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Peter Dahler-Larsen 

 

4. A short summary of the proposed research project 

 

Jeg vil foretage et sammenlignende casestudie af talkomplekser som producenter af kvantitativ 

evalueringsviden. 

 

Det centrale begreb i denne analyse er talkompleks, hvormed jeg forstår de institutionelle og 

organisatoriske indretninger, der producerer, analyserer og formilder tal. Sådanne talkomplekser 

kan fungere som datagenererende infrastruktur for evalueringer, der benytter sig af kvantitative 

dokumentationsformer.  

 

Jeg vil fokusere på kvantitative beskrivelser som en vidensform med bestemte politiske og 

forvaltningsmæssige egenskaber. Derudover vil jeg undersøge, hvad der kræves for at 

kvantificeringer kan sætte sig igennem som viden om et emne.  

 

Jeg vil behandle emnet dels via en teoretisk undesøgelse; og dels via dybdegående casestudier af 

talkomplekser. Jeg vil primært undersøge casene via kvalitative midler som dokumentanalyse, 

observationer og interviews. Kvantitative undersøgelsesformer kan dog have en støttefunktion. 

 

De fire cases er: De Nationale tests i den danske folkeskole; Beskæftigelsesstatistikbanken 

jobindsats.dk; Rigspolitiets tryghedsindeks; samt Danmarks Statistiks igangværende projekt om at 

udvikle livskvalitetsindikatorer. 
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5. Purpose of the research project 

 

Vi ved for meget med tal og for lidt om tal. Der er behov for mere viden om, hvorfor og med hvilke 

midler tal opnår en central rolle som politisk og evaluativ vidensform. Både i forskning og praktisk 

politik bliver tal for ofte set som enten uproblematisk objektive eller et simpelt udtryk for en bag-

vedliggende ideologi.  

Jeg foreslår at undersøge fire eksempler på ’talkomplekser’ og deres betydning som ’evaluering’ på 

deres respektive områder. Studiets centrale problemstilling er:  

 Hvordan sætter talkompleksers kvantificering sig igennem som viden om et emne? 

 Hvordan, hvorfor og i hvilken grad opfattes kvantitative beskrivelser som mere objektive 

end alternative beskrivelsesformer? 

 Hvordan påvirker det et emnes politik, at det føres med reference til kvantitative beskrivel-

ser? Herunder særligt hvordan kvantitative beskrivelser spiller en rolle i teknokratisering 

og politisering/afpolitisering af et emnes og dets tilknyttede forvaltning. 

Af dette følger, at undersøgelsen skal forløbe både ’opad’ mod den politiske og evaluative anven-

delse af tallene, og ’nedad’ mod de tekniske, konceptuelle og infrastrukturelle forudsætninger for 

tallenes beskrivelse af det målte objekt. 

6. Background 

 

Tal og statistik er prominente fænomener i den moderne politiske virkelighed. ”We live in a world 

of numbers” som videnskabshistorikeren Bernard Cohen har formuleret det (2005: 17). Siden 

1990’erne er nye målinger og evalueringer af offentlige tjenesteydelser og politikudvikling blevet 

introduceret i en lind strøm som svar på krav om gennemsigtighed, ansvarliggørelse og effektivitet 

(Hood, 2007). Resurseforbrug og effekter skal dokumenteres. Nye indsatser skal baseres på viden 

om, ’hvad der virker’. Dokumentationspraksisser såsom evaluering, akkreditering, revision, bench-

marking, resultatsyring bliver stadig vigtigere – og disse teknikker baseret ofte på tal (Dahler-

Larsen, 2015). Det bliver derfor essentielt at forstå deres egenskaber. Men det kan være vanskelige 

at få hold på tallene. Den faktor, der gør dem attraktive – en higen efter objektivitet – afpolitiserer 

dem også, idet de bliver et spørgsmål om simpel objektiv beskrivelse (Rose, 1991: 674). Statistik 

har ingen regler for debat, idet dens beskrivelser skal fremstå som uantastelige fakta (Desrosières, 

1998: 325). Det er dermed svært at få øje på tal som en selvstændig politisk faktor, hvilket er særlig 

problematisk i lyset af Steven Lukes’ klassiske observation: ”… power is at its most effective when 

least observable.” (2005: 1). Undersøgelse af statistik som politisk fænomen er derfor med tiden 

blevet et vigtigt forskningsområde. Jean-Guy Prévost og Jean-Pierre Beaud finder, at: “The intellec-

tual, social and political history of statistics has been, over the last two or three decades, a bur-

geoning field of research.” (2012: 2). 1990’erne og 2000’erne har set adskillige forfattere udforske 

statistik og kvantificering fra et historisk eller sociologisk perspektiv (Cohen, 2005; Desrosières, 

1998, 2001, 2011; Espeland & Stevens, 2008; Hacking, 1991; Porter, 1995; Robson, 1992; Rose, 

1991; Schinkel, 2011, 2013; Sætnan mfl., 2011). Indenfor studier af resultatstyring og resultatin-

formation har der tilsvarende været opmærksomhed på kvantificeringens anvendelse og konsekven-

ser i den offentlige sektor (fx Bevan & Hood, 2006; Hood, 2007; Pollitt, 2006, 2013; Smith, 1995; 

Thiel & Leeuw, 2002; Van Dooren & Van de Walle, 2008). Denne litteratur kan udsættes for en 

central kritik: …” performance measurement research tends to treat the numerical aspect as a 

black box: We do not put the numbers themselves under scrutiny.”(Olsen, 2015). Der er ikke fokus 

på, hvad der gør resultatinformationen særlig qua kvantitativ information. 

Hvor Olsen foreslår at øge vores forståelse af kvantitativ resultatinformations funktion ved 

at hente psykologiske indsigter om den måde, borgere forstår og anvender tal, vil jeg bevæge mig i 
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en lidt anden retning. Ikke alle tal er født lige. For at forstå kvantitative indikatorers politiske virk-

ninger, er det nødvendigt med opmærksomhed på de netværk, der skaber data. På de forskere der 

udvikler målekoncepter, og de statistikbureauer og analyseinstitutter der indsamler, behandler og 

formilder data. Indenfor studiet af international uddannelsespolitik er der en rig litteratur om disse 

emner, hvor især PISA-undersøgelsens politiske virkninger er blevet analyseret som en konsekvens 

af den måde, testen måler og ranglister (fx Borer & Lawn, 2013; Grek, 2009, 2013; Lawn & 

Lingard, 2002; Ozga mfl., 2011; Pereyra mfl., 2011; Sellar & Lingard, 2013). 

 At kvantificere noget betyder at beskrive det med tal. Den sproglige vending i 

samfundsvidenskab har lært os, at sprog ikke blot er en neutral kilde til objektive beskrivelse af 

virkeligheden, men tillige påvirker og former gennem beskrivelsen (Carver mfl., 2002). Resultatet 

er diverse konstruktivistiske og diskursteoretiske retninger. Tal har derimod fået langt mindre 

opmærksomhed som beskrivelsessystem end sproget, selvom de ligesom ord påvirker den 

virkelighed, de beskriver (Hansen & Porter, 2012; Robson, 1992). Det er tals ’særegenhed’ som 

beskrivelse, jeg vil udforske i mit Ph.d.-projekt. Talkomplekser er altså indretninger, der skaber 

kvantitative beskrivelser af fænomener, der ofte opfattes som objektive. Dette forudsætter 

en ’investering i form’ (Thévenot, 1984), der dels ignorerer visse aspekter ved objekterne ved at 

standardisere dem; og dels koster tid, penge og politisk kapital for at etablere den institutionelle 

infrastruktur, der faktisk indsamler, forbereder og udgiver data. Sådanne talkomplekser er evaluativt 

nyttige. Med en metafor videreudviklet fra Peter Dahler-Larsens undersøgelse af ’evaluerings-

samfundet’ leverer talkomplekser kvantitativt brændstof for de evalueringsmaskiner’, der 

koncentrerer store datamængder i simple konklusioner (2012: kapitel 6 & 7). I den 

forskningstradition, dette studie skriver sig ind i, skal evaluering ses i bred forstand. 

Udgangspunktet er Michael Powers undersøgelse af revision (audit). Han lægger vægt på, at 

revision ligeså meget er en ide som en konkret praksis. Det vigtige er ikke, i hvor høj grad 

revisionens resultater bliver brugt til sit oprindelige formål, men at selve populariteten af revision 

som begreb siger noget relevant om samfundet (Power, 1999). Samme grundide genfinder man hos 

Tobias Lindeberg, der ser ’kvalitet’ som et ’vagt koncept’ med variabel betydning, hvis popularitet 

afspejler et øget behov for objektiveret evalueringsviden (Lindeberg, 2007). Tilsvarende udforsker 

Peter Dahler-Larsen evaluering gennem dets samfundsmæssige betydning – og ser det i øvrigt som 

et paraplybegreb for beslægtede ideer som revision, tilsyn/inspektion, kvalitetssikring og 

akkreditering (Dahler-Larsen, 2012). Baggrunden for mit studie er altså de forskellige 

kvantificeringslitteraturer samt ovenstående forståelse af ’evaluering. Derudover vil det være en 

yderligere undersøgelsesretning, hvordan tal leverer ”objektive” beskrivelser, og derfor potentielt 

afpolitiserer eller teknokratiserer de legitime måder at beskrive et emne på. Jeg vil derfor også 

skulle udforske en litteratur om disse emner. 

 

7. Project description 

 

Dette projektforslag skal læses i forlængelse af de foregående afsnit, som det uddyber og 

konkretiserer. Forslaget falder i fem dele. Først vil jeg uddybe min teoretiske forståelse af 

talkomplekser. Dernæst vil jeg redegøre for mit socialteoretiske udgangspunkt. I afsnit tre vil jeg 

skitsere fem perspektiver på politisk og forvaltningsmæssig anvendelse af tal. Afsnit fire behandler 

de fire cases samt overvejelser om caseudvælgelse og empiri. Afslutningsvis vil jeg kort skitsere 

mine forventninger til projektets teoretiske og empiriske bidrag. 

 

7.1 Teoretisk uddybning 

Videnskabsteoretikeren Theodor Porter undersøger i sit klassiske studie Trust in Numbers (1995), 

hvordan kvantificering og ’objektivitet’ går hånd i hånd. ’Objektivitet’ i beskrivelsen dækker over 

en række efterstræbelsesværdige egenskaber såsom overensstemmelse med naturen, fairness, 

universalitet og et fravær af ’forvrængninger’ (Porter, 1995: 217). Matematik er ofte blevet set som 

en sikker leverandør af sådan ’objektivitet’, idet dens diskursive regler er så begrænsende, at 
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individuelle ønsker og partiskhed viskes bort (Porter, 1995: 74). I Willem Schinkels undersøgelse af 

kvantitative arkivdata i arbejdet med udfordrede unge påpeger tilhængere af objektivitet fx, at 

interventioner for ofte er baseret på : ”qualitative data (such as contacts with children and their 

parents), while that leaves out ‘a more systematized and “normized” view of the problematic” 

(Schinkel, 2011: 370). Tal ses tydeligvis som kilde til objektiv og normfrit beskrivelse af en 

problematik. Dette giver visse evaluative egenskaber. Dahler-Larsen beskriver fx evalueringers 

behov for at skabe et ‘antastelighedsdifferentiale mellem sin egen ‘faste’ beskrivelse og “… the 

(relative) fluidity of the social material it seeks to change.” (Dahler-Larsen, 2015: 31).  

Kvantitative beskrivelser opnår dog ikke per automatik denne association med objektivitet. 

Denne følger af den måde, tallene beskriver sit objekt på. Kvantificeringens form har to centrale 

aspekter: for det første forudsætter kvantificering en licens til at ignorere de aspekter ved objektet, 

som ikke falder inden for på de kvantificerbare dimensioner (Porter, 1995: 85). Undervejs i 

kvantificeringsprocessen undergår information en reduktion, hvor ’usikkerheden’ absorberes, 

således at slutproduktet – selve den kvantitative beskrivelse– fremstår med en høj grad af sikkerhed 

(Espeland & Sauder, 2007: 17f). Målinger fungerer ved at isolere et bestemt kvantificerbart aspekt 

ved et objekt og ser dermed per definition bort fra andre aspekter (Knudsen, 2011). For det andet 

forudsætter kvantificering standardisering eller kategorisering. Standardisering opdeler en kompleks 

verden i målbare aspekter og sætter den sammen igen som en verden af koncepter og kategorier 

(Hovland, 2011: 25). Standardiseringen fungerer som det moment i kvantificeringen, der beskytter 

mod ubegrænset diversitet og fastholder objekterne inden for kvantificerbare dimensioner (Star & 

Lampland, 2009).  

 Et talkompleks er en indretning, der tildeler numeriske værdier til objekternes dimensioner. 

Det består dermed ikke blot af selve kvantificeringens kognitive dimension, men også af den 

infrastruktur, hvormed dataindsamlingen og bearbejdningen udføres. Dette fordrer investeringer af 

materielle resurser som tid, penge og politisk kapital. Velfinansierede og omfattende bureaukratier 

er ofte centrale i dette (Espeland & Stevens, 2008: 410f). Statistik er et produkt af både politisk-

administrative teknikker til registrering, kodning, beregning og udgivelse af statistik og 

formaliserede videnskabelige teknikker som gennemsnit, korrelation og simpel, tilfældig 

udvælgelse (Desrosières, 1998: 325f). Opsummerende producerer talkomplekser kvantitative 

beskrivelser via en infrastruktur og fremstår objektiv pga. standardisering og reduktion af 

information. 

7.2 Socialteoretisk udgangspunkt 

Følgende Desrosières (2001) forstår jeg talkomplekser som eksempler på vidensproduktion. Mit 

fokus retter sig derfor mod undersøgelsen af, hvordan de sætter sig igennem som viden om et emne. 

Udgangspunkter er i Science and Technology studies og særligt Bruno Latours generalisering af 

dette i Aktør-netværk-teori (ANT) (Latour, 2005; Law & Hassard, 1999). Da kvantitative 

beskrivelser udgør en repræsentation af virkeligheden, er Latours udforskning af den proces, 

hvorigennem videnskabelige udsagn bliver sande, nyttigt for mit formål. Han tilbyder en tilgang, 

der lader mig håndtere et talkompleks som både resultatet af en proces og kilde til beskrivelse. 

Begrebet blackbox står centralt. Latour definerer dette som en tilstand, hvor ”scientific and 

technical work is made invisible by its own success” (1999: 304). Når et talkompleks har etableret 

en blackbox omkring sin beskrivelse af objektet, kan man ikke se det arbejde, der løbende skal til 

for at opretholde denne beskrivelse. Selve talkomplekset er blevet ”usynligt”, og dets beskrivelse af 

objektet fremstår naturligt og uproblematisk. Jo flere aktanter et netværk forbinder, jo mere teknisk 

vil det typisk være (Latour, 1987: 62) Succesfulde referencer til et emnes ’tekniske karakter’ eller til 

egen autoritet er således tegn på et stærkt netværk. Sådanne tekniske netværk er svære at udfordre, 

idet den alternative beskrivelse vil fremstå ”ensom” over for det væld af aktanter, der konfronterer 

den (Latour, 1987: 44). Valget mellem forskellige kvantificeringer af et objekt er både et teknisk og 

politisk spørgsmål. Jeg aspirer ikke i min undersøgelse mod at adskille teknik og politik – selve 

kampen om noget som teknisk og noget som politisk er et vigtigt studieobjekt for forståelsen af 

politiske talkomplekser. Denne kamp kan forstås via begrebet ”purifikation”, der hos Latour består i 
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en ”… continual practical and discursive effort to separate nature and culture …” (Blok & Elgaard 

Jensen, 2011: 55). Der er altså fokus på de processer, der adskiller det ukonstruerede fra det 

konstruerede. I mit konkrete casestudie vil jeg undersøge netværket bag hvert talkompleks, og 

hvordan dette både inkluderer tekniske, forvaltningsmæssige og politiske spørgsmål – samt 

de ’anvendelser’ og ’kontroverser’ dette giver anledning til. 

7.3 politisk anvendelse af tal 

Det er central antagelse bag mit projekt, at kvantitative beskrivelser har en række egenskaber, der 

gør dem politisk og forvaltningsmæssigt interessante. I det følgende vil jeg kort skitsere fem 

perspektiver på tals anvendelighed. 

For det første kan kvantificering ses som en ’inskription’. Dette perspektiv trækker på Bruno 

Latours ide om inskriptioner, der faciliterer ’handling på afstand’, ide de udgør mobile, stabile og 

kombinerbare beskrivelser af et fænomen (Latour, 1987: 222ff). Anvendelse af tal tillader derfor 

intervention over for objekter, der ellers er (relativt) utilgængelige for politisk påvirkning. 

Anvendelse af numeriske beskrivelser giver gennemsigtighed mellem systemer, og muliggør derved 

politisk kontrol af vidensgrupper såsom professionelle faggrupper, der ellers traditionelt har kunnet 

afskærme deres praksis mod ekstern kontrol (Schinkel & Noordegraaf, 2011). 

Det andet perspektiv fokuserer på selve målingen: Idet mennesker er refleksive væsener, 

efterlader målingen ikke sociale sammenhænge og institutioner upåvirkede. Espeland og Sauder 

kalder dette reaktivitet (2007). Dahler-Larsen foreslår begrebet ’konstitutiv effekt’ som en 

konceptualisering af reaktivitet. Målinger står i et konstitutivt forhold til virkeligheden og definerer 

delvist de målte fænomener, hvorfor man ikke neutralt kan vurdere en målings validitet (2014).  

For det tredje kan tal anvendes i ’governmentalitet’  (Foucault, 2008, 2009). At tilvejebringe 

information om noget udgør i sig selv en styringsform. Pointen er at facilitere selvregulering ved at 

gøre noget til genstand for viden frem for direkte styring. Resultatinformation på numerisk form er 

nyttig som et element i dette, idet den tilvejebringer oplysninger, der muliggør kontinuerlig 

selvrefleksion og forbedring (Hammer, 2011; Triantafillou, 2015).  

Kvantitative beskrivelser kan for det fjerde synliggøre bestemte fænomener og 

sammenhænge. Statistik skaber et politisk rum ved at give de relevante interessenter ”… a language 

to put reality on stage and act upon it.” (Desrosières, 2001: 352). Gennem centralisering af både 

politisk og statistisk magt omformes statens territorium til ’spaces of equivalence’, hvor 

koordinerede nationale initiativer bliver mulige (Desrosières, 1998). Willem Schinkel viser fx, 

hvordan arkiver og kvantitative registre kan fungere som ”Ocular centres”, der visualiserer og 

legitimerer en bestemt forståelse af samfundet (2011, 2013). 

Endeligt er selve kvantificeringen en retorisk resurse i en samfundsmæssig diskurs, hvor de 

fleste problemer undersøges, diskuteres og håndteres med brug af numerisk viden (Prévost & 

Beaud, 2012: 1). Ligesom mundtlige beskrivelser skal tallene dog præsenteres på en bestemt måde 

for at få maksimal gennemslagskraft. Asmus Leth Olsen undersøger, hvordan numerisk fremstilling 

påvirker fortolkning af resultatinformation (2013, 2015). Det er fx PISA-testens sammenlignende 

resultater, der muliggør en historie om vindere og tabere, hvilket kan udgøre en resurse for 

reformivrige politiske aktører (Gustafsson, 2012: 193ff; Takayama, 2008). 

7.4 Metode og cases 

Latour og Aktør-Netværk-Teori (ANT) er mere en metode til at studere relationer mellem 

forskellige elementer end en substantiel teori om karakteren af disse relationer (Blok & Elgaard 

Jensen, 2011: 110f). Ved at tage udgangspunkt i ANT kan jeg dermed følge de faktorer, der får 

netværket bag et talkompleks til at hænge sammen uden på forhånd at lægge mig fast på, hvad der 

burde have betydning. Denne ’åbne’ tilgang slår igennem i mit arbejde med de fire cases, hvor jeg 

foreslår at udvikle og undersøge begrebet talkompleks. Det kvalitative casestudie er oplagt til dette 

formål. Knud Ramian beskriver casestudiet som ”en strategi til empirisk udforskning af et udvalgt 

nutidigt fænomen” (Ramian, 2012: 16). Sigtet er at studere fænomenet i detaljer og dermed bane 

vejen for større forståelse og nye forklaringer (Ramian, 2012: 25). Da jeg kan ikke på forhånd kan 
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opstille en komplet liste over talkomplekser, fra hvilken jeg kan ’sample’ systematik, går jeg i 

stedet efter cases, der forventes at være rige på information. Ud fra de foregående afsnits teoretiske 

betragtninger, opererer jeg heuristisk med en række kriterier for casene:  

 Det skal sætte tal på et samfundsmæssigt relevant objekt/emne. 

 Det skal ske på et område, der har relevans for forvaltning, offentlige tjenesteydelser og/eller 

politik. 

 Talkomplekset skal have en datainfrastruktur.   

 I projektets første fase skal casene være danske. 

 Endelig har jeg søgt en vis variation i, hvor politisk kontroversielt talkomplekserne er. 

Denne relativt uformaliserede udvælgelsesstrategi udelukker dog ikke, at projektet kan udvikle sig i 

en mere ’struktureret’ retning, Jeg foreslår først at arbejde mig igennem fire indledende cases som 

første skridt i en form for kædeudvælgelse, hvor indsigter fra ét casestudie motiverer valget af 

eventuelt fremtidige cases (Ramian, 2012: 91). 

7.3.1 Nationale tests i folkeskolen 

De nationale tests blev vedtaget i 2006 som et værktøj til løbende evaluering af folkeskolen. I 2010 

blev de for første gange udrullet på landets skoler. Elevernes færdigheder måles i udvalgte dele 

af ’Fælles Mål’, der er den nationale målsætning for elevers læring (UVM, 2015a, 2015b). Testen 

skal både være et pædagogisk redskab for lærerne, give forældre indblik i deres børns læring samt 

være et styringsredskab for den kommunale og statslige forvaltning. Vægtningen mellem de tre 

formål har tenderet mod at skifte – både mellem retorik og praksis og over tid. Trods det beskrevne 

pædagogiske formål sigtede man i begyndelsen mod at udarbejde ranglister over skoler. Denne 

praksis stoppede dog med regeringsskiftet i 2011. Idet testenes anvendelse dermed er politisk 

sensitiv, og man yderligere håndterer data på individniveau, lægges der i ministerielle vejledninger 

stor vægt på, datas fortrolighed. Testresultaternes forskellige anvendelser slår igennem i 

datainfrastrukturen, hvor to it-portaler regulerer forskellige aktørers adgang til data (KL, 2014).  De 

nationale tests anvendes bl.a. som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj, idet kommunerne 

er forpligtede til at offentliggøre, om de lever op til nationale målsætninger for resulter i testene 

(KL, 2014). Med den nye folkeskolereform et testene også blevet et centralt redskab i evalueringen 

af folkeskolen som sådan. Af de fire ’måltal’ for reformens succes opgøres de tre via de nationale 

tests (UVM, 2015a: 7). 

7.3.2 Resultater i beskæftigelsessystemet: jobindsats.dk  

Jobinsats.dk er en mere klassisk statistikbank, der ikke i samme grad som de nationale tests skaber 

nye data. Jobindsats.dk samler data om overførselsindkomster og beskæftigelsespolitik fra 

kommunernes egenregistreringer. Motivationen for dette bliver i 2009 formuleret tydeligt af 

daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen: ”… at skabe fuld synlighed om 

beskæftigelsesindsatsen.” (citeret i: AMS, 2009: 3). Der har været et statsligt ønske at ”få styr” på 

de forskelligartede kommunale indsatser (Jørgensen & Baadsgaard, 2009). Interesserede borgere 

kan via hjemmesiden sammenligne præstationen med nabokommunen. Med henblik på 

gennemsigtighed og kontrollerbarhed følger en årlig ’resultatrevision’ op på kommunalt 

udarbejdede beskæftigelsesplaner og opgør jobcentrets performance på en række områder. 

Derudover er det muligt for den enkelte kommune at benchmarke sig mod andre kommuner. En 

intention om ”læring” og ”best practice” er altså fremherskende. For at gøre denne sammenligning 

meningsfuld, har man fra starten opereret med en række ”klynger”, indenfor hvilke kommunerne 

har skullet sammenligne sig. Logikken er, at når sammenligningen foregår mellem jobcentre med 

ens rammevilkår, kan man se bort fra andre faktorer end centerets indsats.  Indsatsten bliver altså 

abstrakt og standardiseret (Jørgensen & Baadsgaard, 2009: 60ff). Jobindsats.dk anvendes også til 

styring internt på det enkelte jobcenter, som fx når jobcenterchefen på fællesmøder gennemgår de 

nyeste resultater via tal fra statistikbanken (Havn, 2010: 62). 
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7.3.3 Danmarks Statistiks Livskvalitetsprojekt 

I den tredje case,
 
Danmarks Statistiks (DST) igangværende projekt for måling af ’livskvalitet’, er 

sigtet bredere end at skabe gennemsigtighed og effektivitet på et offentligt velfærdsområde. 

Hensigten er at kvantificere et nyt objekt: ’livskvalitet’. Der er stadig tale om evaluering i den brede 

betydning, idet en stor del af motivationen for projektet er utilfredshed med den måde, 

bruttonationalproduktet anvendes som ultimativt ’vurderingskriterium’ for et lands regeringsførelse. 

DST startede med økonomisk støtte fra TrygFonden og Region Syddanmark i sommeren 2015 et 

projekt om indikatorer for livskvalitet. Hensigten er at udarbejde et system til måling af danskernes 

livskvalitet, der kan bidrage med viden om udviklingen af det danske samfund samt oplysninger til 

brug i undervisning og forskning. I 2009 anbefalede en fransk kommissionsrapport, at nationale 

statistikbureauer skal indsamle og udgive målinger af livskvalitet for at overkomme BNP’s 

begrænsninger (Stiglitz mfl., 2009). Idet det danske statistiksystem er baseret på data fra 

administrative registre, kan målingen mht. de objektive kriterier for livskvalitet (bl.a. sikkerhed, 

sundhed, uddannelse etc.) udføres relativt billigt, og indikatorerne kan afrapporteres på kommunalt 

niveau. Som måling af livskvalitets subjektive dimension, gennemfører DST en spørgeskema 

undersøgelse med 38.000 interviews fordelt på 38 kommuner. Formidlingsmæssigt arbejdes der i to 

spor: en interaktiv hjemmeside målrettet journalister, politikere og den interesserede borger; samt 

adgang til anonymiserede individdata for forskere gennem DST’s Forskerordening.  

7.3.4 Politiets Tryghedsindeks 

Rigspolitiet offentliggjorde i november 2013 for første gang sit ’Tryghedsindeks’. Formålet er at 

måle borgerens oplevede tryghed direkte frem for at være afhængige af politiets egne 

anmeldelsesregistre (Rigspolitiet, 2013a). Som sådan følger indekset i halen på en agenda fra 

2000’erne, hvor særligt den hollandske by Rotterdams projekt for måling af sikkerhed og tryghed 

har påkaldt sig opmærksomhed (Noordegraaf, 2008). I Danmark har Trygfonden siden 2004 udgivet 

en række tryghedsrapporter (Andersen mfl., 2013). Endelig har også Københavns Kommune siden 

2009 arbejdet med et tryghedsindeks. Rigspolitiets tryghedsindeks er inspireret af disse tiltag, hvor 

bl.a. repræsentanter fra Rotterdam direkte har rådgivet om processen (Rigspolitiet, 2013b). Indekset 

består af ’subjektive’ målinger i et Spørgeskemaindeks om borgernes oplevelse af 

nabolagsproblemer og tryghed; og ’objektive’ målinger i et Anmeldelsesindeks, der måler antallet 

af anmeldelser per 1.000 indbyggere i et givet område. Indeksets ’enheder” er Danmark som helhed, 

de 12 politikredse, de fem største byer i Danmark samt 34 særligt udsatte boligområder. En 

kvantificering af tryghed kan være et input i den generelle politiske debat om kriminalitet og sociale 

forhold, men også fungere direkte som evalueringskriterium for boligsociale indsatser. Som det er 

typisk med kvantitative indikatorer anvendes tryghedsindekset til at fremhæve de mest trygge og 

utrygge boligområder (Rigspolitiet, 2013b). Derudover fokuserer rapporten i sit andet år også på 

udviklingen over tid, og kan derved bruges som evaluering af fortløbende projekter (Rigspolitiet, 

2015). 

7.4.5 Empiriovervejelser 

Jeg vil undersøge disse cases via en triangulering af kilder. De to første cases har allerede været 

genstand for en del forskningsmæssig interesse. Jeg kan derfor trække på en veletableret 

sekundærlitteratur. Måling af livskvalitet og tryghed er også veletableret akademiske emner, mens 

de konkrete danske projekter er mindre undersøgte.  For alle cases gælder det, at jeg vil trække på 

den fagspecifikke litteratur om ”hvorfor” måling er nødvendig på området og hvordan der ”bør” 

måles. Det giver sig selv, at jeg ikke kan blive ”ekspert” i de pædagogiske, socialfaglige og 

økonomiske emner de fire cases knytter sig til – men jeg vil alligevel til en vis grad dykke ned i de 

fagspecifikke litteraturer som empiri. Derudover bliver en hel central kilde rapporter, arbejdspapirer, 

vurderinger, vejledninger etc. fra hhv. den oprindelige udvikling af talkomplekserne og deres 

løbende vedligeholdelse. Denne slags dokumenter er ganske ofte offentlig tilgængelige, men jeg vil 

også kunne benytte mig af fx aktindsigt, som tidligere er udnyttet succesfuldt mht. undersøgelse af 

de nationale tests. Mht. livskvalitetsprojekter har jeg allerede adgang til visse interne arbejdspapirer 
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og har et begrundet håb om, at jeg kan få lov til at følge projektet på de indre linjer, efterhånden 

som det udvikles yderligere. Udover disse kilder vil jeg sammenskrive forløbet bag 

talkomplekserne ud fra artikler i både generelle og særligt specialiserede medier som fx Folkeskolen 

eller Socialrådgiveren. Jeg vil også foretage interviews med diverse aktører såsom politikere, 

embedsmænd og eksperter, der har bidraget til udviklingen af komplekserne. Derudover kunne 

observations/læringsbesøg i de relevante statistikproducerende institutioner som fx Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering eller Danmarks Statistik være interessante. Fra min nuværende 

beskæftigelse i Danmarks Lærerforening har jeg gode kontakter til interessenter i 

underviserorganisationerne samt også et løbende samarbejde med personer i Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet.  

7.5 Opsummering: Empirisk og teoretisk bidrag 

Projektets empiriske bidrag centrerer sig om detaljerede casestudier af institutionelle indretninger, 

der i visse tilfælde har været genstand for studier før, men ikke eksplicit er blevet set som eksempler 

på talkomplekser. Idet visse af casene også er meget tidligt i deres udvikling, vil selve min evne til 

at følge dem over de næste år være af empirisk værdi. 

 

Mit teoretiske bidrag består i yderlige teoretisk udvikling af begrebet talkompleks. Jeg håber at 

kunne samle indsigter fra den eksisterende litteratur og fra mine empiriske studier i en definition af 

forskellige typer at talkomplekser; samt sætte disse typer i relation til forskellige former for politisk 

og forvaltningsmæssig anvendelse af kvantitative beskrivelser.   

 

 

8. Preliminary study plan and organization 

I overensstemmelse med mit teoretiske udgangspunkt, finder jeg det vigtigt at præsentere mine 

cases i detaljer. Jeg forventer derfor at skrive en afhandling, idet artikler ofte vil kræve mere 

kondenserede empiriske fremstillinger. Jeg regner dog samtidig med, at elementer i afhandlingen vil 

kunne publiceres som artikler. 

 

Idet jeg søger et specialiseret opslag tilknyttet CREME forestiller jeg mig forskere ved dette center 

som mine primære samarbejdspartnere. Særligt Peter Dahler-Larsen og Asmus Leth Olsen har 

forskningsinteresser, der peger i samme retning som mine. 

Mht. udlandsophold har jeg ingen forhåndsaftaler, men følgende fremstår interessant:  

Erasmus University Rotterdam 

Willem Schinkel undersøger hvordan monitorering og visualisering spiller en rolle for 

konstruktionen af samfundet. Han fokuserer især på kvantificeringer indenfor trygheds, sikkerheds 

og kriminologi. 

University of Edinburgh 

Sotiria Grek studerer hvordan tal og indikatorer har udviklet sig til en regulerings- og styringsform. 

Derudover huser universitet Centre for Science, Knowledge and Policy (SKAPE)
1
, der tværfagligt 

undersøger sammenhængen mellem vidensproduktion og politik  

New York University 

NYU huser projektet “Indicators as a Global Technology/Governance by Information”.
2
 Udover de 

NYU affilerede forskere, har projektet også et netværk, hvor især unge forskere foretager 

casestudier af indikatorsystemer.  

 

                                                 
1
 http://www.skape.ed.ac.uk/about_us  

2
 http://www.iilj.org/research/IndicatorsProject.asp  

http://www.skape.ed.ac.uk/about_us
http://www.iilj.org/research/IndicatorsProject.asp
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Studieplan 

1. semester  Udarbejde indledende caseoversigter 

 Følge første Ph.d. kursus. 

 Indsamle materiale og indlede forløbsbeskrivelse til 1. case 

 Litteratursøgning 

2. semester   Undervise bachelorfag på statskundskab 

 Indsamle materiale og indlede forløbsbeskrivelse til 2. og 3. case 

 Følge Ph.d. kursus. 

 Indlede udarbejdelse af teoretiske afsnit 

 

3. semester  Undervise på Master of Public Governance om ”Talkompleksers 

involverering af borgere, embedsmænd og politikere i styrings-

relationer via tal.” 

 Indsamle materiale og indlede forløbsbeskrivelse til 4. case.  

 Følge Ph.d. kursus 

4. semester  Udlandsophold 

 Sammenskrive teoretisk og metodiske afsnit  

5. semester  Undervise på MPG igen eller undervise kandidatudbud. 

 Sammenskrive cases. 

 Redigere afhandling 

6. semester  Endelig bearbejdning af afhandling 

 

 

9. Estimated budget (in DKK or EUR). 

 

Alle beløb i danske kroner (DKK) 

Konferencedeltagelse (herunder rejseomkostninger): 15.000 

Studieophold ved anden institution/ eksterne kurser:  20.000 

Rejseomkostninger i forbindelse med dataindsamling  7.000 

(interviews, observationer etc.):  

I alt:  42.000 
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