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Fra bureaukrati til NPM

◆ Med sit fokus på hierarkisk styring, specialisering 

og regelfølge skabte bureaukratiet både 

effektivitet og stabilitet

◆ Central styring blev ofte kombineret med 

decentralt professionsstyre, der bringer 

medarbejdernes faglige kompetencer i spil

◆ NPM kritiserede bureaukratiet for at fokusere på 

regler fremfor resultater og hævdede at 

professionerne kun tænker på sig selv

◆ NPM: vi skal have en målstyret offentlig sektor



Fokus på resultatmåling

◆Vi måler og dokumenterer mere og mere 

og ofte på en meget kontrollerende måde

◆Kontrollen er ude af kontrol:

– Målbarhed er efterhånden den eneste kilde til 

legitimitet i ‘the audit society’ (Powers)

◆Men der er en anden vej:

– I Danmark har man afskaffet det nationale 

kvalitetsmålingsinstrument på helseområdet og 

vil måle på effekt fremfor præstation



Hvorfor fokus på resultatmåling?

◆ Tre grunde til det stigende fokus på 

resultatmåling fra 90-tallet og frem:

1. Generelt ønske om at legitimere offentlig 

styring gennem videnskabeliggørelse

2. Øget fokus på effektiv styring og skabelse 

af en data-drevet offentlige sektor i New 

Public Management

3. Stigende opfattelse af at det offentlige 

bureaukrati var degenereret til et tonedøvt 

og uregerligt professionsvælde



Principal-Agent teorien
◆ Principal (= sygehusdirektør) og en Agent

(= helsepersonalet) har brug for hinanden til at 

løse en opgave

◆ Principalen mangler information om  

Agentens ressourceforbrug, kompetence,      

og ihærdighed, som kun sidstnævnte har

◆ Agenten er rationel og derfor vil udnytte 

informationsasymmetrien til at handle 

egennyttemaksimerende (skulke)

◆ Principalens modtræk er lave klare mål og  

foretage intens kontrol gennem skærpede 

dokumentationskrav koblet til sanktioner                     

= resultatmåling 
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Hvad er resultatmåling?

◆ Definition af resultatmåling:

– ’Aktiviteter, der udføres med henblik på at 
kvantificere resultater og derved skabe 
resultatinformation’

◆ Fem faser i resultatmåling:

1. Afgrænse genstanden for måling

2. Udvælge indikatorer (CREAM)

3. Indsamle data

4. Analysere data

5. Afrapportere data
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Hvad måles i resultatmåling?

◆ Der måles primært på indikatorer for:
– Input

– Output

– Outcome

◆ Derpå udregnes forskellige ratioer:
– Efficiency (input/output): pris pr. indlæggelse

– Productivity (output/input): operationer pr. læge

– Effectiveness (outcome ift. målsætning)

– Cost effectiveness (input/outcome)

Input Output Outcome



Hvad er resultatstyring?

◆Definition af resultatstyring:

– ’En type af styring, der inkorporerer og 
anvender resultatinformation i 
organisationens beslutningstagning’

◆Anvendelse af resultatinformation:

– Allokering: hvordan fordeler vi ressourcerne?

– Læring: hvor kan vi gøre det bedre?

– Kontrol: hvor er problemerne?

– Legitimitet: vi har styr på det!



Argumenter for resultatstyring

◆ Hvorfor resultatstyring?

1. Politikerne skal kunne styre indsatsen

2. Lederne skal kunne prioritere opgaverne

3. Embedsmændene skal kunne holde øje med 
fagprofessionelle

4. Fagprofessionelle skal vide, hvad der virker

5. Borgerne har krav på gennemsigtighed



Hvilke problemer skaber måling?

1. Vi måler det vi kan (indlæggelser) fremfor det vi 
gerne vil (helse): fører til målforskydninger, fordi 
vi kun gør det, der måles

2. Resultatmåling fører ofte til måling af proces og 
metode, hvilket undergraver fagligheden og 
hindrer innovation

3. Overdreven måling fører til dekobling og fravær 
af resultatstyring

4. Målinger, der opleves som kontrollerende, 
mindsker medarbejdernes Public Service 
Motivation og skaber ‘søløve effekt’

5. Resultatmåling er vældig ressourcekrævende

6. Der bruges meget tid på at ’game systemet’



Udvikling af nye målesystemer

◆ Kun måle nogle få tydelige resultat- og effektmål 
og begrænse måling af proces og metode

◆ Så vidt muligt indsamle data uden indberetning 
og bureaukrati og nøjes med at afrapportere 
afvigelser

◆ Sørge for at målinger er meningsfulde, 
påvirkelige og understøttende for fagligheden

◆ Inddrage frontlinjen i designet af målesystemer

◆ Bruge evalueringsmetoder, der fremmer læring

◆ MEN: Det er ikke nok at reformere målesystemer –
behov for tillidsbaseret ledelse



Hvad er tillid?

◆ Tillid defineres som:

– Accept af sårbarhed og risiko, der bunder i en positiv 

forventning om, at andre ikke vil udnytte en given 

anledning til at skabe sig en egen gevinst

◆ Den positive forventning kan enten bunde i en 

kalkulation ud fra observeret adfærd eller i en 

subjektiv oplevelse af kvaliteten af relationen

◆ ‘Smart trust’ er, at have tillid til dem, som man kan 

regne med eller tror på

◆ Modsætningen til smart trust er ‘blind tillid’, hvor 

man populært sagt: ‘sætter ræven til at vogte gæs’ 



Hvad er tillidsbaseret ledelse?

◆ Lav struktureringsgrad: minimere antallet af regler 
og kontrolmålinger

◆ Empowerment: have tiltro til og bidrage til at 
fremme medarbejdernes villen og kunnen

◆ Øget decentralt handlerum: tilskynde selv-
regulering inden for givne rammer

◆ Medledelse: invitere medarbejderne ind i ledelses-
rummet og lave samskabt styring

◆ Gensidig feedback: medarbejdere evaluerer deres 
ledere

◆ Bekæmpe nulfejlskulturen: se fejl som resultat af 
et fejlskøn og udgangspunkt for læring snarere end 
uvilje, manglende evner og verdens undergang



Gevinster ved tillidsbaseret ledelse

◆ Bedre trivsel på grund af mindre ekstrinsisk

styring baseret på pisk og gulerod 

◆ Større effektivitet på grund af sænkede 

kontrolomkostningerne og forbedret 

kommunikation

◆ Bedre kvalitet og resultater på grund af mindre 

fortrængning af intrinsisk faglig og Public Service 

motivation

◆ Større innovationskraft på grund af øget 

fleksibilitet og større rum for lokale initiativer og 

tværgående samarbejde



De fagprofessionelles identitet

◆ Tillid opbygges gennem en positiv spiral over lang 

tid, men kan ødelægges på et øjeblik

◆ Bevarelsen af gode tillidsrelationer kræver 

håndtering af tillidsbrud

◆ Igangsættelse af nye positive tillidsspiraler 

forudsætter, at nogen byder op til dans, og viser 

sig tillidsværdige

◆ Medarbejderne kan bidrage til skabe tillid ved at 

udvikle deres fagprofessionelle identitet

– Fx gennem et kodeks for god fagprofessionalisme



Er vi egentlig klar til tillid? 

◆ Medarbejdere vil gerne vises tillid, men skal 

huske at tillid er ansvarspådragende

◆ Spørgsmålet er: 

– Er de klar til at påtage sig det ansvar, eller                  

bliver fuglen i buret, når lågen åbnes?

◆ Ny forskning: udnyttelsen af det rum, som 

tillidsbaseret ledelse skaber, afhænger af 

medarbejdernes tillid til deres leder

◆ De tør godt flyve ud af buret, hvis de har tillid 

til, at nærmeste leder støtter og anerkender dem 

fagligt og ikke straffer fejl
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Tillid og/eller kontrol? 

◆ Der er store gevinster ved tillidsbaseret 

styring og ledelse, men samtidig et legitimt 

behov for styring og resultatmåling

◆ Vi står derfor over for et dilemma, der ikke kan 

løses, men kun håndteres

◆ Spørgsmålet er ikke, om vi skal bygge på 

enten kontrol eller tillid, men hvilke former 

for kontrol, der er forenelige med en udstrakt 

tillid til medarbejdernes villen og kunnen

◆ Faktisk kan kontrol med nogen ting gøre det 

muligt at have tillid til andre ting



Vi skal stå på vippebrættet!

Tillid Kontrol
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Strategi for ‘tripple win’?

◆ Målet er at balancere kontrol og tillid så der 

skabes trivsel, effektivitet og værdi for borgerne

◆ Strategien for at opnå bedre balance kunne 

være at:



Lyst til at læse mere?


