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Overmåli 
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Forleden dumpede en tyk kuvert ind ad brevsprækken. Den indeholdt et omfangsrigt 
spørgeskema med titlen “Sundhed og livskvalitet”. Det fremgik, at samme skema 
tidligere var blevet udsendt og endnu ikke var blevet returneret. Derfor hed det forma-
nende: “vi vil også bede dig, om at give din mening til kende.” 

Få dage i forvejen havde jeg modtaget et lignende rykkerbrev med opfordring til at 
besvare et tidligere udsendt spørgeskema fra importøren af Volkswagen, SMC. Det var 
vigtigt, at jeg svarede, for mine svar skulle bruges til at øge servicen hos min SMC-
forhandler.  

Ind i mellem de to rykkerbreve havde et analyseinstitut ringet med en meget venlig 
forespørgsel, om de måtte have lov til at stille mig en serie spørgsmål om livskvalitet. 
Det havde jeg nu alt for travlt til, så svaret var et nej.  

Endnu har jeg heller ikke besvaret de to skemaer. For mens jeg bladrede i det tykke 
hæfte med spørgsmål som: “Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst 
til at gøre?” og “Føler du dig stresset i din dagligdag?”, kom jeg til at tænke på en 
historie om syv blinde mænds forsøg på gennem hver deres målinger at gengive en 
elefant. På de særprægede gengivelser, de hver for sig kunne tænkes at frembringe og 
frem for alt på, hvordan man mon kunne kombinere de forskellige gengivelser. Ville det 
samlede billede ikke komme til at minde om en kimære, et fabeldyr sat sammen af dele, 
der egentlig ikke hører sammen. 

Så slog det mig pludselig. Forsøget på gennem spørgeskemaer at måle sundhed, 
livskvalitet og service kunne føre til lige så absurde forestillinger  om sundhed, 
livskvalitet og service, som de syv blinde mænds forsøg på at måle en elefant. 

Ved at kombinere svar på spørgsmål som “Ønsker du fortsat at bo i området om 1 
år?” med “Synes du, at du får udnyttet dine evner tilstrækkeligt i dit arbejde?”, kan der 
frembringes mærkelige kimærer af rapporter om livskvalitet i landkommuner. Snart vil 
morgenradioavisen måske kunne oplyse, at en ny undersøgelse viser, at 17,5% ønsker at 
fraflytte landkommuner inden for 1 år, fordi de kun i ringe grad får udnyttet deres evner 
tilstrækkeligt i deres arbejde. 

I stedet for syv blinde mænd, der måler på en elefant, har vi i dag 7 gange 70 gange 
700... forblændede eller svagtseende mennesker, der registrerer, måler og evaluerer alle 
vore livsytringer ud fra hver deres særegne hjørne af virkeligheden. 

Overmål er ved at være et kendetegn ved vort samfund. Vi måles, registreres og 
vejes fra før fødslen til graven. Populariteten af forbrugerundersøgelser som ovennævnte 
er kun et af de mere iøjnefaldende udtryk for det målende menneskes amokløb. Blot et 
lille udvalg: Måling af personkarakteristika forud for ansættelser, seertal for 
fjernsynsudsendelser, tilfredshedsundersøgelser hos borgere og plejepatienter, måling af 
lykke og livskvalitet og såkaldte evalueringer af undervisning og forskning. Det 
strækker sig vidt, fra små sedler på hotelværelser med afkrydsning af, om man fandt 
rengøringen tilfredsstillende til målinger af optimisme og pessimisme hos forbrugere og 
virksomheder.  
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Et andet tilfælde faldt for nyligt i øjnene. En større dansk virksomhed var gået i gang 
med at lave fremtidens regnskab. Til dette hørte en evaluering af lederne. Af artiklen 
kunne man se, at “trivsel i enheden” havde opnået en værdi på 0,3, mens “konsensus om 
mål og strategier” var nede på 0,15, såvidt det nu kunne aflæses. Gad vide om målene 
kan lægges sammen, og i givet fald til hvad? Et dyr med løvehoved, gedekrop og 
slangehale? 

I en tilfældig  brugerundersøgelse af den kommunale service finder vi spørgsmål 
vedrørende hurtig telefonomstilling, respektfuld behandling, diskret betjening og 
moderne lokaler, og en hel del andre faktorer. Ud fra interviews finder man frem til 
indekser for tilfredsheden på hvert af disse områder. Umiddelbart synes det at svare til at 
karakterisere en elefant ved længden af halen, antallet af ben, vægten af dens efterladen-
skaber og omridset set bagfra i modlys. Kort sagt, en række mere eller mindre løsrevne 
karakteristika, der næppe giver et sammenhængende og konsistent billede af dyret. Hvad 
enten det så drejer sig om en elefant eller den kommunale service. 

Når vi nu af en eller anden grund er så forblændede og svagtseende, at vi ligesom de 
blinde mænd ikke kan se elefanten, livskvaliteten, trivslen eller servicen direkte, griber 
vi til stribevis af målinger, der skal give os et præcist billede af såvel disse aspekter, 
som myriader af andre svært målelige aspekter af tilværelsen. For det er jo ikke 
livskvalitet, tilfredshed og trivsel, der måles, men noget andet. Nogle karakteristika som 
lettere kan omsættes til et mål. Det svarer lidt til at lede efter sin tabte bilnøgle under en 
gadelampe, selv om man tabte den et helt andet sted ude i mørket. Vi leder, hvor vi kan 
se noget, selv om det ikke er der, problemet findes, og det er næppe nok til at give os en 
forestilling om hele “dyret”. 

Der måles naturligvis sjældent helt i blinde. Forsøgene på at måle, hvad vi ikke 
umiddelbart kan se, ledsages af forestillinger om, hvad der kan være relevant at måle. 
Sjældent gøres der imidlertid rede for disse forestillinger. Måske er de målende 
mennesker heller ikke selv klar over, hvilke forestillinger der er tale om. F.eks. hvilke 
forestillinger, der får dem til at medtage moderne lokaler og  diskret betjening i en 
undersøgelse af borgernes tilfredshed med kommunal service. 

Det er tydeligt, at vi savner en forståelse for, hvad der gør netop disse og andre 
karakteristika relevante for tilfredshed. Bag de tilsyneladende så eksakte tal, der 
kommer ud af en undersøgelse, ligger nogle uklare og vage forestillinger om, hvad det 
er for  karakteristika, der skal måles. Målingerne kan derfor næppe, på trods af den tal-
mæssige præcision, hvormed de udtrykkes, sammenlignes med simple mål som vægt og 
længde.  

Hvorfra kommer behovet for at få et præcist mål for også de mere uhåndgribelige 
aspekter af tilværelsen? Et svar kunne være, at det giver mulighed for at sammenligne 
med andre og for at sammenligne over tid. Vi kan se, når vi er blevet bedre. Endnu vig-
tigere er måske, at vi omsider bliver i stand til at øge effektiviteten i anstrengelserne på 
at sikre livskvalitet, brugertilfredshed, trivsel og service. Vi kan nu se, hvor der skal 
sættes ind for at få bedre resultater for færre kroner. Eller mere præcist, hvor der tilsyne-
ladende skal sættes ind for at få bedre talværdier for færre kroner. For vi har jo stadig 
ingen garanti for, at vi måler det, som vi egentlig gerne ville vide noget om. Det er 
stadig mest længden af halen og vægten af dens efterladenskaber, vi gengiver, ikke hele 
dyret. 
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Der er en nærliggende fare for, at den stærke fokusering på måling vil fremme 
kortsigtede hensyn og egeninteressen hos dem, der evalueres. Hvis man kan opnå et 
bedre måleresultat ved at øge indsatsen på de områder, der giver bedre måleresultater, 
på bekostning af områder, man selv betragter som vigtige, er det svært at lade være. 
Aflønning og karriere afhænger af, om man spiller med. På et eller andet tidspunkt 
mister man så selv evnen til at se elefanten og nøjes resigneret med at være optaget af 
halens længde. 

Det forstærker naturligvis tendensen til at fokusere på målelige aspekter. Det 
resulterer formentlig også i en slags ensliggørelse på et stadig lavere kvalitetsniveau, i 
lighed med effekten af fjernsynets målinger af seertal. Flere programmer af den slags, 
som giver høje seertal. Det er jo objektivt konstaterbart. Det er, hvad seerne vil have.  

Noget tilsvarende vil formentlig gælde for kommunale indsatser på de områder, der 
afspejler sig i højere talværdier, selvom det måtte svare til at forlænge elefantens hale 
eller give den et ekstra ben. Kommunale nøgletalssammenligninger på tværs af 
kommuner fører allerede i dag til et pres i retning af en numerisk ensartethed uden reel 
indsigt eller begrundelse. Argumentationen kommer i stedet til lyde: Hvorfor bruger vi 
flere penge på teknisk forvaltning end gennemsnittet? 

Jo mere markant disse effekter bliver, jo mere bidrager målingerne til, at vi mister 
sansen for, hvad der er væsentligt. Livskvalitet bliver indsnævret til at være det, der er 
målt og intet andet. Tilfredshed bliver et tal på en skala. Målinger af den slags tenderer 
til at gøre ens egen indsats kortsigtet og overfladisk. Indsigt erstattes af skemaer med 
resultater af målinger, og hvem kan vel argumentere mod dem. Det er fakta! 

Uden at være støttet af målinger, tæller vores mening ikke. Selv om vi gennem en 
meningsfyldt dialog og en lidt mere sammenhængende indsigt måske kunne få et bedre 
billede af hele “dyret”. 

Vitale aktiviteter risikerer at blive erstattet af en slags tom formreproducerende 
aktivitet, fyldt med flere og flere kugleformede syntetiske meninger uden smag og med 
en mærkelig konsistens. På samme måde som fokuseringen på synlige og målbare 
aspekter ved tomater giver os højrøde, kugleformede tomater, der ikke smager af 
tomater.  

Mon ikke vi snart kan forvente at få samme perfekte, højrøde, glatte og logo-prydede 
service fra kommunen, når de har lært det med at fokusere på det synlige og målbare i 
stedet for på usynlige og svært definerbare aspekter som god service og høj kvalitet. 
Resultatet ville i givet fald blive, at form erstatter indhold, og  kimærer erstatter reel 
indsigt. 

Målløs må jeg se til, mens et uklart billede af en enorm hvid elefantbagdel med ører 
svæver som en luftballon hen over mit indre blik.  
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