighed i 

analysen, hvis det ikke gøres klart, hvad der er indeholdt i analysen, og hvad der ikke er.  

 

Andersen, Boesen & Pedersen (2014) har fornylig forsøgt at klargøre de mest centrale 

konceptuelle dimensioner forbundet med performance management. Andersen, Boesen & 

Pedersen skelner mellem 6 forskellige distinktioner:  

 

1. Stakeholders: Hvad er formålet og hvem beslutter hvad god performance er? 

2. Formalisering: I hvilken grad er performance formelt eller uformelt defineret? 

3. Subjektivitet: I hvilken grad er performance interne perceptioner vs. eksterne fænomener?  

4. Proces vs. produkt: Er performance fokuseret på processen eller på produktet? 

5. Produktionsmodellen for performance management: Er det input, aktivitet, output eller 

outcome performancemål  

6. Niveauet for performancemåling og management: Hvilket niveau er i fokus for 

performance? 
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Denne analyses fokus er på de mål, som udgøres af de statslige mål- og resultatkontrakter i 2014. 

Det primære fokus er dermed på det eksterne rapporteringsformål og på stakeholderrelationen 

mellem departement og statslig styrelse (1). I kapitel 4 vil jeg diskutere, hvordan stakeholder-

relationen kan bredes ud til også at inkludere øvrige relevante stakeholders i staten. Fokus i den 

empiriske analyse er på den statslige målstyring, men på grund af at der er de samme 

grundlæggende udfordringer med målbarhed af output og outcome i den øvrige offentlige sektor vil 

jeg forvente, at mange af mine konklusioner har en bredere relevans for den samlede offentlige 

sektor. Med de statslige resultatmål er der tale om en høj grad af formalisering af målene (2). 

Konsekvenserne af denne høje grad af formalisering diskuteres også i kapitel 4. Graden af 

subjektivitet (3) er ikke centralt i analysen, men det må forventes at de statslige resultatmål 

indeholder både interne perceptioner (eksempelvis borgeres tilfredshedsmålinger med udvalgte 

produkter) og eksterne observerbare fænomener. Både proces- og produktrelateret performance 

(4) er omfattet af analysen. Analysens absolutte centrale omdrejningspunkt er 

produktionsmodellen (5) og anvendelsen af de forskellige typer af performancemål. Endelig er 

analyseniveauet (6) i denne analyse på institutionsniveau og afgrænses således i sit fokus til 

eksempelvis ikke at se på de interne produktionsstyringsmål og udviklingsmål i institutionerne.  

 

Performance management og produktionsmodellen 

Den mest udbredte anvendelse af performance management følger en produktionslogik. Denne 

logik stammer fra en klassisk produktionslogik anvendt i den private sektor, hvor input sammen 

med aktiviteter bliver produceret til output. I offentlige sektor sammenhæng blev denne model 

oprindeligt introduceret af David Easton (1965) og er senere tilpasset og udbygget blandt andet 

med særligt fokus på outcome.  

 

Figur 1. Faser i produktionsmodellen for performance management  

 

 
Kilde: Forenklet figur af Van Dooren, Bouckaert & Halligan (2010, s. 18) 

 

 

Formålene i produktionsmodellen for den offentlige sektor stammer fra politiske mål og prioriteter, 

som er fastsat på det politiske niveau og herefter omsat til formål for den enkelte institution. Input 

vedrører produktionsfaktorerne i form af arbejdskraft, kapital eller materialer. Aktiviteter er det, som 

institutionen udfører for at producere de ønskede outputs. Outputs er de umiddelbare produkter, 

som institutionen leverer i et givent antal og kvalitet. Outcome er de ønskede ændringer, som er 

formålet, der ønskes opnået. Der anvendes til tider en mere detaljeret niveaudeling, hvor der 

skelnes mellem både deloutput og endelige outputs og umiddelbare outcomes og endelige 

outcomes.  

 

Performancemål anvendes primært til de sidste tre faser i produktionsmodellen: Aktiviteter, output 

og outcome. Der kan således skelnes mellem følgende typer af performancemål: Aktivitetsmål, 

outputmål og outcomemål. Endvidere anvendes performancemål også til en række ratios mellem 

faserne i produktionsmodellen. Forholdet mellem input og output betegnes produktivitet (teknisk og 

allokativ) og anvendes typisk som et mål for at maximere output for et givent sæt af inputs. 
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Forholdet mellem input og outcome betegnes effektivitet og anvendes typisk som et mål for at 

maximere outcome for et givent sæt af inputs.  

 

Produktionsmodellen og ”god” performance management i den private sektor  

Performance management har sin oprindelse indenfor den private sektor. I den private sektor har 

performance management traditionelt været tæt forbundet med finansielle mål relateret til 

virksomhedens profit. Da virksomhedernes primære mål er at genere et overskud, er de finansielle 

mål et direkte udtryk for det ønskede outcome. Centrale outcomemål for private virksomheder er 

således det primære driftsresultat (EBIT), dækningsbidrag, investeringsafkast (ROI) og reel 

afkastningsgrad (ROCE).  

 

I den private sektor har der således altid været et enkelt og målbart udtryk for det ønskede 

outcome. Med udviklingen af en mere strategisk tilgang indenfor den private sektor, er der dog sket 

en udvikling i retning af, at de finansielle mål ikke kan stå alene som performancemål for private 

virksomheder. Kaplan og Nortons ”The Balanced Scorecard” (1996) er et af de mest kendte udtryk 

herfor. Kaplan og Norton argumenterer her, at det er nødvendigt at supplere de finansielle 

outcomemål med mere konkrete performance drivere, der kan understøtte den strategiske styring 

ved hurtigere at give indikationer af om virksomhedens strategiske tiltag, har den ønskede effekt. 

De udvikler på den baggrund et ”balanced scorecard” med fokus på fire dimensioner: Finansielle 

forhold, kunder, interne processer og læring/udvikling. God performance management er for 

Kaplan og Norton således et balanceret scorecard, som identificerer og expliciterer de årsags- og 

effekt sammenhænge, der eksisterer mellem performance driverne (kunde, interne processer og 

lærings dimensionerne) og de finansielle outcomemål.  

 

Produktionsmodellen og ”god” performance management i den offentlige sektor   

I bogen “Challenging the Performance Movement” (2006) opstiller Beryl A. Radin, hvad hun 

betegner, som den klassiske tilgang til performance measurement i den offentlige sektor. Denne 

tilgang er karakteriseret ved, at der i stil med den private sektor opstilles langtsigtede outcomemål 

for den pågældende institution og med det som udgangspunkt indsamles, verificeres og 

analyseres efterfølgende data, som muliggør at vurdere, om det er lykkes at nå de opstillede mål. 

Radin kritiserer imidlertid denne model for ikke at tage højde for, at der en række forhold i den 

offentlige sektor, der gør, at det ikke er muligt at opstille og måle outcome performancemål. Radin 

(2006) oplister en række udfordringer, som kan sammenfattes i følgende tre punkter.  

 

Vanskeligt målbare outcomes. Radin forudsætter at performancemål helst skal operationaliseres 

på outcome niveau, fordi det er det rigtige performancemål for den effekt, der ønskes opnået. 

Radin argumenterer for, at outcomes især i visse institutioner kan være vanskelige at kvantificere 

og måle (Radin 2006, s. 42-44).   

 

Kompleksitet og multiple mål. Radin argumenterer for, at performancemål ofte vedrører komplekse 

gensidigt afhængige sammenhænge, som er i konstant bevægelse. Organisationer har derfor ofte 

også multiple performancemål, som indbyrdes kan være i delvis konflikt. I det lys argumenterer 

Radin for, at der er begrænsede muligheder for at planlægge og opstille dækkende og 

sammenhængende outcomemål, og at det ikke giver mening at gennemføre en 

planlægningsproces og målopstilling baseret på enkelte specifikke mål for et komplekst område.  

 

Multiple meninger og dataproblemer. Radin argumenterer for, at performancemål ofte er symbolsk 

ladede og kan have multiple meninger. (Radin 2006, s. 20-23). Endvidere argumenterer Radin for, 

at tal og målinger altid kun vil give et partielt billede af virkeligheden – og at der altid vil være 

dataproblemer, som vil have konsekvenser for validiteten af de performancemålinger, som 

udføres. (Radin 2006, s. 27-29). 
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Radin er således skeptisk overfor den generelle anvendelse af outcome baserede performancemål 

i den offentlige sektor. Radin konkluderer på den baggrund:  

 

”Performance measures may focus not only on outcomes of programs but on inputs, 

processes, or outputs. There are times when programs are constructed and approved 

without a clear sense of outcomes expected. In those situations, accountability expectations 

may be developed around information dealing with resources available or methods of 

implementing a program, or by measuring specific outputs rather than focusing only on 

outcomes.” (Radin 2006: 244) 

 

OECD (1997) har i rapporten ”In search of results – Performance Management Practices” samme 

overvejelser dog her med den begrundelse, at outcomemål ofte ikke er relateret direkte til de 

aktiviteter, som institutionen gennemfører.  

 

“For example, some observers of the New Zealand situation have suggested potential 

dangers in focusing on outputs rather than on outcomes. An output focus may lead to 

efficient production of the wrong products and services. However, in New Zealand it is 

considered too difficult to hold managers accountable for outcomes because the cause-effect 

relationship between executive or departmental activities and outcomes is often difficult (if 

not impossible) to determine. It is easier to measure outputs, to trace their causality and 

therefore to hold executives and departments accountable.” (OECD 1997: 18) 

 

Van Dooren, Bouckaert og Halligan (2010) har i bogen ”Performance Management in the Public 

Sector” samme pointe i forhold til, hvad god performance management praksis bør være:  

 

”It is unreasonable to hold an organization responsible for success or failure when the 

outcomes can only be partly attributed to the programme or organization. In these cases, it 

would be better to account for output. Sometimes, when output is not measurable either, 

accountability can be based on activities/efforts.” (Van Dooren, Boutckaert & Halligan 2010:  

s. 69) 

 

Sammenfattende kan man på baggrund af litteraturen konkluderer, at såfremt det er muligt, så er 

outcome baserede performancemål mest optimale, da de er et direkte udtryk for den ønskede 

effekt. Det vil således afspejle den private sektors anvendelse af finansielle mål relateret til 

bundlinjen. Men da det kan være at outcomemål er svært målbare eller hvis der kun er en 

begrænset sammenhæng mellem institutionens aktiviteter og outcome, så kan outputmål være en 

mulighed og endda aktivitetsmål såfremt output også er vanskeligt målbart. For både output og 

aktivitetsmål skal man dog være særligt opmærksom på, at der derved netop ikke måles den 

ønskede effekt, og at en for snæver fokusering på opnåelse af output eller gennemførelse af 

aktiviteten kan føre til en uhensigtsmæssig prioritering af tid og ressourcer. 

 

2.3 Typer af performancemål som funktion af opgavens karakter  
 

Ovenstående anbefalinger til anvendelsen af performancemål til faserne i produktionsmålene er 

imidlertid karakteriseret ved at være generiske i karakter. Det ville således være særdeles relevant 

ud fra både et teoretisk perspektiv og et praktisk design perspektiv, hvis det var muligt at sige 

noget om under hvilke betingelser, at anvendelse af de forskellige typer af performancemål giver 

bedst mening.  
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Flere steder i performance management litteraturen er der således også peget på, at et naturligt 

udgangspunkt for en sådan undersøgelse vil være, at anvendelsen af performancemål er betinget 

af opgavens karakter. Argumentet er baseret på, at nogle institutioner har opgaver, hvor det er 

vanskeligere at operationalisere og måle output eller outcome. I den teoretiske litteratur er der 

således flere, der har argumenteret for at et naturligt udgangspunkt for en sådan analyse vil være 

at anvende James Q. Wilsons klassiske typologi for offentlige institutioner baseret på målbarheden 

af output og outcome for de offentlige institutioners opgaver.  

 

Radin (2006: 42-50) argumenterer således for, at Wilsons typologi er en af de bedste 

kategoriseringer af forskelle i karakteren af offentlige institutioners opgavevaretagelse, som vil 

betinge anvendelsen af performancemål. Radin skriver således, at ”Wilson’s typology clearly 

suggests that it would be legitimate and understandable that some agencies would find it very 

difficult – if not impossible – to report on the outcomes of their work.” (Radin 2006: 44).  

 

Van Dooren, Bouckaert og Halligan (2010, s. 26-29) peger også på Wilsons typologi som et 

klassisk eksempel på en måde at bestemme de operationelle karakteristika for, hvad som er 

målbart og dermed betinge anvendelsen af performancemål.  

 

I en dansk kontekst påpeger Mads Bøge Kristiansen (Økonomistyrelsen 2010b) også Wilsons 

typologi som værende af betydning for opstillingen af performancemål: ”I lighed med dette peger 

en del forskning på betydningen af opgavefaktoren i offentlig forvaltning og særligt på målbarheden 

af opgaver (fx Wilson, 1989). Pointen er her, at der vil være en række karakteristika ved 

organisationens opgaver, der kan have indflydelse på, hvilke udfordringer den enkelte organisation 

vil have ved at opstille mål og indikatorer på effektniveau.” (Økonomistyrelsen 2010b, s. 4).  

 

Wilsons typologi for institutioner  

Wilson (1989) skelner mellem om en institutions output og outcome er målbart og kombinerer 

disse to distinktioner til fire typer af organisationer med hver deres opgavekarakter: Production, 

procedural, craft og coping institutioner. Wilson argumenterer for, at output kan være vanskeligt at 

observere og måle, fordi de aktiviteter, som udføres, er indadvendte og esoteriske i sin karakter 

(for eksempel en doktor der udfører en diagnosis eller en fysiker der udvikler en teori) eller fordi 

aktiviteterne simpelthen foretages uden for synsvidde af ledelsen (for eksempel en politimand, som 

håndterer lovovertrædelser på gaden eller en skovrider, der styrer et skovdistrikt). Hvis 

aktiviteterne enten er esoteriske eller udenfor synsvidde opstår problemet med ”moral hazard”, 

hvor de som udfører aktiviteterne enten kan unddrage eller undergrave ledelsens ønsker. 

Ligeledes kan outcome være vanskelige at observere fordi institutionen ikke har en metode til at 

indsamle information af effekten af sine aktiviteter; fordi institutionen ikke ved hvordan den skal 

opnå den ønskede effekt – eventuelt som følge af at effekten sker i et komplekst samspil af en lang 

række faktorer; og/eller fordi effekten af aktiviteterne først sker efter lang forsinkelse (Wilson 1989: 

159). 

 

Tabel 2. Wilsons (1989) typologi for institutioner : Production, Procedural, Craft og Coping 

 Outcome er synligt 

Ja Nej 

Output er synligt 

Ja  
Production institutioner 

Eksempel: Skattevæsen 
Procedural institutioner 
Eksempel: Arbejdstilsyn  

Nej 
Craft institutioner 

Eksempel: Konkurrencemyndighed 
 

Coping institutioner 
Eksempel: Centrale policy institutioner 

 

I ”production” institutioner er både output og outcome synligt. Ledelsen har derfor mulighed for at 

designe et performance management system, der måler på både de producerede outputs og de 
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outcomes, som dette resulterer i. Outcomemålene gør ”production” institutionerne i stand til at 

måle på deres effekt og effektivitet, mens outputmålene gør ”production” institutionerne i stand til at 

måle på deres ydelser og produkter og efficiens i produktionen. Wilsons eksempler på denne type 

af institutioner omfatter institutioner som leverer konkrete ydelser og produkter såsom skattevæsen 

og postvæsen samt administration af konkrete ordninger. 

 

I ”craft” institutioner er outcome synligt, men ikke output. For denne type af institutioner er det 

muligt at måle de ønskede outcomes, men ikke output. Meget få offentlige institutioner er imidlertid 

alene tilfredse med at nå et givent outcome, de er nødt til også at være opmærksom på hvordan 

denne effekt opnås, og at dette ikke sker på bekostning af eventuelle andre forhold. Wilson 

argumenterer derfor, at institutioner af denne type ofte er karakteriseret ved professionelle normer, 

som sikrer, at den måde som aktiviteterne gennemføres på er i overensstemmelse med et bredere 

sæt af faglige kodeks. Det er også baggrunden for, at Wilson kalder denne type for ”craft” 

institutioner baseret på parallellen med bygningsindustrien, hvor tømrer, vvs, elektrikere og andre 

”crafts” sammen bygger et hus på basis af hver deres fagligheder. Wilsons eksempler på denne 

type af institutioner omfatter militæret i krigstid, skovridere og efterforskningsmyndigheder.  

 

I ”procedural” institutioner er output synligt, men ikke outcome. For denne type af institutioner er 

det muligt at måle de ønskede outputs, men ikke outcomes. For denne type af institutioner 

argumenterer Wilson, at professionelle normer ikke er tilstrækkelige da udøvelsen af skøn ikke kan 

toleres når outcome ikke er synligt. Dette gør sig særligt gældende, hvor outcome er kontroversielt 

(f.eks. myndighedsafgørelser) eller livsvigtigt (f.eks. militæret). For denne type af institutioner 

argumenterer Wilson for, at ”standard operating procedures” bliver afgørende og at disse 

institutioner derfor bliver ”procedural” institutioner. Wilsons eksempler på denne type af institutioner 

er militæret i fredstid, kontrol og tilsynsmyndigheder.   

 

I ”coping” institutioner er hverken output eller outcome synligt. Det vanskeliggør situationen for 

ledelsen markant. Ledelsen vil ifølge Wilson have et stærkt incitament til at måle på de ting som 

kan måles, og det er aktiviteterne. ”In coping organizations, as in procedural, management will 

have a strong incentive to focus their efforts on the most easily measured (and thus most easily 

controlled) activities of their operators.” (Wilson 1989, s. 171). Det vil dog ikke nødvendigvis 

resultere i de ønskede outputs og outcomes. Eksempler på denne type af institutioner er typisk 

central policy regulerende myndigheder, koordinerende myndigheder, beredskabsmyndigheder, 

mv.  

 

På baggrund af ovenstående teoretiske gennemgang udledes her 4 konkrete hypoteser, som 

efterprøves I den efterfølgende empiriske analyse.  

 

H1. Både outcome- og outputmål forventes i relativt større omfang anvendt for institutioner 

med høj andel af ”production” opgaver.  

 

H2. Outcomemål forventes i relativt større omfang anvendt for institutioner med høj andel af 

”craft” opgaver. 

 

H3. Outputmål forventes i relativt større omfang anvendt for institutioner med høj andel af 

”procedural” opgaver. 

 

H4. Aktivitetsmål forventes i relativt større omfang anvendt for institutioner med høj andel af 

”coping” opgaver.  
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2.4 Alternative forklarende variable 
 

Jeg inkluderer yderligere tre mulige forklaringer på anvendelsen af forskellige typer af 

performancemål. Det er for at afdække mulige alternative forklaringer samt for at kontrollere for 

eventuelle spuriøse sammenhænge. Disse tre mulige forklaringer drejer sig om følgende tre 

klassiske variable: Størrelsen af institutionen, andelen af løn ud af institutionens samlede udgifter 

samt andelen af indtægter ud af institutionens samlede udgifter.  

 

Størrelse 

Institutionens størrelse set ud fra antallet af årsværk inddrages i analysen ud fra den betragtning, 

at det kun er institutioner af en vis størrelse, der vil have den fornødne tid og ressourcer til at 

udvikle egentlige outcomemål. Det skal her bemærkes, at der blandt de statslige institutioner er en 

del meget små institutioner med helt ned til under 10 ansatte. Det må på den baggrund forventes, 

at jo større institutionen er, desto større sandsynlighed er der for, at institutionen måler på 

outcome, mens mindre institutioner må forventes alene at opstille mål for deres aktiviteter.  

Outcomemål forventes således i højere grad anvendt for større institutioner:  

 

H5. Outcomemål forventes i relativt større omfang anvendt for større institutioner, da de har 

den fornødne tid og ressourcer til at udvikle egentlige outcomemål.  

 

Andel indtægter  

Det antages, at andelen af indtægter for en institution er et udtryk for, hvor stor en andel af dens 

produkter, som sælges. Salg af ydelser og produkter må forventes at give både bedre mulighed og 

interesse i at specificere og måle på institutionens produkter. Det forventes på den baggrund, at jo 

højere en andel indtægter desto flere outputmål vil institutionen have. Outputmål forventes således 

i højere grad anvendt for institutioner med høj andel indtægter: 

  

H6. Outputmål forventes i relativt større omfang anvendt for institutioner med en høj andel 

indtægter, idet salg af ydelser må forventes at give både mulighed og interesse i at 

specificere og måle på institutionens output.  

 

Andel løn 

Andelen af løn for en institution forventes at være et udtryk for hvor administrativ tung den 

pågældende institution er. Jo mere administrativ tung den pågældende institution er desto flere mål 

må der forventes for de interne aktiviteter. Derfor må det forventes, at jo højere andel af løn, der er 

desto flere aktivitetsmål må den pågældende institution forventes at have. Aktivitetsmål forventes 

således i højere grad anvendt for institutioner med høj lønandel: 

 

H7. Aktivitetsmål forventes i relativt større omfang anvendt for institutioner med en høj 

lønandel, da højere lønandel må forventes at indebære, at der er tale om mere administrativt 

orienterede institutioner. 
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Kapitel 3. Analyse af anvendelsen af performancemål i den statslige mål- og 
resultatstyring i 2014  

I dette kapitel gives først et kort overblik over udviklingen i anvendelsen af typerne af 

performancemål fra 2009 til 2014 i den statslige mål- og resultatstyring i Danmark. Herefter 

operationaliseres den afhængige variabel (typer af performancemål), de uafhængige variable 

(Wilsons typologi) og kontrolvariablerne (størrelse, indtægtsandel og lønandel) til brug for den 

empiriske analyse. Herefter analyseres de statslige resultatkontrakter for 2014 med fokus på 

Wilsons typologi og efterprøvning af de opstillede hypoteser for typer af performancemål. Analysen 

med udgangspunkt i Wilsons typologi suppleres herefter med en uddybende analyse af konkrete 

opgavekategoriers betydning for anvendelsen af typer af performancemål.  

 

3.1 Den historiske udvikling for den statslige mål- og resultatstyring 
 

I dette afsnit gives en kort gennemgang af udviklingen i den statslige mål- og resultatstyring med 

særligt fokus på udviklingen relateret til anvendelsen af effektmål. For en uddybende gennemgang 

se Kristiansen (2014). 

 

Mål- og resultatstyringen blev iværksat første gang i staten for syv udvalgte institutioner i 1992. Der 

var tale om en performance management baseret på, at disse institutioner fik større frihedsgrader 

og en budgetgaranti mod til gengæld at skulle nå nogle centrale resultatkrav fokuseret på øget 

produktivitet og rationalisering. Det var således i vidt omfang udtryk for en tilgang baseret på "let 

the managers manage". I 1995 blev performance management udbredt til en bredere kredse af 

statsinstitutioner og direktørkontrakter med individuel performanceløn for styrelsernes direktører 

blev koblet til. I slutningen af 1990’erne skiftede fokus i retning af øget centralisering og kontrol, 

hvor departementerne i højere grad skulle føre tilsyn med styrelserne.  

 

I 2003 udgav Finansministeriet publikationen, "Effektiv opgavevaretagelse i staten". Her 

præciseres formålet med mål- og resultatstyring til at få mest muligt for pengene og sikre 

overensstemmelse mellem de politiske ønsker og institutionernes resultater. Der sættes endvidere 

særligt fokus på eksternt rettede mål, at resultatkontrakten skal dække hele institutionens virke 

samt at der skal opstilles et opgavehierarki, som illustrerer opgavernes forskellige niveauer fra 

input til aktiviteter til ydelser (umiddelbare output) til produkter (endelige output) til outcome.  

 

I løbet af de næste år bliver performance management i stigende grad kritiseret for at være blevet 

for omfattende og kompleks med mange resultatmål for hver institution. Blandt andet som følge 

heraf er der i disse år stort fokus på anvendelse af outcomemål. Økonomistyrelsen udgav flere 

vejledninger om udbredelse af outcomemål (Økonomistyrelsen 2010a, 2010b, 2010c). Endvidere 

var der stor fokus på outcomemål både fra andre lande, OECD, konsulentfirmaer og hos mange 

ministerier. Kristiansen beskriver det således:   

 

”Effektfokus (outcome based management) var blevet adopteret i mange andre lande, mens 

det i Danmark var blevet promoveret af konsulentfirmaer, der inviterede offentlige ledere til 

konferencer og studieture med dette tema. Flere ministerier havde allerede taget denne 

styringstænkning til sig, hvorfor øget fokus på effekt kan tolkes som den oplagte løsning på 

et problem med for omfattende og for kortsigtet styring, da den allerede var institutionaliseret 

i omgivelserne.” (Kristiansen 2014, s. 18) 

 

Rigsrevision udgav i 2009 en beretning om den danske statslige mål- og resultatstyring. Selvom 

Rigsrevisionen anbefalede øget brug af outcomemål, så viste Rigsrevisionens beretning også, at 
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der var en række udfordringer ved at måle og styre efter performancemål på outcome niveau. 

Rigsrevisionen påpegede blandt andet, at det er vanskeligt at isolere effekten af institutionens 

indsats fra andre faktorer; at effekten af institutionens indsats ofte indtræder med en betydelig 

tidsforskydning og at det kan være ressourcekrævende at etablere det fornødne datagrundlag. 

Rigsrevisionen konkluderede på den baggrund at ”det ikke i alle tilfælde vil være muligt og relevant 

at opstille meningsfulde mål for den samfundsmæssige effekt af en institutions virksomhed, hvorfor 

den enkelte institutions mulighed for at opstille samfundsorienterede effektmål i vid udstrækning 

afhænger af opgavesammensætningen” (Rigsrevisionen 2009: s. 10) 

 

Finansministeriet udgav i 2010 en ny vejledning "Ansvar for styring – Vejledning om styring fra 

koncern til institution". Der blev i denne nye vejledning sat særligt fokus på effektmål og som led i 

afbureaukratisering fjernede man en række proceskrav, der skulle gøre målstyringen mindre 

omfattende og mindre kompliceret. Der blev opstillet følgende punkter til inspiration for 

departementer og styrelser: 

 

1. Få strategisk vigtige mål 

2. Fokus på resultater og effekt 

3. Fokus på sammenhængen mellem omkostninger og opgaveløsning 

4. Langsigtet styring 

5. Fokus på brugerne 

 

Det skal også bemærkes, at i den uddybende tekst om punktet vedrørende resultater og effekt 

anføres det, at "[D]et bør være en bestræbelse at relatere målene til den ønskede effekt af 

institutionens indsats på et givet område, men der kan også være situationer, hvor det er 

aktiviteten som sådan, der er det egentlige mål". Selvom man fortsat gerne ser mål på 

effektniveau, så er man også opmærksom på, at det kan være vanskeligt at opstille outcomemål. 

Vejledning ”Ansvar for styring” var gældende ved udarbejdelsen af 2014 målene, som analyseres i 

dette kapitel. Men publikationen er allerede historisk, og den er i stedet erstattet af to nye 

vejledninger.    

 

Af særlig relevans for denne analyse udgav Økonomistyrelsen i 2010 i forlængelse af vejledningen 

”Ansvar for styring” et arbejdspapir ”Mål og resultatkrav – med fokus på effekt”. I dette arbejdspapir 

indgik en særskilt analyse af en mulig sammenhæng mellem opgavernes karakter og typen af 

performancemål. Økonomistyrelsens forventning var her, at ”De statslige institutioners 

produktionsvilkår og deres kontakt med kunder og marked er meget forskellig. Dette afspejler sig 

også i institutionernes forskellige opgavetyper. Formodningen må derfor være, at typen af 

resultatkrav i kontrakterne adskiller sig på en synlig måde.” (Økonomistyrelsen 2010a, s. 33). 

Økonomistyrelsen undersøgte på den baggrund om typen af performancemål for statslige 

institutioner i 2010 adskilte sig mellem institutioner med følgende forskellige opgavekarakter: 

Sagsbehandling, vidensproduktion, offentlige serviceydelser, rådgivning og tilsyn og 

beredskabsopgaver. Økonomistyrelsen fandt imidlertid ingen sammenhæng og konkluderede 

således, at det er ”blevet påvist, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen sammenhæng 

mellem på den ene side resultatkontrakternes udformning, for så vidt angår typen af resultatkrav, 

og på den anden side institutionens opgavetype og produktionsvilkår.” (Økonomistyrelsen 2010a, 

s. 36).  

 

Sammenfattende har der således været et stort fokus på øget anvendelse af outcomemål både i 

de gældende statslige vejledninger for udarbejdelse af resultatmål, i Rigsrevisionens anbefalinger, 

i mange ministeriers fokus i resultatstyringen samt fra en række konsulentfirmaer, som spillede en 

central rolle i den videre udvikling og konkrete implementering af mål og resultatstyringen. Der har 
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dog også fra mange aktører været opmærksomhed omkring at outcomemål på visse områder var 

vanskelige at operationalisere og for visse opgaveområder ikke kunne anvendes.  

 

Vejledningerne fra Finansministeriet og Økonomistyrelsen, anbefalingerne fra Rigsrevisionen og 

den generelle udvikling som resultatkontrakterne havde været igennem understøtter således i vidt 

omfang de opstillede hypotesers forventninger til at anvendelse af outcomemål må forventes 

gennemført, hvor det er praktisk muligt. Men også, at der er opgaveområder, hvor outcomemål 

ikke kan anvendes.  

 

Økonomistyrelsen fandt i deres analyse dog ingen sammenhæng mellem opgavernes karakter og 

typen af performancemål. Men denne konklusion kan dog også hænge sammen med 

Økonomistyrelsens operationalisering af opgavernes karakter i fem meget overordnede 

grupperinger, hvor der kun er begrænset teoretisk fundament for hvorfor nogle af disse opgavers 

karakter skulle adskille sig fra de andre. I den resterende del af dette kapitel gennemføres en 

empirisk analyse af de statslige resultatmål for 2014 og i hvilket omfang de er betinget af opgavens 

karakter. Til forskel fra Økonomistyrelsens analyse er der her tale om en mere detaljeret 

operationalisering af opgavernes karakter og med udgangspunkt i Wilsons typologi en mere 

teoretisk funderet analyse.  

 

3.2 Operationalisering  
 

I dette afsnit operationaliseres først den afhængige variabel i form af performancemål knyttet til de 

forskellige faser i produktionsmodellen, herefter den primære uafhængige forklaringsvariabel i form 

af operationalisering AF opgavernes karakter i form af Wilsons typologi. Endelig operationaliseres 

de tre kontrolvariable.  

 

Den afhængige variabel: Typer af performancemål  

Den afhængige variabel i denne analyse er en kodning af statslige resultatkontrakter for 2014 

kategoriseret efter performancemål knyttet til de forskellige faser i produktionsmodellen. Der skal 

udtrykkes stor tak til Mads Bøge Kristiansen, Institution for Statskundskab, Københavns 

Universitet, for at stille disse data til rådighed. Der indgår i analysen 100 statslige institutioner, som 

kun med enkelte undtagelser er et udtryk for den samlede population af statslige institutioner (se 

Kristiansen 2015). Disse 100 statslige institutioner har i alt 2073 performancemål svarende til ca. 

21 performancemål per institution.  

 

Finansministeriet har over en årrække gennemført kodningen af de statslige performancemål, der 

findes således data fra 2002, 2006, 2009, 2011 og 2012 kodet af Finansministeriet. De to første år 

blev dog indsamlet efter en lidt anden kodning. Efter 2012 holdt Finansministeriet op med at kode 

de statslige resultatkontrakter. Til gengæld har Kristiansen i forbindelse med udarbejdelse af 

artiklen ”Performance Contracting in Changing Environmental Circumstances: Changes in Contract 

Content Over Time in Danish Central Government” (Kristiansen 2015) fået kodet 2014 tallene efter 

samme kodningsskema, som Finansministeriet tidligere anvendte.  

 

Finansministeriet og Kristiansen (2015) skelner mellem 7 typer af performancemål 

(resultatkravstyper). Til brug for den første del af min analyse har jeg valgt at samle disse 7 typer i 

4 typer, der matcher faserne i produktionsmodellen. I den anden del af analysen anvendes også 

det oprindeligt mere detaljerede operationaliseringsniveau. Typerne af performancemål og 

definitionerne herfor samt min sammenlægning af enkelte af typerne fremgår af tabellen nedenfor.  
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Tabel 3. Kodning og definition af typer af performancemål for statslige resultatmål for 2014 

Resultatkravstype  
Pct. 

andel Definition  

Rekod-
ning af 
perfor-
mance-

mål 

Pct. 
andel 

Outcome (effekt)  16,6 pct. 

De virkninger institutionen prøver at opnå på 
sine omgivelser med sine output. Der kan 
skelnes mellem samfundsmæssige effekter 
(generelle effekter) og effekter for brugere/ 
borgere (specifikke effekter).  

Outcome 16,6 pct. 

Produkt/ydelse  16,3 pct. 

De leverancer/indsatser institutionen leverer til 
sine omgivelser. Output er måden institutionen 
prøver at påvirke det omgivende samfund eller 
konkrete brugere/borgere på.  

Output 36,5 pct. 

Kvalitet  14,1 pct. 

Ved kvalitet forstås graden af 
overensstemmelse mellem borgernes/brugernes 
forventninger og oplevelse i forhold til proces, 
resultat og effekt i mødet med den offentlige 
institution samt graden af overensstemmelse 
mellem proces, resultat og effekt og faglige 
standarder herfor.  

Sagsbehandlingstid  6,1 pct. Den tid, der anvendes på en sag/sagstype.  

Aktivitet  34,1 pct. 
En handling eller gruppe af handlinger der 
bidrager til tilvejebringelsen af en 
ydelse/leverance/produkt.  

Aktivitet 45,0 pct. 

Intern udvikling  10,9 pct. 

Ved intern udvikling forstås udviklingsprojekter 
og andre opgaver; som ikke er omfattet af 
ovenstående kategorier; som ikke vedrører 
institutionens slutprodukter, og som retter sig 
imod institutionens interne forhold, dvs. hvor det 
ikke direkte fremgår, at udførelsen af opgaven 
indgår direkte i opfyldelsen af eksterne krav til 
institutionen.  

Produktivitet  1,8 pct. 
Mængden af finansielle midler/ressourcer der 
anvendes for at opnå en given aktivitet, ydelse 
og/eller produkt.  

Produktivi
tet 

1,8 pct. 

I alt 
100,0 
pct. 

 
 

100,0 
pct. 

 

For at sikre validiteten i kodningen har det været forsøgt at etablere ovenstående klare definitioner 

af, hvad der menes med de forskellige typer af performancemål samt konkrete eksempler på mål 

for de enkelte typer. Der er dog stadig et vist element af skøn i kategoriseringen af de forskellige 

performancemål i de forskellige kategorier – eksempelvis om et mål er et aktivitets- eller et 

outputmål. Kristiansen (2015) har for at minimere disse problemer for 2014 datasættet haft to 

uafhængige kodere til at kode performancemålene for 2014.  

 

Outcomemål indgår i denne analyse som operationaliseret af Finansministeriet og Kristiansen 

(2015). Outputmålene er i den første del af denne analyse blevet operationaliseret som summen af 

produkt/ydelsesmål, kvalitetsmål og sagsbehandlingstid for at få en entydig operationalisering af 

output set i forhold til Wilsons typologi. Jeg anvender således her en bred definition af output, hvor 

der også indgår elementer relateret til processen. I denne brede definition af output er kvaliteten af 

ydelsen og tiden medgået til produktionen af ydelsen således en del af output. I den anden del af 

analysen med fokus på sammenhænge mellem de mere detaljerede opgavekategorier og 
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performancemål, anvender jeg dog også de specifikke resultatkrav fra den oprindelige 

operationalisering: Produkt/ydelsesmål, kvalitetsmål og sagsbehandlingsmål.  

 

Aktivitetsmål er i denne analyse operationaliseret som summen af både aktivitetsmål og interne 

udviklingsmål. Jeg forstår således her interne udviklingsmål som værende et udtryk for aktiviteter.  

 

Produktivitetsmålene er operationaliseret som mængden af ressourcer der anvendes for at opnå 

en given aktivitet, ydelse og/eller produkt. Operationaliseringen af produktivitetsmålene indeholder 

således både aktiviteter og output divideret med ressourcer. Endvidere udgør produktivitetsmål en 

overraskende lille andel af de statslige performancemål (1,8 pct. i 2014). Det er på baggrund af 

den meget lille anvendelse af produktivitetsmål samt at operationaliseringen af 

produktivitetsmålene her kan relatere sig til både aktiviteter og output og dermed ikke et klart valg i 

forhold til Wilsons typologi og målbarheden af output og outcome valgt at udelade 

produktivitetsmål fra den videre analyse. 
 

Den uafhængige variabel: Wilsons typologi  

Operationaliseringen af Wilsons typologi kan være vanskelig, da der er tale om en abstrakt 

kategorisering af institutioner baseret på deres type af opgaver. Det kan være vanskeligt at få et 

samlet overblik over offentlige institutioners opgaver på tværs af sektorer. Endvidere da langt de 

fleste statslige institutioner har flere opgaver som også skifter over tid som følge af den almindelige 

udvikling i opgavernes karakter, politiske prioriteringer, og ressortændringer kan det være 

vanskeligt at få et samlet, validt og opdateret overblik over den enkelte institutions 

opgaveportefølje. Endelig selv hvis det lykkes at få et overblik over en institutions samlede 

opgaveportefølje kan det være vanskeligt at vurdere hvilke af de ofte mangeartede opgaver, som 

er væsentligere end andre måske mere perifære opgaver, som institutionen også har ansvaret for. 

Disse udfordringer kan således være en del af forklaringen på, at det tidligere har været vanskeligt 

at efterprøve Wilsons teori i en empirisk analyse.  

 

Men i den danske finanslov, som løbende valideres og opdateres, er der en årlig opgørelse af alle 

statslige institutioners opgaver samt en angivelse af hver af disse opgavers økonomiske andel af 

institutionens samlede udgifter. Med denne opgørelse af de statslige institutioners opgaver og 

koblingen til budgettet, er der således på mange måde tale om et unikt datasæt. Det muliggør 

således en konkret operationalisering af målbarheden af output og outcome for alle de statslige 

institutioner i Danmark baseret på deres konkrete opgaveportefølje og dermed også en 

klassificering i Wilsons typologi af ”production”, ”craft”, ”procedural” eller ”coping” institutioner.  

 

Den konkrete operationalisering af output og outcome er sket ved først at inddele alle de omfattede 

statslige institutioners opgaver i finansloven i 12 grupperinger af opgaver. Hver af disse 

opgavekategorier er herefter karakteriseret efter om output og/eller outcome er synlige. Dette 

fremgår af tabellen nedenfor.  
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Tabel 4. Opgavekategorier og operationalisering i Wilsons typology på baggrund af synlighed af 

outcome og output for statslige institutioners opgaver specificeret i Finansloven for 2014 

Opgavekategori 
Andel i pct. 

Outcome 
er synligt 

Output er 
synligt 

Wilson 
typologi Andel i pct. 

1. Administration af konkrete 
ordninger 

2 pct. Ja Ja 
Production 

opgaver 
8 pct. 

2. Levering af ydelser / produktion 
 

6 pct. Ja Ja 

3. Uddannelsesvirksomhed 
 

11 pct. Ja Nej 
Craft 

Opgaver 
12 pct. 

4. Efterforskning og overvågning  
 

1 pct. Ja Nej 

5. Afgørelses-, klage- og ankesager 
samt vejl. Udtalelser 

10 pct. Nej Ja 

Procedural 
opgaver 

59 pct. 

6. Tilsyn, kontrol og militær 
 

8 pct. Nej Ja 

7. Informations-, rådgivnings- og 
datavirksomhed 

5 pct. Nej Ja 

8. Hjælpefunktioner, generel drift og 
administration 

21 pct. Nej Ja 

9. Vidensindsamling og formidling  
 

8 pct. Nej Ja 

10. Forskning 
 

7 pct. Nej Ja 

11. Min. betj., politikform., regeludv., 
int. samarb. og sekr. betj. 

11 pct. Nej Nej 
Coping 
opgaver 

21 pct. 
12. Koordinering og beredskab 
 

10 pct. Nej Nej 

I alt 
 

100 pct.    100 pct. 

  

Opgavekategorierne ”1. Administration af konkrete ordninger” og ”2. Levering af 

ydelser/produktion” indgår i Wilson typologien ”production”, da de er karakteriseret ved at både 

output og outcome er synligt. Det begrundes i, at der er tale om dels klassiske produktionsopgaver 

dels administration med produktionslignende karakter, hvor det ønskede outcome fra institutionen 

er defineret klart i enten lovgivning eller i interne styringsdokumenter fra ministeriet.  

 

Opgavekategorierne ”3. Uddannelsesvirksomhed” og ”4. Efterforskning og overvågning” indgår i 

Wilsons typologien ”craft”, da de er karakteriseret ved at output ikke er synligt, mens outcome er 

synligt. For disse opgaver er output ikke synligt, da det ofte foregår udenfor direkte synsvidde af 

ledelsen. Outcome er derimod synligt, da det f.eks. er muligt at måle i hvilket omfang 

efterforskningen og overvågning giver de ønskede resultater indenfor kriminalstatistikker, 

konkurrenceforhold, mv. For uddannelse kan det diskuteres om outcome er synligt eller ej.  

Baggrunden for at jeg her vælger at outcome er synligt, er at det er muligt at måle hvor mange 

kandidater, som gennemfører uddannelsen. Det kan selvfølgelig diskuteres i hvilket omfang en 

uddannet kandidat også er en succesfuld kandidat, og om der dermed er tale om et tilfredsstillende 

endeligt outcome.  

 

Opgavekategorierne ”5. Afgørelses-, klage- og ankesager samt vejl. Udtalelser”, ”6. Tilsyn, kontrol 

og militær”, ”7. Informations-, rådgivnings- og datavirksomhed”, ”8. Hjælpefunktioner, generel drift 

og administration”, ”9. Vidensindsamling og formidling” og ”10. Forskning” indgår i Wilson 

typologien ”procedural”, da de er karakteriseret ved at output er synligt, mens outcome i mindre 

grad er synligt. For disse opgaver foreligger der således typisk en ydelse eller et produkt 

eksempelvis en afgørelsessag, en tilsynsrapport, en HR- eller økonomirapport, en form for 



21 

formidling af viden eller en konkret forskningsartikel. Til gengæld vil outcome ofte være vanskeligt 

målbart, da det involverer en stor del af professionelt skøn (eksempelvis afgørelses, klage og 

ankesager eller forskning) eller hvor det er vanskeligt at isolere effekten af institutionens indsats fra 

andre faktorer (eksempelvis informations og rådgivningsvirksomhed) eller hvor effekten af 

institutionens indsats ofte indtræder med en betydelig tidsforskydning (eksempelvis visse typer af 

tilsyn og kontrol). 

 

Endelig indgår opgavekategorierne ”11. Min. betj., politikform., regeludv., int. samarb. og sekr. 

betj.” og ”12. Koordinering og beredskab” i Wilsons kategorien ”coping”, da de er karakteriseret ved 

at være opgaver af esoterisk karakter, hvor både output og outcome ikke er synligt og dermed 

vanskeligt målbart. Det er et generelt træk ved centrale policy relaterede opgaver og generelle 

koordinations- og beredskabsopgaver. 

 

Van Dooren, Bouckaert og Halligan (2010: s. 28) pointerer, at Wilsons typologi giver et stereotypt 

billede af en institution, idet institutioner ofte omfatter mange forskellige produkter og derfor, at 

forskellige dele af en institutions opgaver kan placeres i forskellige dele af Wilsons typologi. Dette 

er der korrigeret for i den konkrete operationalisering ved at tage højde for, at institutionerne netop 

har flere opgaver, og at de vægtes efter deres væsentlighed.  Dette er operationaliseret konkret 

ved, at alle institutionernes forskellige opgaver kategoriseres i forhold til Wilsons typologi og 

herefter vægtes i forhold til hvor stor en økonomisk andel, som de udgør af institutionens samlede 

bruttobudget. Dermed er det muligt for hver statslig institution at opgøre institutionens andel af den 

enkelte opgavekategorier og på baggrund heraf opgøre andelen af production-, craft-, procedural- 

og copingopgaver. For hver institution er der således opgjort 4 variable med procentandelen af 

institutionens opgaver, som kan placeres som henholdsvis production-, craft-, procedural- og 

copingopgaver. Som eksempel på operationaliseringen er der nedenfor angivet Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens opgavebeskrivelse på finansloven og heraf følgende operationalisering af 

opgavekategorier og wilsons typologi.  

 

Tabel 5. Eksempel på opgavekategorier og operationalisering af Wilsons typology for Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen 

Opgavebeskrivelse på finansloven 
2014 

Opga-
vens 

økonomi 
(mio. kr.) 

Katego-
risering 
opgave-
kategori 

Andel  
opgave-
kategori 

Katego-
risering 
Wilsons 
typologi 

Andel 
Wilsons 
typologi 

Effektive markeder. På konkurrence-
området godkender styrelsen større 
fusioner, opsporer og griber ind over-
for overtrædelser af konkurrence-
loven, og vejleder virksomheder om 
reglerne. 

121,1 
Efterforskning 

og 
overvågning 

58 pct. ”Craft” 58 pct. 

Tilsyn med vand- og 
spildevandsforsyningen 

9,9 
Tilsyn, kontrol 

og militær 
5 pct. 

”Procedur
al” 

31 pct. 
Hjælpefunktioner samt generel ledelse 
og administration 

54,7 

Hjælpefunk-
tioner, generel 

ledelse og 
administration 

26 pct. 

Sekretariatsbetjening og admi-
nistration for eksterne (Sekretariatet 
for Energitilsynet, administration for 
Stormområdet, mv.) 

24,4 

Min. betj., 
politikform., 
regeludv., 

sekr. betj. mv. 

11 pct. ”Coping” 11 pct. 

I alt 
 

210,1  100 pct.  100 pct. 
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Tabellen viser, at baseret på de opgavertyper, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager 

og vægtet efter deres økonomiske størrelse er der 58 procent opgaver, som kan betegnes som 

”craft” opgaver, 31 pct. ”procedural” opgaver og 11 pct. ”coping” opgaver.  

 

Med opgørelsen af de statslige institutioners opgaver og koblingen til budgettet har det været 

muligt i praksis at operationalisere synligheden af output og outcome for alle de udvalgte statslige 

institutioner og heraf følgende placering i Wilsons typologi. Der knytter sig dog en række 

måleproblemer hertil.  

 

For det første stiller det store krav til, at beskrivelsen af de statslige institutioners opgaver er 

korrekt og opdateret og dermed et validt udtryk for det som ønskes mål. Her udgør 

opgavebeskrivelsen i finansloven imidlertid et meget validt datasæt, da der er tale om en 

beskrivelse, der indgår i egentlig lovtekst og dermed har stor fokus i præcisionen i beskrivelsen fra 

både den statslige institution og departement. Endvidere er der tale om en opgavebeskrivelse, som 

har fremgået af finansloven i stort set samme format over de sidste 10 år, men løbende opdateret 

med de seneste udviklinger i institutionernes ansvar og portefølje af opgaver. Der vurderes 

dermed, at de beskrivelser, der ligger til grund for kategoriseringen i vidt omfang er både korrekte, 

opdaterede og valide beskrivelser af institutionernes opgaver.  

 

For det andet, kan kodningen i opgavegrupperingerne være vanskelig og baseret på en 

skønsbaseret individuel kodning og dermed et problem i forhold til reliabiliteten. For at imødegå 

dette har jeg for det første anvendt den tilgang først at kode i de 12 ret detaljerede 

opgavekategorier og først herefter samle i Wilsons typologi. Dermed skabes en klarhed omkring 

hvilke typer af opgaver, som er kategoriseret som ”production”, ”procedure”, ”craft” og ”coping”. 

Der er dog fortsat tale om en skønsbaseret vurdering af placeringen i de enkelte opgavekategorier. 

For langt hovedparten af opgaverne var det dog relativt entydigt hvilken kategori, som opgaven 

vedrørte.  

 

En tredje problemstilling relaterer sig til, at der er anvendt en kodning af kategorierne som 

enten/eller det vil sige enten helt synlige eller ikke synlige for så vidt angår output eller outcome. 

For især nogle opgaver er dette en tilnærmelse, da nogle formål indeholder flere underliggende 

opgaver, som kunne kategoriseres i forskellige kategorier. Denne nominale kodning giver dermed 

en manglende præcision i kodningen og dermed et problem for reliabiliteten. Det vurderes dog, at 

være et mindre problem for reliabiliteten. Da denne manglende præcision også må forventes at 

fordele sig tilfældigt på tværs af alle institutioner har det derfor også kun begrænset effekt på 

validiteten af analyserne.   

 

En fjerde problemstilling relaterer sig til vægtningen, hvor der anvendes andelen af bruttoudgifter. 

Andelen af bruttoudgifterne er måske for nogle institutioner ikke en fuldt ud dækkende estimat for 

hvor stor en andel denne opgave reelt set fylder i forhold til institutionens aktiviteter. Her vurderes 

det dog, at bruttoudgifterne er et forholdsvis godt estimat for denne vægtning, da der er tale om 

institutionens bedste bud på andelen af deres udgifter, som varetages hertil. Der vil dog være 

enkelte institutioner, som eksempelvis administrerer en række tilskud, hvor selve udgiften hertil er 

høj, mens institutionens egen aktivitet hertil er forholdsvis lille.  

 

Det vurderes således samlet set, at der er tale om en god operationalisering, hvor det på baggrund 

af et unikt datamateriale med en tydelig, kvalificeret og valideret beskrivelse af de statslige 

institutioners formål og en entydig kobling foretaget til institutionens bruttoudgifter til dette formål, 

har været muligt at operationalisere Wilsons typologi på en valid og pålidelig måde. Der er dog tale 
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om et skønsbaseret indeks med dertilhørende muligheder for støj som følge af fejl i de skønnede 

vurderinger.  

 

Alternative forklaringsvariable (kontrolvariable) 

De tre alternative forklaringsvariable er operationaliseret på følgende vis. Institutionens størrelse er 

operationaliseret som antal årsværk opgjort i finansloven for 2014. Institutionens andel indtægter 

er operationaliseret på baggrund af regnskabstal fra statsregnskabet, som institutionens 

driftsindtægter divideret med institutionens samlede driftsudgifter. Institutionens lønandel er 

operationaliseret på baggrund af regnskabstal fra statsregnskabet som institutionens samlede 

lønudgifter divideret med institutionens samlede driftsudgifter.  

 

Modellen 

For at teste hypoteserne opstillet i kapitel 2 anvendes først en traditionel multivariat 

regressionsanalyse med fokus på i hvilket omfang de konstruerede indeks for institutionernes 

andel af wilsons opgavekategorier kan forklare anvendelsen af de forskellige typer af 

performancemål (outcome-, output- og aktivitetsmål). Selvom der i realiteten er tale om et fuldt 

populationsstudie af samtlige statslige styrelser, så lægges der vægt på at sammenhængene skal 

være statistisk signifikante, hvorved der tages højde for mindre usikkerheder i målingen af de 

forskellige variable som gennemgået ovenfor samt variation, der alene skyldes tilfældige 

påvirkninger.  

 

I den efterfølgende uddybende analyse tages der udgangspunkt i de 12 oprindelige 

opgavekategorier. For at minimere antallet af uafhængige variable anvendes en ”stepwise 

regression procedure” (Agresti & Finlay 1986, s. 375-380). I denne procedure tillægges én variabel 

ad gangen til modellen. Den variabel som tillægges er den variabel, som er højest korreleret med 

den afhængige variabel, når der kontrolleres for de variable, der allerede er i modellen. Såfremt 

der er variable, som bliver insignifikante ved et givet konfidensniveau, når nye variable tillægges, 

så bliver de taget ud af modellen igen. Når der ikke er flere variable, der tillægges og som er 

signifikante er modellen færdig. I proceduren er det valgt, at tage udgangspunkt i et minimum 

konfidensniveau på 0,05. Som udgangspunkt er de tre kontrolvariable dog altid medtaget i 

modellen også selvom de ikke er signifikante. Denne metodes eksplorative karakter gør dog, at 

man skal være opmærksom på særligt to ting. For det første, grundet metodens karakter, hvor der 

scannes for et relativt stort sæt af uafhængige variables forklaringskraft, så er det en risiko, at 

nogle variable giver en høj forklaringskraft, men som alene skyldes tilfældighed (random sampling 

error). For det andet skal man være forsigtig med kausal fortolkning af variablene, da de netop ikke 

er valgt ud fra en på forhånd specificeret teoretisk model, men er udvalgt fordi de har en høj 

forklaringskraft. Det betyder, at der kan indgå variable i forklaringen, som måske har en høj 

korrelation og dermed høj forklaringskraft, men uden at der er tale om en egentlig kausal 

sammenhæng. De 12 formålstyper er dog ikke et tilfældigt sæt af uafhængige variable, som mulige 

forklaringer på typen af performancemål - og derfor kan modellerne vise nogle interessante 

sammenhænge, som kan give anledning til relevante kausale overvejelser.  

 

3.3 Typer af performancemål som funktion af Wilsons typologi 
 

I dette afsnit gennemføres en analyse af typen af performancemål som funktion af institutionernes 

opgavekarakter i form af Wilsons typologi. Først introduceres kort udviklingen i typer af 

performancemål. Herefter undersøges om der er en sammenhæng mellem typer af 

performancemål og Wilsons typologi.  
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Udviklingen i typer af performancemål 2009-2014 

Tabellen nedenfor viser udviklingen i de statslige institutioners antal af outcome-, output-, 

aktivitets- og produktivitetsmål for årene 2009, 2011, 2012 og 2014.    

 

Tabel 6. Antal outcome-, output-, aktivitets- og produktivitetsmål i 2009, 2011, 2012 og 2014 

 2009 2011 2012 2014 

Outcomemål 465 359 359 298 

Outputmål 814 539 563 705 

Aktivitetsmål  1681 917 1029 1031 

Produktivitetsmål 99 78 34 33 

I alt 3058 1893 1985 2067 

Kilde: Kristensen 2015b, s. 11 

 

Det ses, at der i alle år er flest aktivitetsmål, næst-flest outputmål, tredje-flest outcomemål og klart 

færrest produktivitetsmål.  

 

For at sammenligne mellem de forskellige typer af mål viser tabellen nedenfor udviklingen i de 

statslige institutioners andel (i procent) af outcome-, output-, aktivitets- og produktivitetsmål for 

årene 2009, 2011, 2012 og 2014.  

 

Tabel 7. Andel af outcome-, output-, aktivitetsmål og produktivitetsmål i 2009, 2011, 2012 og 2014 

 2009 2011 2012 2014 

Outcomemål 15 pct. 19 pct. 18 pct. 14 pct. 

Outputmål 27 pct. 29 pct. 29 pct. 34 pct. 

Aktivitetsmål  55 pct. 48 pct. 52 pct. 50 pct. 

Produktivitetsmål 3 pct. 4 pct. 2 pct. 2 pct. 

I alt 100 pct. 
(n=3058) 

100 pct. 
(n=1893) 

100 pct. 
(n=1985) 

100 pct. 
(n=2067) 

Kilde: Kristensen 2015b, s. 11  

 

Ses på udviklingen i de enkelte kategorier over tid, er der tale om små forskelle årene imellem. 

Dette kunne tale for, at det er vanskeligt at ændre typen af mål. Andelen af outcomemål har 

således ligget på et stabilt niveau under 20 pct. og for 2014 kun 14 pct. Denne relativt lave andel er 

umiddelbart noget overraskende i og med at statslige vejledninger mv. har anbefalet anvendelsen 

af outcomemål og effektmåling i de seneste statslige vejledninger (Finansministeriet 2003, 2004 og 

2010, 2014, Økonomistyrelsen 2010a, 2010b og 2010c). Andelen at outputmål ligger nogenlunde 

stabilt omkring de 30 pct. med en svag stigende tendens. Det er også overraskende, at 

aktivitetsmål udgør så stor en andel af de samlede mål svarende til ca. halvdelen af alle mål, idet 

aktivitetsmål umiddelbart anses som værende langt fra de ønskede effektmål. Endelig er det 

overraskende set i lyset af, at den statslige vejledning anbefaler kobling af mål og økonomi, at 

andelen af produktivitetsmål er så lille og i 2014 udgør under 2 pct.  

 

Deskriptiv sammenhæng mellem typer af performancemål og Wilsons typologi 

I tabellen nedenfor vises først andelen af de forskellige typer af performancemål for institutioner, 

som har over halvdelen af deres opgaver karakteriseret ved en af Wilsons typologier for enten 

”production”, ”craft”, ”procedural” eller ”coping” institutioner.  
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Tabel 8. Gennemsnitlig andel af outcome-, output- og aktivitetsmål for institutioner med høj andel af 

production-, craft-, procedural eller copingopgaver 

Wilsons typologi 

Gennemsnitlig 
andel 

outcomemål 
Gennemsnitlig 

andel outputmål 

Gennemsnitlig 
andel 

aktivitetsmål I alt 

Institutioner med høj craft 
indeks (>0,5) 

44 pct. 16 pct. 39 pct. 100 pct. (n=13) 

Institutioner med høj 
procedural indeks (>0,5) 

13 pct. 41 pct. 43 pct. 100 pct. (n=58) 

Institutioner med høj 
coping indeks (>0,5) 

11 pct. 36 pct. 45 pct. 100 pct. (n=17) 

Institutioner med høj 
production indeks (>0,5) 

5 pct. 26 pct. 67 pct. 100 pct. (n=6) 

 

Tabellen viser, at der for flere af typerne af performancemål er væsentlige forskelle mellem 

Wilsons forskellige typer af institutioner. Som ventet er andelen af outcomemål for ”craft” 

institutioner markant højere (44 pct.).end for både procedural (13 pct.) og coping (11 pct.). For 

outputmål har ”procedural” institutioner også som ventet den højeste andel af outputmål (41 pct.). 

For aktivitetsmål har ”production” institutioner overraskende den højeste andel (67 pct.). 

”Production” institutionernes høje andel her skal dog tolkes varsomt, da der er tale om en meget 

lille kategori med kun 6 institutioner. Det er således også overraskende, at production institutioner 

har den laveste andel af outcomemål. Der kan dog konkluderes, at der er markante forskelle 

mellem Wilsons fire typer, og bortset fra (et begrænset antal) production institutioner, så fordeler 

de sig som ventet.  

 

Regressionsanalyse for sammenhæng mellem typer af performancemål og Wilsons typologi 

For at teste de opstillede teoretiske hypoteser og finde ud af om der er en sammenhæng mellem 

typer af performancemål og Wilsons typologi for institutioner, også når der testes for andre variable 

gennemføres en multivariat regressionsanalyse. Resultaterne af regressionsanalysen er vist i 

tabellen nedenfor.  

 

Tabel 9. Regressionsanalyse af andel outcome-, output- og aktivitetsmål som funktion af Wilsons 

typologi 

 Afhængig variabel 

Uafhængige variable Outcomemål Outputmål Aktivitetsmål 

Intercept 0,16 (1,68)* 0,21 (1,69)* 0,61 (3,79)*** 
Andel ”craft” opgaver 0,53 (4,69)*** -0,20 (-1,37) -0,29 (-1,54) 
Andel ”procedural” opgaver 0,13 (1,43) 0,24 (1,99)** -0,37 (-2,40)** 
Andel ”coping” opgaver 0,11 (1,06) 0,20 (1,46) -0,28 (-1,65) 
Størrelse i årsværk 0,000004 (0,56) 0,000004 (0,44) -0,000010 (-0,89) 
Lønandel -0,33 (-4,53)*** -0,02 (-0.29) 0,34 (2,84)*** 
Indtægtsandel -0,04 (-0,54) 0,02 (0,29) 0,01 (0,15) 

Adj. R
2
 0,46*** 0,14*** 0,09** 

N 100 100 100 

Note:  

Det første tal angiver de ustandardiserede fortegn, tallet i parentes angiver t-værdien, antallet af stjerner 

angiver signifikansen af t-værdien *>0,1 pct. **>0,05, ***>0,01 

I adj. R angiver stjernerne sandsynligheden for at F-værdien for hele ligningen er forskellig fra 0.  

 

I den første kolonne fremgår de uafhængige variable, som indgår i analysen. Det bemærkes, at 

”production” variablen ikke indgår, da den er statistisk redundant (summen af de fire variable på 

baggrund af Wilsons typologi giver altid 100 pct.). Det bemærkes, at hvilken variabel, der 

undlades, ingen effekt har på resultaterne af de øvrige variable og på modellens forklaringskraft. I 
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den næste kolonne vises resultaterne af de uafhængige variables effekt med institutionernes andel 

af outcomemål som den afhængige variabel. I de efterfølgende kolonner er det samme 

regressionsanalyse, men gennemført med henholdsvis andel outputmål og andel aktivitetsmål, 

som den afhængige variabel.  

   

Hypoteseafklaring og fortolkning af regressionsanalyse for outcomemål 

Regressionsanalysen for outcomemål viser, at analysen har en god forklaringskraft på 46 pct. (adj. 

R2). Andelen af ”craft” opgaver har en væsentlig del af forklaringskraften med en markant positiv t-

værdi (4,69) og er statistisk signifikant. Det vil sige, at institutioner med en høj andel af ”craft” 

opgaver som ventet har en markant højere andel af outcomemål end de øvrige institutioner. 

Hypotesen H2 at outcomemål forventes anvendt i større omfang for institutioner med en høj andel 

af ”craft” opgaver kan derfor bekræftes.  

 

Endvidere er lønandele statistisk signifikant og med en høj negativ t-værdi (-4,53). Dette betyder 

således, at institutioner med høj lønandel har mindre andel outcome-mål. Dette er ikke direkte en 

bekræftelse af hypotesen H7, som har fokus på at høj lønandel skulle indebære flere aktivitetsmål. 

Men resultater kan dog hænge godt sammen med denne hypotese, da det må forventes, at 

institutioner med høj lønandel som er meget administrative i karakter også har en mindre andel af 

outcomemål. Til gengæld kunne den alternative forklaringsvariabel i form af at institutionens 

størrelse skulle forøge anvendelse af outcomemål ikke bekræftes. Hypotesen H5 kan således 

afkræftes.   

 

Jeg gennemførte også den samme regressionsligning, men med andel ”production” inkluderet som 

en af de tre Wilson kategorier i regressionen. Denne analyse viste, at andel ”production” ikke var 

statistisk signifikant. Det kan derfor konkluderes, at hypotese H1 kan afkræftes. Andel ”production” 

opgaver har ikke en signifikant påvirkning af outcome. 

 

Hypoteseafklaring og fortolkning af regressionsanalyse for outputmål 

Regressionsanalysen for outputmål viser, at analysen har mere begrænset forklaringskraft på 14 

pct. (adj. R2). Det er kun ”procedural” variablen som er statistisk signifikant, og som har en 

væsentlig og positiv t-værdi (1,99). Det vil sige, at ”procedurale” institutioner, som forventet har en 

højere andel af outputmål end de andre typer af institutioner. Hypotesen H3, hvor det forventes, at 

outputmål i større omfang anvendes for ”procedural” institutioner kan således bekræftes. Det skal 

dog bemærkes, at der her er tale om en mindre stærk sammenhæng, end der var tale om for 

”craft” opgaver og outcomemål. Det forsøges derfor også i næste afsnit at lave en uddybende 

analyse, og på den baggrund påvise en stærkere sammenhæng mellem procedurale typer af 

opgaver og anvendelsen af outputmål.  

 

Hypotese H6 om at institutioner med høj grad af indtægter er mere tilbøjelige til at anvende 

outputmål idet der for salg af produkter må forventes muligt at specificere output, kan til gengæld 

ikke bekræftes. Indtægtsandelen er positiv, men er ikke statistisk signifikant.  

 

Jeg gennemførte også her den samme regressionsligning, men med andel ”production” inkluderet 

som en af de tre Wilson kategorier i regressionen. Denne analyse viste, at andel ”production” ikke 

var statistisk signifikant. Det kan derfor konkluderes, at hypotese H1 kan afkræftes også for 

outputmål. Andel ”production” opgaver har ikke en signifikant påvirkning af anvendelsen af 

outputmål. Det er således overraskende at klassiske statslige ”production” institutioner som også 

er af bevillingstypen statsvirksomhed såsom Statens Serum Institut, Banedanmark, 

Bygningsstyrelsen, Det Kongelige Teater, mv. har meget lille andel output- og outcomemål og en 

meget høj andel af aktivitetsmål. Da der er tale om et relativt lille sample af institutioner med en høj 

andel af ”production” opgaver er det dog muligt at idiosynkratiske faktorer kan spille ind 



27 

(eksempelvis at 2014 har haft et særligt aktivitetsbaseret fokus på grund af organisationsændringer 

i flere af de pågældende institutioner) eller at det kan være et udtryk for specifikke problemer i 

kodningen af typer af performancemål og opgavekategorier. En nærmere afklaring heraf vil kræve, 

at der gennemføres et egentligt case-studie af de pågældende ”production” institutioner. Det ligger 

udenfor rammerne af denne analyse.  

 

Hypoteseafklaring og fortolkning af regressionsanalyse for aktivitetsmål 

Regressionsanalysen for aktivitetsmål viser, at analysen har begrænset forklaringskraft på 9 pct. 

(adj. R2). Kun ”procedural” variablen er statistisk signifikant og med en negativ sammenhæng og 

en t-værdi (-2,40). En høj andel af coping opgaver har en negativ sammenhæng med anvendelsen 

af aktivitetsmål, men er ikke statistisk signifikant. Det negative fortegn er dog noget overraskende 

da forventningen var, at i der for ”coping” opgaver ville være en positiv sammenhæng, hvor 

institutioner med høj andel af ”coping” opgaver i større grad ville anvende aktivitetsmål end de 

andre institutioner, da det er vanskeligt at operationalisere andre typer af performance mål for 

”coping” opgaverne. Dermed kan hypotesen H4,om at aktivitetsmål må forventes anvendt i større 

omfang for ”coping” institutioner afkræftes. Dette afspejler da også det billede vi så i den 

deskriptive tabel 8, hvor der ikke var nogle klar sammenhæng mellem høj grad af coping opgaver 

og anvendelsen af aktivitetsmål. Der kan tænkes flere mulige forklaringer på dette forhold. Dels 

kan aktivitetsmål i princippet anvendes for alle typer af Wilsons opgavekategorier og med den 

meget høje andel af institutionernes resultatmål, som er aktivitetsmål er det i høj grad tilfældet. 

Dels kan der være tale om, at institutionerne simpelthen ikke vælger at opstille mål for deres 

”coping” opgaver da selv aktiviteterne forbundet hermed kan være vanskelige at opgøre 

meningsfuldt.  

 

Til gengæld er der for variablen lønandel en statisk signifikant og positiv sammenhæng med t-

værdi på 2,84. Det vil sige, at hypotesen H7 kan dermed endeligt bekræftes. Institutioner med en 

meget høj lønandel har flere aktivitetsmål, da højere lønandel indebærer, at der er tale om mere 

administrativt orienterede institutioner. 

 

3.4 Typer af performancemål som funktion af opgavekategorier  
 

I dette afsnit gennemføres en analyse af typen af performancemål og mulige sammenhænge med 

opgavekategorier. Der tages i denne analyse direkte udgangspunkt i de 12 opgavekategorier, som 

Wilsons typologi var bestemt ud fra. Der er således tale om en mere detaljeret operationalisering af 

opgavernes karakter som bestemmende for typen af performancemål. Der er tale om en mere 

eksplorativ analyse, hvor der identificeres empiriske sammenhænge mellem opgavekategorierne 

og typen af performancemål, som efterfølgende danner basis for overvejelser om mulige kausale 

sammenhænge.  

 

Deskriptiv sammenhæng mellem typer af performancemål og opgavekategorier 

Først beskrives en simpel gennemsnitsbetragtning for sammenhængen mellem typer af 

performancemål og opgavekategorier. For hver opgavekategori vises om der er forskelle i 

gennemsnittet for de forskellige typer af performancemål for de institutioner med en høj andel af 

opgavekategorien. Opgavekategorien er defineret som høj for den enkelte institution, hvis 

institutionens andel af denne opgavekategori udgør over 25 pct. af institutionens samlede 

opgaveportefølje. 
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Tabel 10. Gennemsnitlig anvendelse af forskellige af typer af performancemål (outcome, output og 

aktivitet) for statslige institutioner med en høj værdi af opgavekategorien (andel over 0,25)  

 Gennemsnitlig anvendelse af forskellige 
typer af performancemål 

 

Opgavekategorier Outcomemål Outputmål  Aktivitetsmål Antal 

1. Administration af konkrete ordning (høj) 0,07 0,26 0,62 3 

2. Levering af ydelser / produktion (høj) 0,06 0,34 0,58 9 

3. Uddannelsesvirksomhed (høj) 0,46 0,15 0,37 19 

4. Efterforskning og overvågning  (høj) 0,11 0,38 0,52 2 

5. Afg., klage- og ankesager samt vejl.udt. (høj) 0,02 0,61 0,31 13 

6. Tilsyn, kontrol og militær (høj) 0,13 0,27 0,58 11 

7. Informations-, rådg.- og datavirksomhed (høj) 0,08 0,38 0,54 8 

8. Hjælpefunktioner, drift og administration (høj) 0,11 0,35 0,51 38 

9. Vidensindsamling og formidling (høj) 0,16 0,36 0,48 11 

10. Forskning (høj) 0,54 0,36 0,08 12 

11. Min.betj., policy, regeludv., int. og sekr.betj. (høj) 0,10 0,34 0,56 16 

12. Koordinering og beredskab (høj) 0,10 0,34 0,56 13 

 

Tabellen viser, at der er væsentlige afvigelser i andelen af de forskellige typer af performancemål 

for institutioner med høje værdier på de forskellige opgavekategorierne. For outcome 

performancemål er der således tale om markante forskelle i andelen af outcomemål for især ”Afg., 

klage- og ankesager samt vejl.udt.”, ”Uddannelsesvirksomhed” og ”Forskning”. For output 

performancemål er der tale om markante forskelle i andelen af outputmål for især ”Afg., klage- og 

ankesager samt vejl.udt.” og ”Uddannelsesvirksomhed”. For aktivitetsmål er der tale om markante 

forskelle mellem ”Administration af konkrete ordninger”, ”Levering af ydelser/produktion”, ”Tilsyn, 

kontrol og militær”, ”Afg., klage- og ankesager samt vejl.udt.” og især ”Forskning”. For 

produktivitetsmål er der tale om forskelle mellem ”Administration af konkrete ordninger” og ”Afg., 

klage- og ankesager samt vejl.udt.” 

 

Regressionsanalyse af sammenhæng mellem typer af performancemål og opgavekategorier 

I nedenstående tabel vises resultaterne for en stepvis multivariat regressionsanalyse for 

sammenhængen mellem typer af performancemål og opgavekategorier, når der kontrolleres for de 

øvrige opgavekategorier samt de 3 kontrolvariable ”Størrelse i årsværk”, ”Lønandel” og 

”indtægtsandel”.  
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Tabel 11. Stepvis regressionsanalyse af typer af performancemål som funktion af 

opgavekategorierne  

 Afhængig variabel 

Uafhængige variable Outcomemål Outputmål  Aktivitetsmål 

Intercept 0,22 (5,3)*** 0,33 (5,0)*** 0,46 (6,3)*** 
Størrelse i årsværk 0,00005 (0,8) 0,00002 (0,2) -0,0001 (-1,0) 
Lønandel -0,23(-3,5)*** -0,03 (-0.2) 0,21 (1,9)* 
Indtægtsandel -0,08(-1,4) 0,03 (0,4) 0,04 (0,5) 
1. Administration af konkrete ordning  - - - 
2. Levering af ydelser / produktion  - - - 
3. Uddannelsesvirksomhed 0,42 (5,4)*** -0,40(-3,8)*** - 
4. Efterforskning og overvågning - - - 
5. Afg., klage- og ankesager samt vejl.udt. - 0,38 (4,4)*** -0,39 (-3,4)*** 
6. Tilsyn, kontrol og militær - - - 
7. Informations-, rådg.- og datavirksomhed - - - 
8. Hjælpefunktioner, drift og administration - - - 
9. Vidensindsamling og formidling - - - 
10. Forskning 0,32 (3,1)*** 0,36 (2,8)*** -0,69 (-4,1)*** 
11. Min.betj., policy, regeludv., int. og 
sekr.betj. 

- - - 

12. Koordinering og beredskab - - -0,24 (-2,1)** 

Adj. R
2
 0,53*** 0,33*** 0,25*** 

N 100 100 100 

Note:  

Det første tal angiver de ustandardiserede fortegn, tallet i parentes angiver t-værdien, antallet af stjerner 

angiver signifikansen af t-værdien *>0,1 pct. **>0,05, ***>0,01 

I adj. R angiver stjernerne sandsynligheden for at F-værdien for hele ligningen er forskellig fra 0.  

 

Tabellen viser, at for alle modellerne kan opgavekategorierne i væsentlig omfang medvirke til at 

forklare typen af performancemål. Især for outcomemål giver modellen en stærk forklaringskraft på 

53 pct. (adj. R2), men også modellerne for outputmål på 31 pct. (adj. R2) og aktivitetsmål på 25 pct. 

(adj. R2) har god forklaringskraft. I det følgende fortolkes modellens resultater for de forskellige 

typer af performancemål, og der gennemføres uddybende analyser. 

 

Fortolkning af analysens resultater for outcomemål 

Analysens resultater for outcomemål viser, at de to opgavekategorier ”Uddannelsesvirksomhed” og 

”Forskning” er de to opgavekategorier, som bedst forklarer institutionens valg af outcomemål. Både 

”Uddannelsesvirksomhed” og ”Forskning” har en positiv sammehæng med outcomemål. Det vil 

sige i desto højere grad en institution er karakteriseret ved opgaverne uddannelsesvirksomhed og 

forskning desto større anvendelse af outcomemål har denne institution.  

 

Som forventet har uddannelse en positiv sammenhæng med andelen af outcomemål for en 

institution. Til gengæld er det mere overraskende, at forskning har en positiv sammenhæng med 

andelen af outcomemål. Forskning vil typisk være en opgavekategori, hvor man umiddelbart vil 

synes, at det er svært at måle outcome.  

 

En mulig forklaring på at både uddannelse og forsknings opgavekategorierne er signifikante kunne 

hænge sammen med, at især de store universiteter Københavns Universitet, Aarhus Universitet, 

Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, mv. er karakteriseret ved både uddannelse og 

forskning også alle har en høj andel af outcomemål. Dette hænger sammen med, at 

universiteterne siden 1994 været en del af den statslige taxameterstyring, hvor staten yder tilskud 

til universiteterne baseret på en takst efter hvor mange kandidater, der gennemfører studierne. 

Dermed kunne en hypotese være, at den høje andel af outcomemål i realiteten er en konsekvens 
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af den institutionelle besluttede taxameterstyring, og at opgavekategorierne ”uddannelse” og især 

”forskning” er en spuriøs relation.  

 

Dette har jeg derfor testet for ved, at kontrollere regressionsanalysen for den institutionelle variabel 

taxameterstyring. Taxameterstyringen er her defineret som en dummy variabel baseret på de 

institutioner, som har bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution og dermed er lig de 

taxameterstyrede videregående uddannelsesinstitutioner.  

 

Tabel 12. Regressionsanalyse af typer af performancemål som funktion af opgavekategorier og 

taxameterstyring  

Uafhængige variable Afhængig variabel: Outcomemål 

Intercept 0,18 (4,3)*** 
Størrelse i årsværk -0,000007 (-0,0) 
Lønandel -0,14 (-2,1)** 
Indtægtsandel -0,06 (-1,1) 
Taxameterstyret videregående udd. (dummy)  0,27 (2,9)*** 
6. Uddannelsesvirksomhed 0,32 (4,0)*** 
12. Forskning 0,14 (1,25) 

Adj. R
2
 0,57*** 

N 100 

Note:  

Det første tal angiver de ustandardiserede fortegn, tallet i parentes angiver t-værdien, antallet af stjerner 

angiver signifikansen af t-værdien *>0,1 pct. **>0,05, ***>0,01 

I adj. R angiver stjernerne sandsynligheden for at F-værdien for hele ligningen er forskellig fra 0.  

 

Regressionsanalysen viser, at når taxameter styring inkluderes i modellen, så øges 

forklaringskraften for adj. R2 til 57 pct. Taxameterstyring har en signifikant og stærk positiv 

sammenhæng med andelen af outcomemål. Endvidere er opgavekategorien ”Forskning” ikke 

længere signifikant.  

 

Det kan på den baggrund konkluderes, at sammenhængen mellem ”forskning” og outcomemål i 

vidt omfang er en spuriøs relation, som dækker over, at andelen af outcomemål er tæt forbundet 

med taxameterstyring, og at andelen af forskning er høj i taxameterstyrede institutioner.  

 

Opgavekategorien ”Uddannelsesvirksomhed” er dog fortsat signifikant og er således en 

selvstændig forklaring på andelen af outcomemål. Endvidere er det institutionelle valg af 

taxameterstyring ikke valgt uafhængigt af opgavernes karakter. Det fremgår således af rapporten 

om taxameterstyringen (1998), at forudsætningen for indførelse af taxameterstyring netop var, at 

det var muligt at opstille et objektivt og kontrollerbart mål, og at dette er muligt på baggrund af 

måling af antallet af gennemførte elever. 

 

”For det første er det en decideret forudsætning for taxameterstyring, at der foreligger et objektivt 

og kontrollerbart mål… Med taxametersystemerne knyttes tilskuddenes størrelse direkte til det 

mest synlige resultatmål, uddannelsesinstitutionerne kan levere, nemlig til antallet af 

gennemførende elever eller studerende pr. tidsenhed.” (Undervisningsministeriet 1998, kapitel 2) 

 

Den kausale relation og forklaring af andelen af performancemål i staten kan derfor opstilles, som 

det fremgår af figuren nedenfor.  
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Figur 2. Forklaring af andelen af outcomemål for statslige institutioner 

 

  
 

Uddannelses opgavekategorien har således både en direkte positiv effekt på andelen af 

outcomemål og en indirekte positiv effekt ved at muliggøre anvendelsen af taxameterstyringen. 

Den institutionelle variabel taxameterstyringen har en positiv effekt på andelen af outcomemål. 

Endelig er institutioner med høj lønandel mindre tilbøjelige til at anvende outcomemål, da der 

typisk er tale om mere administrative ydelser, hvor outcome kan være sværere at måle.  

 

Fortolkning af analysens resultater for outputmål 

Analysens resultater for outputmål viser, at opgavekategorierne ”Afg., klage- og ankesager samt 

vejl.udt.” og ”Forskning” er positive og signifikante, mens ”Uddannelsesvirksomhed” er negativ og 

signifikant. Den største sammenhæng findes med opgavekategorien ”Afg., klage- og ankesager 

samt vejl.udt.”, hvor der også er en klar fortolkning da denne type af opgaver netop resulterer i et 

meget synligt output. Sammenhængen med forskning er som forventet også positiv, mens 

sammenhængen med uddannelse som ventet er negativ.  

 

Tabel 13. Stepvis regressionsanalyse af (underliggende) typer af performancemål som funktion af 

opgavekategorierne  

  Afhængig variabel  

Uafhængige variable Sagsbehandlingstid Produkter/ydelser Kvalitet 

Intercept 0,0005 (0,0) 0,24 (5,6) 0,20 (4,2)*** 
Størrelse i årsværk 0,000003 (0,9) -0,000002 (-0,3) -0,000004 (-0,6) 
Lønandel -0,01 (-0.3) -0,06 (-0,9) -0,03 (-0,4) 
Indtægtsandel 0,07 (2,6) -0,07 (-1,17) 0,00009 (0,0) 
1. Administration af konkrete ordning  - - - 
2. Levering af ydelser / produktion  - - - 
3. Uddannelsesvirksomhed - -0,30 (-3,91)*** -0,20 (-2,4)** 
4. Efterforskning og overvågning - - - 
5. Afg., klage- og ankesager samt vejl.udt. 0,45 (13,4)*** - - 
6. Tilsyn, kontrol og militær - - - 
7. Informations-, rådg.- og datavirksomhed - - - 
8. Vidensindsamling og formidling - - -0,21 (-2,2)** 
9. Forskning - 0,38 (3,6)*** - 
10. Hjælpefunktioner, drift og administration - - - 
11. Min.betj., policy, regeludv., int. og sekr.betj. - -0,19 (-2,37)** - 
12. Koordinering og beredskab - - - 

Adj. R
2
 0,67*** 0,20*** 0,05*** 

N 100 100 100 

Note:  

Det første tal angiver de ustandardiserede fortegn, tallet i parentes angiver t-værdien, antallet af stjerner 

angiver signifikansen af t-værdien *>0,1 pct. **>0,05, ***>0,01 

I adj. R angiver stjernerne sandsynligheden form at F-værdien for hele ligningen er forskellig fra 0.  
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Operationalisering af outputmål giver her også mulighed for at specificere analysen yderligere. 

Outputmål er operationaliseret som summen af Sagsbehandlingstid, produkt/ydelsesmål og 

kvalitetsmål (se tabel 3). Ved at gennemføre analysen separat for disse tre underliggende typer af 

outputperformancemål fås en mere specificeret analyse, der muliggøre en bedre forståelse af 

sammenhængene mellem opgavekategorierne og typen af performancemål.  

 

Tabellen ovenfor viser derfor resultatet fra en stepvis multivariat regressionsanalyse, som tilsvarer 

analysen med outputmål i tabel 11 ovenfor, men hvor den afhængige variabel for outputmål i 

stedet for er splittet op i de tre underliggende performancemåltyper: Sagsbehandlingstid, 

produkt/ydelsesmål og kvalitetsmål. 

 

Regressionsanalysen for sagsbehandlingstid viser, at der er en meget høj forklaringskraft på 67 

pct. (adj. R2), som alene forklares udfra opgavekategorien ”Afg., klage- og ankesager samt 

vejl.udt.” Der er således tale om en meget stærk relation, og det kan i dette tilfælde entydigt 

bekræftes, at valget af typen af performancemål sagsbehandlingstid er i høj grad betinget af, at der 

er tale om en institution med opgaver af karakteren juridiske afgørelsessager, ankesager eller 

lignende.    

 

For produkt/ydelsesmål er adj. R2 på 20 pct. et noget lavere niveau. Der er tre opgavekategorier, 

som er signifikante. ”Forskning” er som ventet positiv, mens ” Min.betj., policy, regeludv., int. og 

sekr.betj.” og ”Uddannelsesvirksomhed” begge som ventet er negative.  

 

For kvalitet er adj. R2 på 5 pct., og der er således tale om en meget begrænset forklaringskraft af 

modellen. Hovedkonklusionen for kvalitet er således, at der ikke er nogle sammenhæng mellem 

opgavernes karakter og anvendelsen af kvalitet som performancemål. Det skal dog også 

bemærkes, at kvalitet er her defineret som ”graden af overensstemmelse mellem 

borgernens/brugernes forventninger og oplevelse i forhold til proces, resultat, og effekt”. 

Kvalitetsmålinger kan således koble sig til alle faser i produktionsmodellen, og der bør derfor heller 

ikke forventes væsentlige forskelle som følge af, at opgavernes karakter resulterer i større eller 

mindre grad af målbarhed for enten output eller outcome.  

 

Fortolkning af analysens resultater for aktivitetsmål 

Analysens resultater for aktivitetsmål viser, at der er tre opgavekategorier, som er signifikante og 

som alle tre er negative. Det er opgavekategorierne ”Afg., klage- og ankesager samt vejl.udt.”, 

”Koordinering og beredskab” og ”Forskning”. Endvidere er lønandele signifikant og positiv, forstået 

således at institutioner med høj lønandele oftere anvender aktivitetsmål. Det skal dog bemærkes, 

at forklaringskraften af modellen er moderat (25 pct.). Hovedkonklusionen for aktivitetsmål er 

således fortsat, at der er en begrænset sammenhæng mellem opgavekategorier og anvendelsen 

aktivitetsmål. Alle institutioner kan opstille aktivitetsmål uafhængigt af om deres opgavers karakter 

betyder at deres output eller outcome er synligt og målbart.    
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Kapitel 4. Diskussion af anvendelsen af performance management i staten 

I dette kapitel diskuteres anvendelsen af performance management i staten set i lyset af denne 

analyses resultater for anvendelsen af forskellige typer af performancemål. Først diskuteres de 

grundlæggende styringsudfordringer, som performance management har i staten. Herefter 

diskuteres konsekvenserne af disse styringsudfordringer for anvendelsen af performance 

management i staten. Endelig diskuteres konsekvenserne af denne analyse for NPM.  

 

4.1 Styringsudfordringer for performance management i staten 
 

Som beskrevet i det foregående kapitel har der for de statslige resultatmål i Danmark igennem en 

årrække været et stort fokus på at etablere resultatmål med fokus på effektstyring. De statslige 

vejledninger fra Finansministeriet har haft klare anbefalinger til anvendelsen af outcomemål, 

mange ministerier fulgte trop med stort fokus på etableringen af outcomemål og konsulenter 

pressede på fra sidelinjen. På trods af dette viste den empiriske analyse, at anvendelsen af 

outcomemål var begrænset til kun at udgøre 14 pct. af de samlede resultatmål. Jeg viste, at særligt 

anvendelsen af outcomemål er betinget af opgavens karakter 

 

Anvendelsen af outcomemål er således begrænset i staten, fordi outcome for en stor del af de 

statslige institutioners opgaver ikke er målbart og synligt. Derfor kan de fleste statslige institutioner 

ikke opstille outcomemål for hovedparten af deres opgaver, men er tvunget til at anvende output- 

eller aktivitetsmål, eller helt at undlade at opstille performancemål for visse opgaver. Dermed vil de 

fleste statslige institutioners performancemål også kun give et partielt billede af institutionens 

samlede ønskede effekter.   

 

Denne opgaves empirisk baserede konklusion stemmer overens med en stor primært teoretisk 

litteratur med fokus på eksistensen af multiple mål, multiple meninger og uklarhed i den offentlige 

sektor (Wilson 1989, Ouchi 1977, Radin 2006, Vakkuri & Meklin 2006). Den offentlige sektor er 

netop karakteriseret ved opgaver, som ikke kan afklares ved, at et marked aggregerer kundernes 

præferencer og på den måde kan komme til udtryk i en pris og heraf følgende profit for 

virksomheden (outcome).   

 

Denne konklusion om at hovedparten af de statslige institutioner i bedste fald kun kan opstille 

performancemål, som dækker et partielt billede af deres ønskede effektmål har en række 

konsekvenser. For det første kræver valg af performancemål nøje overvejelser vedrørende design 

og valg af type af performancemål. For det andet skal der udvises stor varsomhed i koblingen af 

performance management med resultatløn og øvrige direkte incitamentbaserede mekanismer. For 

det tredje kan performance management ikke stå alene som styringsværktøj, men må 

nødvendigvis kobles med andre typer af styring. Disse konsekvenser diskuteres i det næste afsnit. 

 

4.2 Anvendelsen af performance management i staten 
 

Overvejelser omkring design af performancemål  

Hvis outcomemål ikke er mulige at anvende for en række af de statslige institutioners opgaver, 

fordi institutionen ikke løbende kan måle dens påvirkning af outcome, så er alternativet at anvende 

output- eller aktivitetsmål, jf. diskussionen i kapitel 2. Men i så fald er det vigtigt at sikre, at 

udarbejdelsen at outputmål og aktivitetsmål sker med den ønskede effekt for øje. Der bør således i 

forbindelse med udarbejdelse af output- og aktivitetsmål gennemføres kvalitative overvejelser, om 

hvordan de konkrete output eller aktiviteter påvirker den ønskede effekt.  
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Endvidere kan sådanne kvalitative overvejelser i mange tilfælde også suppleres af ad hoc 

effektmålinger. Selvom det ikke løbende er muligt at måle og følge op institutionens påvirkning af 

outcome, fordi data ikke er til stede, eller fordi der er en tidsforskydelse mellem indsatsen 

foretages og outcome opnås, så er det ofte muligt at lave sådanne konkrete ad hoc effektanalyser, 

der påviser, at der på et givet tidspunkt eller for et repræsentativt udsnit af opgaveporteføljen er en 

sammenhæng mellem institutionens indsatser og det ønskede outcome. Hvor sådanne analyser er 

mulige, bør de derfor gennemføres, inden mål opstilles og aktiviteter igangsættes.  

 

Kobling til incitamenter og resultatløn 

Som følge af at performancemål kun giver et partielt og indirekte billede af institutionens effekter 

kan anvendelsen af resultatløn og andre økonomiske direkte incitamenter også skævvride fokus. 

Endvidere er en følge effekt af anvendelsen af resultatløn, at det ofte forudsætter en meget direkte 

og formaliseret kobling mellem resultatmål og resultatløn. Det indebærer således, at målene skal 

formaliseres som hårde og kvantitative mål. På grund af opgavernes ofte komplekse karakter 

indebærer dette imidlertid ofte, at det kun er muligt at måle en begrænset del af den samlede 

opgavevaretagelse. Derved bliver resultatmålene ikke dækkende for opgavevaretagelsen og den 

kompleksitet, der ofte ligger i opgavevaretagelsen, bliver ikke indfanget af resultatmålene. 

Koblingen mellem incitamenter og resultatløn indebærer derfor, at der ikke opstilles mere 

kvalitative mål, som ellers ville være mere dækkende og på mange områder også ville kunne give 

et bedre udgangspunkt for den ledelsesmæssige prioritering og styring.  

 

En del management litteratur argumenterer således også for at resultatløn ikke har den ønskede 

effekt fordi incitamenterne i kontrakterne ikke er designet rigtigt (Jensen & Murhpy 1990; 

Holmstrom & Milgrom 1991). Endvidere er den klassisk teori om offentlige administration skeptisk 

overfor om resultatløn har en gavnlig effekt, da offentlige ledere er motiveret af andre forhold og 

agerer indenfor et hierarkisk, meritbaseret system, med livslang ansættelse og gode pensioner, 

som er den primære faktor bag god performance. Endelig har Binderkrantz & Christensen (2011) 

konkret undersøgt sammenhængen mellem danske statslige direktør-resultatlønsaftaler og 

institutionernes performance i årene 2000, 2005 og 2008 og fandt ingen signifikant sammenhæng. 

Endelig bemærkes det også, at Finansministeriet i den seneste vejledning nedtoner koblingen 

mellem mål- og resultatstyringen med resultatløn, idet mål- og resultatplanen kun omfatter en del 

af den samlede styring:  

 

”Da mål- og resultatplanen kun omfatter en del af den samlede styring, er det naturligt, at 

koblingen mellem resultater og løn bygger på mere end indfrielsen af mål i mål- og 

resultatplanen. En automatisk én-til-én sammenhæng mellem målopfyldelse i mål- og 

resultatplanen og resultatløn vurderes således ikke hensigtsmæssig” 

(Moderniseringsstyrelsen 2014: 5) 

 

Det er således vigtigt at anvende økonomiske incitamenter koblet til performancemål for offentlige 

institutioner med stor varsomhed. Dels risikerer en meget direkte kobling med økonomiske 

incitamenter at fokusere resultatmålene alene på de kvantitative elementer, der kan måles og 

bestemmes entydigt. Det afskærer fra anvendelsen af mere kvalitative resultatmål, som ellers ville 

kunne give et mere dækkende billede af opgavevaretagelsens komplekse karakter og i realiteten 

skabe et bedre link mellem frontmedarbejdernes virkelighed og ledelsesrapporteringen. Dels vil det 

ofte være nødvendigt at supplere målopfyldelsen af resultatlønnen med mere kvalitative og 

skønsbaserede dele, som sikrer, at de effekter, som det ikke har været muligt at måle på også 

tages i betragtning.  

 

Resultatløn kan fortsat med fordel anvendes for at sikre et resultatfokus, men konsekvensen af 

ovenstående argumenter er, at resultatløn ikke bør kobles direkte med opfyldelsen af de enkelte 
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delmål, men i stedet for bør være baseret på den samlede målopfyldelsesgrad for 

performancemålene for en institution og indgå som et delelement i en samlet kvalitativ 

ledelsesmæssig vurdering af den samlede performance. 

 

Kobling med andre typer af styring 

En tredje konsekvens af at performance management ikke er dækkende for institutionens samlede 

outcome, er at performance management – og mere generelt NPM – ikke kan stå alene som 

styringsværktøj i det offentlige. Hvis det ikke er muligt at opstille effektmål for den samlede 

opgavevaretagelse, så er det nødvendigt at supplere performance management med andre typer 

af styring.  

 

Først og fremmest er det relevant at se performance management i sammenhæng med Webers 

traditionelle offentlige administration. Selvom NPM i stort omfang blev lanceret som et alternativ til 

Webers traditionelle model, så lever mange af de centrale elementer i Webers model stadig videre 

den dag i dag. Der eksisterer således stadig i vidt omfang et hierarkisk og regelbaseret 

bureaukrati, hvor legitimitet er baseret på en legalt rationelt autoritet gennem formelle love og 

regler samt en hierarkisk baseret ledelsesmodel. Med NPM kan man dermed ikke tale om et 

egentligt paradigmeskift, men i stedet for at NPM tiltag har suppleret og interageret med den 

traditionelle model. Dermed kan den hierarkiske styring også ses som en fortsat mulighed for at 

sikre den fornødne styring og prioritering på de opgaveområder, hvor performance management 

ikke kan sikre styringen af de ønskede effekter. Her kan de to styringsparadigmer sameksisterer 

og supplere hinanden.  

 

På andre områder kan der imidlertid være tale om, at NPM tilsidesætter den traditionelle model for 

offentlige administration. Det drejer sig især om Webers offentlige sektor etos, hvor embedsmænd 

følger en etisk-normativ grundet etos, hvor de tilgodeser fællesskabets behov, de beskytter den 

offentlige interesse og handler som buffer mellem de styrende og de styrede. NPM og performance 

management kan her risikere at tilsidesætte den offentlige etos ved at lade det økonomisk-

rationelle perspektiv dominere over det etisk normative perspektiv (Klausen 1996). Denne 

diskussion vender jeg tilbage til i det sidste afsnit. 

 

Indenfor de sidste par år er NPM dog også blevet udfordret af en række ideer og tilgange, som 

eksplicit præsenterer sig selv som alternativer til NPM (se Greve 2012 for en oversigt). En af de 

mest grundlæggende alternative tilgange, som baserer sig på et netværks perspektiv og en 

motivationsform, som hverken baserer sig på regler eller incitamenter er Public Value Management 

(Stoker 2006).   

 
Public value management does offer a new paradigm and a different narrative of reform. 
Its strength lies in its redefinition of how to meet the challenges of efficiency, accountability, 
and equity and in its ability to point to a motivational force that does not rely on rules or 
incentives to drive public service reform. It rests on a fuller and rounder vision of humanity 
than does either traditional public administration or new public management. People are, it 
suggests, motivated by their involvement in networks and partnerships, that is, their 
relationships with others formed in the context of mutual respect and shared learning. (Stoker 
2006: 56) 

 

Public Value Management bygger på Michael Moores strategiske trekant og fokus på skabelsen af 

offentlig værdi (1995). Moores udgangspunkt er, at vi kan adskille offentlig og privat ved at 

offentlige managers opererer på en politisk markedsplads. På den politiske markedsplads er det 

centralt at sikre sammenhæng i den strategiske trekant mellem (1) det autoriserende og 

legitimitetsgivende omgivelser, (2) de operationelle og administrative kapaciteter og (3) definition 
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og skabelse af offentlige værdi. De autoriserende omgivelser ses her som et større sæt af aktører, 

som alle har legitimitet til at påvirke og være med til at definere, hvad der anses som værende af 

offentlig værdi. Der er således tale om et paradigme med multiple legitime stakeholders, der bør 

blive inkluderet og involveret i institutionens målfastsættelse og dermed fastsættelsen af, hvad der 

har offentlig værdi. Det peger således også i retning af en langt mere netværks- og dialogbaseret 

tilgang. Endvidere er det en anden måde at definere offentlige mål på, hvor målene ikke defineres 

”ude fra” af politikerne i den parlamentariske styringskæde, som i den traditionelle offentlige 

administration ej heller er en aggregering af individuelle præferencer som i public choice teori, men 

i stedet for er et udtryk for resultatet af en fælles og kollektiv proces, hvor flere aktører i fællesskab 

og i en tillidsbaseret dialog definerer mål og visioner i hvad der kan karakteriseres som en 

deliberativ proces. Der er således også tale om et mere postmodernistisk diskurs perspektiv, hvor 

gode argumenter kan overbevise andre aktører indenfor et givent narrativ (se Rorty 1984).  
 

Public Value Management kan også understøtte styringsudfordringerne, hvor performance 

management kun giver et partielt eller indirekte billede af effekterne. For det første kan Webers 

hierarkiske model og principal-agent modellen i performance management ses som kontrollerende 

punktnedslag i et ellers mere tillidsbaseret styringsparadigme, hvor relationen mellem departement 

og institution grundlæggende er baseret på, at der er tale om en relation præget af gensidigt 

positive forventninger til intention og kompetencer mellem både principal og agent og dermed en 

positiv forventning til udfaldet af et givet samarbejde. Dette er vigtigt for tillid er i udgangspunktet 

den mest effektive styringsmekanisme særligt i organisatoriske samspil, der er kendetegnet ved 

stor kompleksitet (Grøn, Hansen og Kristiansen 2014, s. 166). 

 

Endvidere åbner Public Value Management hele stakeholder perspektivet op. Netværks tilgangen i 

Public Value Management åbner op for, at inddrage andre aktører i både definitionen af målene og 

få andre til at tage medansvar for effekter, som kræver en fælles opgaveløsning. Selve definitionen 

af målene og præferencerne bliver endogene. De bliver ikke skabt i et vakuum, men i en dialog 

mellem public managers og deres stakeholders, som har karakter af en deliberativ proces (se også 

Stoker 2006: 51). 

 

4.3 Konsekvenser for New Public Management  
 

I kapitel 2 introducerede jeg NPM defineret ud fra Christopher Hoods 6 doktriner, som en kritik af 

traditionel offentlige administration (Weber). NPM har siden 1980erne været et helt centralt 

omdrejningspunkt for forståelse og udviklingen af offentlige administration både indenfor den 

akademiske litteratur og i den offentlige debat. Men på det seneste er NPM og performance 

management kommet under pres, og der stilles i stadigt stigende grad spørgsmålstegn ved NPM 

både i den akademiske litteratur og i den offentlige debat. Denne kritik tager dog sjældent højde for 

at NPM som vist i kapitel 2 i Christopher Hoods definition er baseret på 6 doktriner, som havde 

karakter af megatrends i begyndelsen af 1980’erne. NPM er således ikke et egentligt 

sammenhængende styringsparadigme og har aldrig været det. Det er særligt tydeligt i den 

klassiske spænding indenfor NPM doktriner, hvor der på den ene side er de doktriner som lægger 

vægt på at ”lade lederne lede” (”let managers manage”.) baseret på HRM, målstyring mv. og på 

den anden side de doktriner som lægger vægt på at tvinge lederne til at lede (”make managers 

manage”) baseret på public choice tankegang. 

 

Dette er et problem i forhold til at NPM i dag har fået en meget ”politiseret” værdibrug i den 

offentlige debat, hvor de underliggende meget forskellige forklaringslogikker ofte bringes sammen i 

en udifferentieret kritik af konkrete NPM reformer. Kritikken af NPM tiltag er således ofte fokuseret 

alene omkring den public choice inspirerede del af NPM.  
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Dette er særligt tydeligt i kritikken af performance management, hvor opstilling af resultatmål 
kritiseres for at være udtryk for ren økonomisk public choice tænkning, som underminerer 
samarbejde og tillid i den offentlige administration (Klausen 1996). Denne kritik overser således, at 
performance management i vid udstrækning er baseret på de mere HRM inspirerede ideer om at 
skabe fælles retning ved i fællesskab at opstille og forfølge mål. I en af de helt centrale bøger om 
målstyring ”The Practice of Management” (1954) lægger Peter Drucker således vægt på, at 
målene skal opstilles i en involverende proces, der muliggør skabelsen af fælles retning, der 
motiverer den enkelte til at nå det fælles mål ved selv at have været en del af processen. Denne 
type målstyring er således i realiteten baseret på en deliberativ og involverende proces for 
etablering af fælles mål. Den er således grundlæggende forskellig fra den individuelle aggregering 
af præferencer og individuel nyttemaksimering i public choice teori, men har til gengæld 
grundlæggende forudsætninger i høj grad lig Public Value Management. Det er således først når 
den individuelle egennytte kobles direkte til målenes opnåelse gennem individuel resultatløn, at der 
for alvor er en risiko for underminering af samarbejde og tillid i den offentlige administration.  

 

Det er derfor efterhånden på tide, at gøre op med NPM som et fælles betegnelse, som får karakter 

af at være et sammenhængende paradigme, som det ikke er. I stedet for bør man differentiere 

mellem delelementerne i NPM baseret på deres grundlæggende forudsætninger. Det vil give større 

akademisk klarhed omkring de grundlæggende forudsætninger, og det vil kunne lægge grobunden 

for en mere differentieret offentlig debat om NPM-initiativer. Der kan på den baggrund nedenfor 

opstilles 3 grundlæggende styringsparadigmer indenfor public management med grundlæggende 

forskellige styringslogikker og forudsætninger. Den traditionelle offentlige adminstration (Weber), 

Public choice og Public Value Management. Denne tabel og disse tre centrale styringsparadigmer 

for offentlig administration er baseret på Kelly, Mulgan & Muers (2002); Stoker (2006) og O´Flynn 

(2007) med den forskel, at i den midterste kolonne har jeg i stedet for NPM præciseret dette 

styringsparadigme til at være public choice delen af NPM.  

 

Tabel 14. Tre centrale styringsparadigmer indenfor offentlig administration 

 Traditionel offentlig 
administration (Weber) 

Public choice Public Value 
Management 

Grundlæggende 
aktørlogik 

Offentlig ethos Maksimere rationel 
egeninteresse  

Deliberativ, dialog og 
tillidsbaseret proces 

Definition af den 
offentlige interesse 

Politikere via 
parlamentariske 
styringskæde 

Aggregering af 
individuelle præferencer  

Igennem dialog med 
interessenter 
defineres kollektive 
præferencer (mål)  

Ansvarlighed Hierarkisk og 
regelbaseret bureaukrati 

Opadrettet ansvarlighed 
– principal-agent 
relationer 

Netværk og multiple 
legitimitets systemer 

Performance mål Inputmål Formaliserede og 
kvantitative aktivitets-, 
output- og outcomemål 
med fokus på principal-
agent relationen 

Både kvantitative og 
kvalitative aktivitets-, 
output og outcomemål 
med fokus på multiple 
stakeholders 

Kilde: Tilpasset fra Kelly, Mulgan & Muers (2002), Stoker (2006) og O´Flynn (2007) 

 

Med udgangspunkt i ovenstående tre centrale styringsparadigmer for offentlig administration er det 

sandsynligt at offentlige managers anvender et mix af disse tre grundlæggende paradigmer til at 

tackle konkrete styringsudfordringer ved målstyring specifikt eller policy problemer mere generelt. 

Det bedste mix vil være afhængig af blandt andet opgavens karakter. Paradigmerne supplerer 

hinanden på nogle punkter og modvirker hinanden på andre punkter. Det rigtige mix af 

styringsværktøjer i en given institution med en given opgavesammensætning kræver således nøje 

ledelsesmæssige overvejelser og valg.  
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Kapitel 5. Analysens konsekvenser for Vejdirektoratet og mit virke som 
økonomichef  

Jeg er økonomichef i Vejdirektoratet og har procesansvaret for Vejdirektoratets resultatmål og den 

løbende styrings- og opfølgningsrelation med departementet. Vejdirektoratet er en statslig 

institution med ansvaret for planlægning, drift og anlæg af det statslige vejnet. Vejdirektoratet er en 

stor statslig organisation med opgaver af meget varieret karakter, som inkluderer store 

anlægsprojekter, produktionslignende driftsopgaver, policy relaterede opgaver, juridiske 

afgørelsessager, informations- og datavirksomhed samt diverse administrations- og 

hjælpefunktioner. Analysen har derfor også en række konsekvenser for Vejdirektoratets målstyring 

og konkret for mit virke som økonomichef.   

 

Overvejelser omkring design af performancemål i Vejdirektoratet 

Selvom der har været et klart udtrykt ønske fra Vejdirektoratets ledelse om at udarbejde effektmål, 

så er det reelt set kun lykkedes for målene vedrørende de produktionslignende drifts- og 

vedligeholdelsesopgaverne, hvor der er defineret et mål for efterslæb på vejnettet, som har 

karakter af et effektmål. De øvrige mål i resultatmålene er karakteriseret ved at være enten 

aktivitets- eller outputmål (herunder også nogle kvalitetsmål).  

 

Dette er i tråd med denne analyses konklusioner. Hvor outcome er vanskeligt målbart og det derfor 

ikke har været muligt at opstille gode effektmål, som afspejler institutionens påvirkning af den 

ønskede effekt, så bør arbejdet med resultatmål i stedet for fokuseres på at udarbejde nogle gode 

outputmål eller eventuelt aktivitetsmål, som sikrer en direkte og løbende kobling til Vejdirektoratets 

aktiviteter.  

 

Da Vejdirektoratet i meget stort omfang er en projektorganisation, hvor arbejdet er organiseret i 

projekter, betyder det konkret, at performancestyringen for en meget stor del af organisationen kan 

gennemføres som en porteføljestyring, der bygger ovenpå den grundlæggende projektstyring, der 

gennemføres i projekterne. De grundlæggende styringsdimensioner vil således være fremdrift, 

risici og økonomi i projekterne. Ved at koble performancestyringen til projektstyringen vil det 

således også være muligt at koble projekternes komplekse virkelighed og problemstillinger med 

performancemålene i form af kvalitative strukturerede vurderinger (rød, gul, grøn på baggrund af 

forudbestemte vurderingskriterier) af fremdriften i projekternes tidsplaner samt de væsentligste 

risici for projekternes gennemførelse. Med disse mere kvalitative mål vil det således være muligt at 

koble resultatmålene med den reelle kompleksitet der er i opgavevaretagelsen og dermed en tæt 

kobling til en faglig evaluering og fortolkning af den givne situation. Det vil på den baggrund også 

være muligt for ledelsen at koble ledelsesinformationen i resultatmålene med direkte 

ledelsesmæssige handlingsanvisninger for de projekter, som vurderes at mangle fremdrift eller 

have væsentlige risici. Porteføljestyringen vil endelig kunne opbygges som en kaskademodel, som 

baserer sig på den enkelte projektleders projektstyring, men som aggregeres på forskellige 

detaljeringsniveauer i porteføljestyringen alt efter om porteføljestyringen henvender sig til 

projektchefen, direktøren eller direktionen.   

 

Dette fokus i den løbende styring og opfølgning på Vejdirektoratets projekter hindrer ikke, at 

effektstyring i vidt omfang kan anvendes enten i forbindelse med igangsættelse af nye initiativer 

eller ved større evalueringer og analyser af igangværende initiativer. Selvom det ikke er muligt at 

måle Vejdirektoratets løbende påvirkning af effekten, er det på mange områder af Vejdirektoratets 

opgavevaretagelse muligt at foretage ad hoc analyser og evalueringer af effekten af konkrete 

initiativers påvirkning af effekten på den længere bane.  
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Konkret betyder dette for mit virke som økonomichef i Vejdirektoratet, at jeg vil forsøge, at påvirke 

den løbende resultatmålsstyringen i retning af at større fokus på projektrelaterede aktivitetsmål og 

en mere konkret og kvalitativ dialog omkring fremdrift og risici i Vejdirektoratets projekter. Samtidigt 

hermed vil jeg dog arbejde for at understøtte udarbejdelsen af effektanalyser og effektevalueringer 

og derigennem sikre klart fokus på den ønskede effekt ved igangsættelse og evaluering af 

projekter og initiativer.  

 

Kobling til incitamenter og resultatløn 

Vejdirektoratets resultatmål med departementet er direkte koblet til en direktørkontrakt, hvor 

opfyldelsen af målene direkte påvirker vejdirektørens resultatløn. På baggrund af denne analyse vil 

det være relevant for mig at forsøge at påvirke denne styring i retning af en større afkobling mellem 

resultatmålene og direktørens resultatløn. Den meget direkte kobling skævvrider dels styringen 

fordi resultatmålene ikke er dækkende for Vejdirektoratets samlede styring og ønskede effekt dels  

medfører den direkte kobling, at målopstillingen bliver fokuseret alene på kvantitative hårde mål og 

dermed vanskelliggør dialog og forventningsafstemning mellem departement og direktorat om 

fremdrift og risici forbundet med den mere kvalitative vurdering af fremdrift og risici ved 

Vejdirektoratets projekter. I stedet for bør direktørens resultatløn i højere grad være baseret på en 

mere samlet kvalitativ vurdering, hvor resultatmålene kun indgår som et element, og hvor 

resultatmålene har en mere kvalitativ karakter. Samme princip bør gælde for resultatlønnen for 

Vejdirektoratets øvrige ledere. 

 

Jeg vil derfor som økonomichef i forlængelse af Moderniseringsstyrelsens seneste anbefalinger 

forsøge at arbejde for, at den konkrete udmøntning af resultatlønnen sker på baggrund af mere 

kvalitative vurderinger af indsatsen i Vejdirektoratets projektopgavevaretagelse og på baggrund af 

en bredere ledelsesmæssig vurdering af Vejdirektoratets performance. 

 
Kobling med andre typer af styring 

Endelig er det vigtigt, at resultatmålene alene ses som ét styringsparadigme blandt flere i forholdet 

mellem departement og institution. Udover denne principal-agent tilgang til styring mellem 

departement og institution er det derfor nødvendigt, at dette styringsparadigme kobles dels med 

den almindelige hierarkiske styringsrelation mellem departement og institution, hvor ansvar 

placeres og udøves i den hierarkiske relation og specifikt i form af departementets 

tilsynsforpligtelse med direktoratet. Disse to styringsparadigmer bør endvidere anses som 

kontrollerende punktnedslag i et ellers mere grundlæggende tillidsbaseret styringsparadigme, hvor 

relationen mellem departement og institution grundlæggende er baseret på, at der er tale om en 

relation præget af gensidigt positive forventninger til intention og kompetencer mellem 

departementet og Vejdirektoratet.  

 

Jeg vil derfor i mit virke som økonomichef grundlæggende arbejde for at opbygge en tillidsbaseret 

relation til departementet indenfor rammerne af den hierarkiske styringsmodel og med 

anvendelsen af performancemål som et konkret værktøj til at medvirke til at evaluere 

Vejdirektoratets performance.  
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Kapitel 6. Konklusion  

For de statslige resultatmål i Danmark har der igennem en årrække været fokus på at etablere 

resultatmål med fokus på effektstyring og måling af outcomes. På trods af dette viste den 

empiriske analyse, at anvendelsen af outcomemål var begrænset til kun at udgøre 14 pct. af de 

samlede resultatmål og at anvendelsen af forskellige typer af performancemål (aktivitets-, output- 

og outcomemål) er betinget af opgavernes karakter. De forventede teoretiske sammenhænge 

mellem anvendelse af performancemål og Wilsons typer af institutioner blev således bekræftet for 

flere af de opstillede hypoteser. 

 

Specifikt viste analysen, at anvendelsen af outcomemål er betinget af, at outcome er målbart. 

Analysen bekræftede således, at institutioner med høj andel af ”craft” opgaver har en betydeligt 

større anvendelse af outcomemål. For outputmål viste analysen ligeledes som ventet, at der var en 

sammenhæng mellem ”procedural” institutioner og anvendelse af outputmål. Denne sammenhæng 

var dog mindre stærk. Til gengæld viste en nærmere analyse, at der var en meget stærk 

sammenhæng mellem anvendelse af sagsbehandlingsmål og institutioner med opgaver relateret til 

afgørelses-, klage-, og ankesager.  

 

Analysen viste til gengæld noget overraskende ingen sammenhæng mellem hverken outcome- 

eller outputmål og ”production” institutioner. Da der er tale om et relativt lille sample af institutioner 

med en høj andel af ”production” opgaver er det dog muligt at idiosynkratiske faktorer kan spille ind 

eller at det kan være et udtryk for specifikke problemer i kodningen af typer af performancemål og 

opgavekategorier.  

 

For aktivitetsmål viste analysen ikke den forventede teoretiske sammenhæng, da der ikke var 

nogle stærk sammenhæng mellem ”coping” institutioner og anvendelsen af aktivitetsmål. Alle typer 

af institutioner havde således en meget høj anvendelse af aktivitetsmål. Det kan dog forklares ved, 

at det netop er muligt for alle institutioner at anvende aktivitetsmål og at anvendelsen af 

aktivitetsmål flere steder kan give mening selvom institutionens output eller outcome er synligt. Det 

kan være fordi, at aktiviteterne i langt de fleste tilfælde er nemmere at måle, at aktiviteterne er 

direkte koblet til institutionens egen påvirkning og måske ikke mindst at institutionerne dermed selv 

i vidt omfang kan sikre at målene opnås. 

 

Endelig viste analysen af kontrolvariablene, at der som ventet var en sammenhæng mellem jo 

højere lønandel, desto flere aktivitetsmål. Forventningen var her baseret på, at større lønandel må 

formodes at indebære mere administrativt orienteret institutioner med flere interne 

aktivitetsbaserede udviklingsmål. Der fandtes til gengæld ingen signifikant sammenhæng mellem 

typen af performancemål og størrelsen af institutioner eller andel af indtægter.   

 
Analysens viste således, at anvendelsen af både output- og outcomemål i vidt omfang er betinget 

af karakteren af institutionernes opgaver. Derfor har en meget stor andel af de statslige 

institutioner store vanskeligheder ved at opstille særligt outcomemål som er direkte relateret til 

institutionens egne aktiviteter. En meget væsentlig del af forklaringen på, at anvendelsen af 

outcomemål i staten er begrænset til 14 pct. af samtlige resultatmål, er således at rigtigt mange af 

de statslige institutioners opgavers outcome ikke er synligt og målbart. Dermed vil de fleste 

statslige institutioners performancemål også kun give et partielt billede af institutionens samlede 

ønskede effekter.   

 
Analysens konklusioner har en række konsekvenser for performance management styringen. For 
det første betyder det, at statslige institutioners performance management nødvendigvis i vidt 
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omfang må være baseret på output- og aktivitetsmål. Dermed risikeres det, at institutionens 
performance management skævvrider institutionens styring, da den dermed netop ikke er et 
direkte mål for den ønskede effekt. Det stiller derfor store krav til, at operationaliseringen af output- 
og aktivitetsmål gøres nøje med effekten for øje. For det andet indebærer dette, at der bør ske en 
større afkobling af de direkte økonomiske incitamenter i form af resultatløn og resultatmålene. 
Koblingen af direkte incitamenter med målene risikerer ellers at resultere i en række 
uhensigtsmæssigheder i styringen, som skyldes, at de mål som indgår i resultatlønnen fremmes 
uforholdsmæssigt meget og på bekostning af andre relevante effekter, som det ikke har været 
muligt at måle. For det tredje indebærer dette, at performance management i staten ikke kan stå 
alene som styringsværktøj, men nødvendigvis må ses i sammenhæng med den traditionelle 
hierarkiske styringsparadigme og i et bredere tillidsbaseret Public Value Management 
styringsparadigme. 
 

Endelig er der i analysen vist, at NPM og performance management indeholder flere forskellige 

teoretiske retninger og bygger på i realiteten vidt forskellige styringsparadigmer, som ikke entydigt 

kan henføres til det rationelle økonomiske paradigme. Det er derfor også argumenteret for, at den 

kritik, der fokuserer på, at NPM er baseret på en rationel økonomisk tilgang og på den baggrund 

underminerer såvel den traditionelle weberianske model baseret på hierarkisk regelstyring samt 

nyere public value baserede modeller baseret på tillid er baseret på en udifferentieret anskuelse af 

NPM.  

 

Efter 30 år er det derfor måske nu på tide at lægge NPM som begreb på hylden. I stedet for en for 

og imod diskussion af NPM, er der behov for at åbne NPM op og diskutere de forskellige 

styringsparadigmer, som NPM omfatter. En sådan tilgang kan tage sit udgangspunkt i de opstillede 

tre styringsparadigmer for public management: Den traditionelle offentlige administration (Weber), 

Public choice og Public Value management. Dermed kan vi få en mere oplyst diskussion – og vi 

risikerer ikke at smide brugbare styringstiltag ud med badevandet. 
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