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Abstract 

The Balanced Scorecard is used in many firms all over the world.  Literature on cre-
ating a Balanced Scorecard is overwhelming. The actual benefits of implementing the 
Balanced Scorecard are though not that well described. In Danish Dairy farming 
three Balanced Scorecards have been implemented during 2003 through a research 
project running from 2003 to the end of 2007. Measuring whether these dairy farms 
have better bottom line results is the focus of this Working Paper. The effects have 
been evaluated with the use of the Malmquist index. Data Envelopment Analysis is the 
tool that has been used to calculate the Malmquist index. Furthermore, results from a 
historic evaluation has been used in connection with the bootstrap method, to see 
whether this method can be used to say anything about probabilities of scores being 
significantly different from average. The study shows that some problems can be 
solved and a model to measure dairy farms’ performance is developed. The bootstrap 
method is a good measure to evaluate the trustworthiness of the results. 
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Forord 

Dette Working Paper beskriver anvendelsen af DEA (Data Envelopment Analysis) og 
Malmquist indekset til effektmåling ved implementering af Balanced Scorecards på 
mælkekvægsbedrifter.  
 
Metodebeskrivelsen er en del af det opfølgningsprogram, som er blevet iværksat i 
forbindelse med gennemførelsen af forsknings- og udviklingsprojektet Kvægproduk-
tion 2010. Projektet gennemføres i årene 2003-2007 i et samarbejde mellem Dansk 
Landbrugsrådgivning, Danmarks JordbrugsForskning og Fødevareøkonomisk Institut.   
 
Working Paperet er en redigeret udgave af en kandidatafhandling, der er udarbejdet af 
Jakob Vesterlund Olsen som afslutning på cand. oecon. agro. uddannelsen ved Den 
Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i slutningen af 2004. Under udarbejdelsen af af-
handlingen har Jakob V. Olsen være knyttet til Fødevareøkonomisk Institut.    
 
Forskningsassistent Jakob V. Olsen har udarbejdet Working Paperet i samarbejde 
med undertegnede, mens konsulent Johannes Christensen har medvirket ved den af-
sluttende redigering. 
 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut  
Afdeling for Fødevareproduktion, Teknologi og Produktivitet, februar 2005. 
 
 

Mogens Lund      
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1. Indledning 

1.1. Baggrund 

Landbrugets organisationer og interessenter har erkendt, at der skal nye rådgivnings-
produkter til, for at danske mælkeproducenter kan opretholde en rentabel produktion. 
Dansk Kvæg har derfor i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning (DJF), 
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Fødevareøkonomisk Institut (FØI) 
iværksat et forskningsprojekt, Kvægproduktion 2010 (KP 2010). Projektet indeholder 
seks faglige delprojekter, som hver afdækker et område indenfor rådgivning, driftsle-
delse og styringssystemer.  
 
De seks faglige delprojekter i KP 2010: 

▪ Delprojekt 1. Rådgivning med fremdrift 
▪ Delprojekt 2.  Driftsledelse og beslutningsadfærd 
▪ Delprojekt 3.  Karakterisering af nye innovative mælkeproduktions- 

systemer med særlig fokus på arbejde, miljøpåvirkning 
og husdyrvelfærd 

▪ Delprojekt 4.  Udvikling og demonstration af strategisk styringssy- 
stem til mælkeproducenter 

▪ Delprojekt 5. Styring af bedriftens foderforsyning med fokus på mil-  
jøpåvirkning, ressourceforbrug og fodereffektivitet 

▪ Delprojekt 6. Styring af husdyrsundhed og –velfærd på besætnings- 
niveau 

 
Dette Working Paper tilhører delprojekt 4. Projektets formål består i at modificere et 
allerede kendt styringsværktøj, så det kan bruges i landbrugssammenhæng. Demon-
strationen foregår ved at finde malkekvægsbedrifter, som har lyst til at være de første 
til at indføre styringsværktøjet. Det valgte styringsværktøj er The Balanced Scorecard 
(BSC). BSC skaber en sammenhæng mellem virksomhedens vision/strategi og den 
daglige styring. BSC blev valgt, fordi det lægger op til en balanceret styring og udvik-
ling, og fordi det er et værktøj til implementering af strategiske forandringsprocesser. 
  
For at sikre, at opfølgningen på Kvægproduktion 2010 kommer godt i gang, er der 
lavet en rapport: ”Opfølgningsprogrammet i Kvægproduktion 2010 – Metodebeskri-
velse til dokumentation af nytteværdi”. Ifølge rapporten skal nytteværdi dokumente-
res ved at sammenligne det opnåede resultat med målet for indsatsen. Indenfor råd-
givning til landmænd og udvikling af rådgiverkompetencer skal der, i forbindelse med 
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forskningsprojektet, kunne dokumenteres en ændret adfærd, der har gjort, at målet er 
blevet nået. 
 
Rapporten beskriver interessenter i forhold til, at nytteværdien af forskningsprojektet 
bliver dokumenteret. Der er fire grupper af interessenter i forhold til at dokumentere 
nytteværdien. Det er: landmænd, rådgivere, udviklingskonsulenter og forskere.  
 
Der er fire niveauer, hvorpå opfølgning kan finde sted. Det er på handlinger, bedrifts-
niveau, rådgiverniveau og centerniveau. Opfølgning på handlinger består i at afgøre, 
om der er sket et løft indenfor de områder, hvor der er lavet handlingsplaner. Opfølg-
ningsrapporten beskriver succeskriteriet som et spørgsmål, om målet er nået. Har in-
struktionerne på handlingsplanerne ført til adfærdsændringer hos landmændene, som 
har bevirket, at målet er nået. På bedriftsniveau skal det afgøres, om bedriften som 
helhed har fået et løft efter den forstærkede rådgivningsindsats (implementering af 
BSC). Det er ligeledes en vurdering af, om de økonomiske målsætninger er nået. 
Rådgiverne skal bedømmes på, hvordan effekten af rådgivningen er. En god rådgiv-
ning fører til, at landmanden er bedre til at nå sine mål. I opfølgningen ønskes rådgiv-
ningsprocessen også bedømt i form af en opgørelse over, om instruktionerne er fulgt, 
og om dette har ført til, at målet er nået. Det er effekten af rådgivningen og ikke om-
fanget af rådgivningen, som er interessant. Endelig forstås opfølgning på centerniveau 
sådan, at det enkelte center bedømmes på, hvordan gruppen af landmænd tilknyttet 
det pågældende center har klaret sig.  
 
Der er lagt vægt på, at der skal foretages kvantitativ opfølgning, så dokumentationen 
af nytteværdien baserer sig på så objektivt grundlag som muligt. Der er ikke taget stil-
ling til den helt konkrete metodeanvendelse. Der er heller ikke taget stilling til, hvor-
dan dataindsamlingsprocessen skal finde sted, hvis data ikke i forvejen findes i studie-
landbrugsdatabasen. Omfanget af statistiske test, for at dokumentere den ændrede ad-
færd, er ikke beskrevet.  
 
Det er vigtigt, at arbejdet med at lave opfølgning på BSC foregår simultant med ud-
viklingen af BSC til malkekvægsbedrifter. Vigtige oplysninger for en kvantitativ ana-
lyse kan indhentes fra starten af udviklingsprocessen, når denne kører simultant med 
analyseprocessen. De rigtige oplysninger kan kun indsamles, hvis den model, de skal 
bruges i, er kendt. Det er for sent at erkende, at der mangler data til modellen, når 
forskningsprojektet er ophørt. Viser BSC til malkekvægsbedrifter sig at være en suc-
ces, vil en måling af effekten ved at implementere systemet være et vægtigt salgsar-
gument, når konsulenter foreslår landmændene at bruge det nye styringssystem.  
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Det er ikke kun i KP 2010, der er konstateret et behov for at lave kvantitativ opfølg-
ning på effekten af at implementere et BSC. Nielsen og Sørensen (2004) har også på-
peget et behov for at lave systematisk opfølgning på BSC’s effekt på bundlinien. 

1.2. Formål og afgrænsning 

Formålet med dette Working Paper er at beskrive muligheden for at lave en kvantita-
tiv opfølgning på nye rådgivningsmetoder i Dansk Landbrugsrådgivning. Det er ty-
pisk svært at lave en kvantitativ opfølgning, som viser værdien af ny rådgivning inden 
for landbrugsrådgivningen. Denne opfølgning tager udgangspunkt i sammenligninger 
af bedrifter. Bedrifterne med BSC sammenlignes med andre bedrifter, som ikke har 
implementeret et BSC på bedriften.  
 
Working Paperet indeholder ingen gennemgang af BSC, men der henvises i stedet til 
Kaplan og Norton (1998, 2002, 2004). Der er derimod en kort gennemgang af meto-
degrundlaget for sammenligning, Data Envelopment Analysis (DEA) og Malmquist 
indekset. Fokus har i udarbejdelsen været at besvare nogle af de teoretiske spørgsmål, 
der er i forbindelse med at lave opfølgning på denne type rådgivning, såsom: Hvordan 
ville udviklingen have været uden implementeringen af BSC på netop denne bedrift? 
Kan en given effekt af BSC ikke ”bare” skyldes en øget rådgivertilstedeværelse? De 
praktiske problemer, der vil være primært i forbindelse med at konkretisere hand-
lingsplanerne, forsøges også besvaret. 
 
Opfølgningen i dette Working Paper relaterer sig til opfølgningsniveauerne omkring 
handlinger og omkring bedriftsniveau. Den første model, som præsenteres er en mo-
del, som primært fokuserer på bedriftsniveau. Den næste model bredes en smule ud, 
og medtager både handlinger og bedriftsniveau. Dette medfører, at den sidste model 
ikke giver så præcis en måling af bedriften som den førstnævnte. 

1.3. Metode 

Den opnåede viden fra forskningsprojektet Kvægproduktion 2010 skal hurtigst muligt 
formidles videre til lokalcentre i Dansk Landbrugsrådgivning. Der er tidligere opnået 
gode erfaringer med opfølgning på forskningsprojekter. I Harmoniseringsprojektet fra 
slutningen af firserne blev der lavet en kvantitativ opfølgning, hvor ændringen i regn-
skaberne blev undersøgt for 20 bedrifter (Beretning fra Statens Husdyrbrugsforsøg 
1991). Det er blandt andet fra Harmoniseringsprojektet, at inspirationen til opfølgning 
er kommet til Kvægproduktion 2010. I det projekt blev det for 22 udvalgte disharmo-
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niske landbrug belyst, hvilken økonomisk gevinst målrettet rådgivning kan føre til. 
Der blev lavet en regnskabsanalyse for udvalgte bedrifter. Bedrifterne blev opdelt i 4 
grupper. Den bedste gruppe forøgede indtjeningen med 60 pct., fra 307.000 kr. til 
492.000 kr. pr. år. Det er dog uvist, hvor meget lignende bedrifter har forøget deres 
indtjening i de pågældende år. I opfølgningen til dette forskningsprojekt er der behov 
for nye kvantitative metoder, hvor effekten af BSC sættes i forhold til en kontrolgrup-
pe. Ved at sammenholde bedrifter, der har BSC med andre bedrifter, kan der opnås et 
mål for effekten af BSC. 
 
En regnskabsanalyse, som i Harmoniseringsprojektet, kunne udgøre opfølgningen på 
Kvægproduktion 2010. Regnskabsanalysen tager ikke i sin umiddelbare form hensyn 
til prisændringer fra et år til et andet. Det er dog et problem, der kan korrigeres for. 
Desuden tager metoden ikke hensyn til hvilken ændring, der generelt er i branchen. 
En ændring som følge af rådgivning kan være svær at skelne fra en ændring, som 
stammer fra en generel produktivitetsudvikling i branchen. DEA metoden tager im-
plicit hensyn til begge ting. Bedrifterne sammenlignes med andre bedrifter, og deraf 
vil prisforhold og generel produktivitetsfremgang være ens for både bedrifterne med 
BSC, og de bedrifter de bliver sammenlignet med.  
 
DEA-metoden er metodefundamentet for dette Working Paper. Metoden bygger på 
relativ præstationsmåling, og målingen af en bedrift bygger derfor på en sammenlig-
ning mellem flere bedrifter til samme tidspunkt. Studielandbrugsdatabasen indeholder 
data for enkelte bedrifter, og det er netop den enkelte bedrift, der har fået lavet et 
BSC, som er interessant. En af DEA-metodens forcer i forhold til økonometriske eller 
parametriske analyser er målingen af den enkelte bedrift (Charnes et al. 1994). Med 
en helhedsorienteret/holistisk tilgang til bedriften er det muligt ved relativ resultatmå-
ling, så længe bedrifterne har eksisteret under de samme markedsvilkår, at se hvordan 
den enkelte bedrift har klaret sig.  
 
Her gives en kort introduktion til DEA og til Malmquist indekset, som bliver brugt i 
Working Paperet. Bedrifter opfattes som enheder, der skal producere output ved at 
forbruge input. Produktiviteten for bedriften bliver målt ved at sammenholde det pro-
ducerede output med det forbrugte input. Hvis bedriften kun producerer et input ved 
hjælp af et output, kan produktivitetsmålet skrives som: 
  
                                 

Input
Output

 tet produktivifaktor  Total = .  
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Altså produktion af output i forhold til inputforbruget. For at vurdere om der er pro-
duceret meget eller lidt, skal produktionen sammenholdes med, hvad der kan produ-
ceres. Det er ikke muligt at sige, hvor meget der teoretisk set maksimalt kan produce-
res. Derfor bruges et estimat til at vurdere, hvad der kan produceres. Estimatet er, 
hvad andre bedrifter har produceret. I DEA metoden får en bedrift tildelt en efficiens-
score, som siger, hvor meget bedriften burde kunne øge sit output, med et givet input-
forbrug, hvis bedriften var lige så efficient som de bedste.  
 
Producerer en bedrift multiple output ved hjælp multiple input, skal input og output 
vægtes i forhold til hinanden. DEA metoden vælger det sæt af vægte, som stiller be-
driften i det bedst mulige lys. Et eksempel på dette: To bedrifter producerer to output 
ved brug af et input. Bedrift 1 producerer 100 stk. af både output A og af output B. 
Bedrift 2 producerer 70 stk. af output A, men kun 50 stk. af output B. Begge bedrifter 
har lige stort inputforbrug. Bedrift 2 bliver bedømt efter, hvor meget output proporti-
onalt skal stige for at blive lige så god som de bedste. Dette svarer til kun at blive be-
dømt i forhold til output A og få en efficiensscore på 

Bedrift 2 burde være i stand til at producere 43 pct. mere med det givne inputforbrug. 
Det skyldes DEA metodens valg af vægte, som stiller bedriften i det bedst mulige lys, 
at bedriften ikke blev dårligere bedømt. Hvis hele vægten var lagt på output B, ville 
bedrift to have fået en ringere efficiensscore. Efficiensscoren ville i det tilfælde have 
været 2,00, svarende til at bedriften burde kunne fordoble sin produktion med det 
givne inputforbrug. 
 
Når der er flere bedrifter i et datasæt, er det ikke sikkert, at der lige er en, som forbru-
ger samme mængde input i alle dimensioner som en selv. Der er med andre ord mu-
lighed for, at hver enkelt enhed har frembragt output med forskellige ”mix” af input, 
når der er multiple input og output. For at kunne måle sig imod bedrifter, der har pro-
duceret mere output, men med brug af mindre mængde output, antages fri bortkastelse 
af input og output. Det medfører, at bedriften kan blive målt imod andre bedrifter, 
som har produceret minimum det samme output og brugt maksimum det samme in-
put.  
 
Der er generelt brug for forudsætninger omkring referenceteknologien i en DEA ana-
lyse. Forudsætningerne er nødvendige for at definere referenceområdet. Forudsætnin-

43,1 
70 

100 
 F 2 = = 
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gerne opstiller med andre ord kriterierne for at vurdere, hvilke bedrifter, der er de 
bedste. 
 

▪ Forudsætninger omkring referenceteknologien: 
- Mulighed for fri bortkastelse af input og output 
- Den efficiente rand består af konvekse kombinationer 
- Konstant skalaafkast for produktionsfunktionen 

 
Ved indførelse af antagelse om konveksitet er der mulighed for at blive målt imod en 
linearkombination af bedrifter. Der er fx mulighed for at blive målt mod en halv be-
drift, der er mindre og en halv bedrift, der er større end en selv. 
 
Når der er multiple input og output, og der er flere bedrifter i datasættet, er enheden 
uproduktiv/inefficient, hvis der, for bedriftens optimale sæt af vægte, findes en anden 
kombination af bedrifter, som kan opnå et højere forhold mellem vægtede outputs og 
inputs (Olesen og Petersen 1999). I sammenvejningen ved vægtene adskiller DEA 
metoden sig fra andre produktivitetsindeks, da DEA metoden anvender de vægte, der 
stiller bedriften i det bedst mulige lys. Et indeks vil typisk anvende vægte ud fra en 
anden betragtning som fx budgetandele. 
 
Efficiensscorerne grafisk 
I figur 1.1 herunder ses, hvordan den outputorienterede efficiensscorerne kan findes 
grafisk. Fronten udspændes af de bedste bedrifter, bedrifterne A-G. Disse seks bedrif-
ter udgør, sammen med E selv, referenceteknologien for bedrift E. E bliver i dette til-
fælde kun målt mod bedrift C, der har samme input-output mix som E. Bedrift C er 
den eneste bedrift, som indgår i linearkombinationen for E. 
 
Området indenfor fronten er kendt som produktionsmulighedsområdet. Bedriften op-
når den efficiensscore, som findes ved, at output ganges med den outputorienterede 
efficiensscore, som er større end én. Alle bedrifter burde kunne producere output sva-
rende til efficiensscoren ganget på output, under bibetingelse af at inputforbruget er 
det samme. Her vil en efficiensscore på 1,20 indikere, at output potentielt kan forøges 
med 20 pct. uden brug af mere input. Dette er ca. den efficiensscore, som enhed E vil 
få i den outputorienterede efficiensscore i figur 1.1.  
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Figur 1.1. Bestemmelse af efficiensscorer 

Kilde: Egen fremstilling.  

 
 
Malmquist indeks 
Malmquist indekset kan måle ændringer over tid i efficiensscorer. Indekset måler, 
hvor god en efficiensscore til et tidspunkt er i forhold til en efficiensscore på et andet 
tidspunkt. I denne måling tages der hensyn til, hvordan den enkelte bedrifts efficiens-
score har udviklet sig sammenholdt med udviklingen i fronten. Malmquist indekset er 
defineret som det geometriske gennemsnit af to brøker. Den ene brøk er bedriftens 
data til tidspunkt t målt imod fronten både til tidspunkt t og til tidspunkt t+1. De to 
fundne efficiensscorer bliver divideret, hvorved brøken fremkommer. I den anden 
brøk er bedriftens data til tidspunkt t+1 også målt imod fronten til begge tidspunkter. 
Malmquist indekset er det geometriske gennemsnit af de to brøker. Malmquist indek-
set kan dekomponeres til en efficiensændring og til et teknologiskift.  
 
Herunder præsenteres den matematiske opstilling af Malmquist indekset. 
 

Output 1, y1

Output 2, y2

0

G
C
E

F
0
0

=

A
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D
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x ~ fast



 

 
 Effektmåling ved implementering af The Balanced Scorecard på kvægsbedrifter, FØI 11

( )
( )

( )
( )

2/1

111

1

11 ,
,

,
,









⋅=

+++

+

++ ttt

ttt

ttt

ttt

yxF
yxF

yxF
yxF

M  

 
Dekomponeringen kan ske i en efficiency change (EC) og i en technology change 
(TC) 
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Malmquistindekset er lig produktet af EC og TC: M = EC . TC 
 
Den øverste form er den mest intuitive med det geometriske gennemsnit omtalt oven-
for. Malmquist indekset kan dekomponeres til en efficiens ændring (EC) og til en 
teknologi ændring (TC). EC udtrykker den enkelte bedrifts ændring i efficiens, altså 
et udtryk for om bedriften har formået at udnytte sit forbedringspotentiale, som effi-
ciensscoren til tidspunkt t er udtryk for. TC er udtryk for, hvor meget teknologien har 
ændret sig. Ændringen i teknologien er repræsenteret ved, at fronten har flyttet sig.  

1.4. Data 

Studielandbrugene er landbrug som har sagt ja til at deltage i et projekt ved Dansk 
Landbrugsrådgivning, Landscentret. Databasen kan bruges til helhedsorienterede 
forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor det er vigtigt at have detal-
jerede data over landbrugsejendomme. Studielandbrugsdatabasen rummer paneldata, 
dvs. at der er observationer for flere bedrifter til flere forskellige tidspunkter (Chri-
stensen et al. 1991). Som led i projektet bliver indsamlede data validerede. Et eksem-
pel på en validering er at sikre, at oplysninger om produktion af grovfoder i markbru-
get stemmer overens med oplysninger om forbrugt grovfoder i stalden, dvs. det som 
er opfodret plus spild.  
 
Hvis en bedrift har deltaget i et projekt af et vist omfang, har bedriften haft mulighed 
for at komme med i studielandbrugsdatabasen. Det enkelte projekt har haft specifikke 
krav til, hvilke bedrifter der skal indgå i projektet (Jensen 2004). 
 
Kvægproduktion 2010 har fx krav om, at bedriftsporteføljen skal sammensættes af 
både økologiske og konventionelle malkekvægsbedrifter, der alle kan forventes at væ-
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re i erhvervet i 2010. Der var ønske om, at bedrifter skulle have sengebåsestald og 
have en ydelse på over 8000 kg energikorrigeret mælk (EKM). Der skulle gerne være 
et par meget store besætninger, og gruppen skulle indeholde både bedrifter med af-
græsning og bedrifter uden afgræsning (Jensen 2004). 
 
Der er risiko for, at det er en speciel slags bedrifter, der kommer med i studielandbru-
gene, når dette alene baserer sig på frivillighed. Det er ikke nødvendigvis repræsenta-
tive bedrifter, der er studielandbrug. Det er typisk en konsulent på et lokalt landbrugs-
center, der kontakter et landbrug med henblik på deltagelse i et konkret projekt og 
dermed studielandbrugsdatabasen. Konsulenterne vil have tendens til at vælge bedrif-
ter med administrativt overskud til at deltage i et sådant projekt. Det er ikke ensbety-
dende med, at alt andet på bedriften er optimeret. Bedrifterne kan implicit blive ud-
valgt efter, at de har brug for ekstra faglig rådgivning. Der er chance for, at studie-
landbrugene har både bedre og dårligere resultater end den repræsentative landmand. 
Det tillægges ikke nogen stor betydning, at bedrifterne ikke er udvalgt efter, at de skal 
være repræsentative.  
 
Dette Working Paper giver et bud på, hvordan effekten af at implementere BSC på 
malkekvægsbedrifter kan måles. Der kan ikke komme nogen konklusion på, hvordan 
BSC bidrager til økonomien på bedriften, men kun om det er muligt at lave en model, 
som kan måle det. BSC har først været implementeret et helt regnskabsår ved udgan-
gen af 2004. Data fra 2004 bliver registreret i databasen i efteråret 2005. Det vil der-
for være selve målingsmetoden for landbrug med BSC, som vil blive gennemgået, 
men uden brug af de konkrete data der kan dokumentere en effekt. 
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2. Strategikort som netværksmodel 

I dette kapitel laves en model til produktivitetsanalyse ved hjælp DEA og af Malm-
quist indeks. Modellen er bygget på malkekvægsbedrifter og kan som sådan kun an-
vendes på malkekvægsbedrifter. Modellen kan overføres til andre driftsgrene indenfor 
landbruget, forudsat at der findes et strategikort for den pågældende driftsgren, som 
modellen kan modificeres efter. Modellen er opbygget med inspiration fra BSC. BSC 
udmærker sig ved at måle på alle områder af en virksomhed uden dog at lave en alt 
omfavnende måling af hele virksomheden/bedriften. BSC favner de vigtigste dele af 
bedriften, som er formuleret i strategien. De dele af bedriften, som ikke er med i stra-
tegien, medtages ikke i BSC. Ved at bruge skabelonen fra BSC opnås målepunkter, 
som både sikrer kortsigtet profit og langsigtet bedriftsudvikling. Først opstilles den 
statiske model som udgør grundlaget for den dynamiske model. Dynamikken indføres 
i modellen ved hjælp af Malmquist indekset. Endelig vises, hvordan resultaterne kan 
præsenteres, hvis modellen bliver benyttet i praksis. 

2.1. Forudsætninger 

Forudsætningerne for denne model er dels nogle forudsætninger omkring reference-
teknologien beskrevet i afsnit 1.3 og dels nogle implicitte antagelser ved valg af mo-
del. 

▪ Implicitte antagelser ved valg af model: 
- BSC fungerer som en god model for produktion af mælk på en 

malkekvægsbedrift 
- Bag alle bedrifternes strategi ligger ønske om profitmaksimering 
- Der er ikke forskel på studielandbrug og andre produktionslandbrug 
- Det giver ikke øget fokus på rådgivning at være med i delprojekt 4 i for-

hold til at være med i andre delprojekter i Kvægproduktion 2010. 

2.2. Årsags-virkningssammenhænge og strategikort 

Årsags-virkningssammenhænge er med til at ensrette kritiske succesfaktorer mod at 
opfylde bedriftens vision og strategi. Årsags-virkningssammenhængene er det teoreti-
ske grundlag for, at BSC virker. Der indgår kritiske succesfaktorer fra alle perspekti-
ver i BSC tabellen for at sikre, at der er fokus på alle vigtige områder indenfor en be-
drift. Et bredt fokus er med til at sikre, at bedriften kan udvikle sig positivt både nu og 
i fremtiden. BSC er derfor et godt skelet til en model, der skal måle effekten af råd-
givning. 
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Årsags-virkningssammenhænge i forbindelse med virksomhedsstrategi og driftsøko-
nomi indenfor landbrugsområdet er et område, der er relativt ubeskrevet i litteraturen. 
I Dansk Landbrugsrådgivning (2004) er et strategikort, som er det senest udviklede i 
KP 2010. Det er det strategikort, som bliver brugt som eksempel for de BSC, der skal 
implementeres primo 2005. En god kritisk succesfaktor fx indenfor mælkeproduktion 
findes ved at spørge: ”Hvad er det, der er kritisk for bedriften for at opnå en god mæl-
kekvoteudnyttelse?” For at finde status for den kritiske succesfaktor knyttes indikato-
rer til den kritiske succesfaktor. Indikatoren skal være kvantificerbar og troværdig. 
Der kan godt være tilknyttet mere end en indikator til hver kritisk succesfaktor. Stra-
tegikortet ses i figur 2.1. Det er ikke helt det samme som i Dansk Landbrugsrådgiv-
ning (2004), da der er taget nogle kritiske succesfaktorer ud. De kritiske succesfakto-
rer er taget ud for ikke at gøre modellen unødigt kompliceret. Bukh et al. (2004) næv-
ner årsags-virkningssammenhængene som hypoteser, der skal revideres, hvis de ikke 
holder. 
 
Figur 2.1. Strategikort 

 
Kilde: mod. e. Dansk Landbrugsrådgivning (2004).  
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Da de kritiske succesfaktorer er de mest afgørende for strategisk succes på bedriften, 
er det også disse faktorer, som er mest relevante at lave en model over, og dermed 
måle på. Indikatorerne er tilknyttet de kritiske succesfaktorer for at måle, hvordan det 
går med at opfylde målene inden for de vigtigste områder af bedriften. Når der skal 
laves en netværksmodel over strategikortet, bruges indikatorerne som input og output. 
Indikatorerne kommer på den måde til at fungere som årsags-virkningsrelationer mel-
lem de kritiske succesfaktorer.  
 
Ved udvælgelsen skal output vælges således, at de også kan fungere som input. En 
måde at definere et input på er: ”mindre er bedre”. Hvis et input bliver mindre, vil ef-
ficiensscoren alt andet lige blive bedre. Modsat defineres et output: ”mere er bedre”. 
En højere værdi af et output vil alt andet lige føre til en bedre efficiensscore. 
 
I figur 2.2 er indikatorerne tilknyttet de kritiske succesfaktorer. Der er endnu ikke til-
knyttet indikatorer til alle de kritiske succesfaktorer, som der teoretisk set burde. I fi-
guren er indikatorerne farvet grønne, hvis det opsatte mål er nået. Hvis resultatet er 
ringere end målet, men stadig er over en kritisk grænse, farves indikatoren gul. Et re-
sultat under en kritisk grænse fører til en rød indikator. 
 
I den matematiske model, der bruges til at måle efficiensen for bedrifterne, er der 
brug for målbare enheder. Indikatorerne er netop målbare størrelser, og de måler ni-
veauet for de kritiske succesfaktorer. Indikatorerne bliver derfor brugt som output til 
de kritiske succesfaktorer de måler på. De kommer dermed også til at fungere som 
input til den efterfølgende kritiske succesfaktor. ”Mælkeydelse”, ”klovsundhed” og 
”mælkeydelse første 24 uger af laktationen” er output til større mælkeproduktion og 
input til mælkekvoteudnyttelse og indtjeningsvækst. 
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Figur 2.2. Strategikort 

 
Kilde: mod.e. Dansk Landbrugsrådgivning (2004).  
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Fra underproces (15) indgår outputtene ikke som input i (16) og (17), da disse er fær-
dige output. Som det ses af figur 2.3 er fx y13

8  output fra underproces 8, men samti-
digt input til underproces 13. 
 
Figur 2.3. Strategikort med variabelbetegnelser 

 
Kilde: mod.e. Dansk Landbrugsrådgivning (2004).  
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ges, og dermed implicit om der arbejdes inden for rammerne af bedriftens egen vision 
og mission. Den anden mulighed er at opstille en generel model, som favner bredest 
muligt og som dermed med rimelighed kan siges at gælde for enhver malkekvægsbe-
drift.  
 
Et kompromis mellem at lave model for hver enkelt bedrift og lave en generel model 
er at opstille en eller flere prototyper på et strategikort. Prototyperne kunne for ek-
sempel laves på baggrund af  Porters (1985) to generiske strategier for virksomheder. 
Den ene er omkostningsminimering, og den anden er produktdifferentiering. I dette 
projekt fortsættes med en model, som er lavet på baggrund af strategikort og dermed 
strategien fra Dansk Landbrugsrådgivning (2004). Dette strategikort er lavet på bag-
grund af en strategi om at producere mælk til Arla Foods. Hvis dette skal indpasses i 
Porters teori, vil det sige omkostningsminimering. Modellen skal selvfølgelig have 
indikatorer fra hvert af de fire perspektiver for at tilgodese vægtningen mellem kort-
sigtede indtjeningsmål og langsigtede udviklingsmål. 
 
I det følgende præsenteres den matematiske model i form af et LP problem. LP-
problemet er lavet over diagrammet i figur 2.3. Resultatet af LP problemet er en effi-
ciensscore for hver bedrift, som ønskes målt i modellen.  

2.3. Matematisk model 

Ideen i modellen er, at den skal bygges op omkring strategikortet i et BSC. Indikato-
rer fra BSC tabellen bruges om output fra underprocesserne og dermed som årsags-
virkningsrelationer i strategikortet. Herunder findes efficiensscoren for k = 1, dvs. for 
bedrift nummer 1. LP problemet løses for alle k = 1,….K for at få efficiensscorer for 
alle bedrifter.  
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2.4. Beskrivelse af model 

Den matematiske model er bygget op således, at der først kommer nogle restriktioner 
på variablene. Herefter følger beskrivelser af de enkelte underprocesser.  
 
Fronten består af en linearkombination af bedrifter. Output fra modellen er en effi-
ciensscore, F1, som fortæller bedrift nr. 1’s outputorienterede efficiensscore. For at få 
efficiensscorer for alle de resterende bedrifter, som indgår i datasættet, skal LP-
modellen løses for hver bedrift. Efficiensscoren siger, hvor meget output burde kunne 
forøges, hvis bedriften var bedst i alle underprocesser.   
 
I objektfunktionen maksimeres den outputorienterede efficiensscore, Farrells F-score. 
Der maksimeres desuden med hensyn til og ˆ̂ ,ˆ 11 yy zk. 1ŷ  er en variabel, som svarer 
til at gange F-scoren på det faktiske output. 1

ˆ̂y  er en variabel, som maksimeres under 
bibetingelse af, at den ikke overstiger den mængde, der er blevet produceret i den tid-
ligere underproces, 1ŷ . Ved at 1

ˆ̂y  for hver underproces bliver maksimeret, sikres det, 
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at inefficiensscorerne bliver skubbet opad i netværket. zk er en variabel, som bestem-
mer hvor meget vægt, der skal lægges på den k’te bedrift i teknologirummet.  
 
Alle underprocesser i modellen er opbygget på næsten samme måde. Der er dog for-
skelle afhængigt af hvor mange input og output der er til hver underproces, samt om 
der er eksogene input, der indgår i modellen. Her følger en beskrivelse af underproces 
15 samt af de underprocesser, som er forskellige fra underproces nummer 15. 
 
(15a)  Den outputorienterede efficiensscore for bedrift 1 ganges på output, 

der går fra underproces 15 til underproces 16, som er eksogent output 
i modellen. Dette skal være mindre en højresiden, som er linearkom-
binationen af enheder, som denne bedrift skal måles imod. zk variab-
lene indikerer hvilke og med hvor megen vægt, bedrifterne i referen-
ceteknologien skal indgå linearkombinationen. Bedrift nummer 1 er 
med til at udspænde teknologirummet for sig selv. Dvs. modellen ope-
rerer ikke med superefficiens.  

(15b) Som 15a hvor output går til underproces 17. 
(15c) Bedrift nummer 1 skal levere et input til underproces 15 som er output 

fra underproces 13. 1
15
13

ˆ̂y  er større end eller lig det fra linearkombina-
tionen af bedrifter, som udspænder fronten for bedrift nummer 1. Det 
input må ikke overstige det output, som er produceret for underproces 
13, ligning (1s). 

(15d) Som 15c hvor inputtet til underproces 15, 1
15
14

ˆ̂y , kommer som output 
fra underproces 14 i stedet for underproces13. 

(15e) Intensitetsvariablene, zk, skal alle være større end eller lig nul. 
 
Nu følger de underprocesser, som er forskellig fra underproces 15. For alle de reste-
rende underprocesser bliver F1 ikke ganget på output, da outputtet ikke er eksogent 
for andre underprocesser end underproces 14. 
 
(12c) Mængden af input til underproces 12, som kommer fra det eksogene 

input 10, skal for bedrift nummer 2 være mindst lige så stort som for 
linearkombinationen af bedrifter.  

(µ) Intensitetsvariablene skal alle tilhøre de reelle tal, dvs. der antages 
konstant skalaafkast i modellen. 

 
Färe og Grosskopf (1996) har vist, at når der antages fri bortkastelse af input og out-
put, og underprocesserne har konstant skalaafkast, da har den samlede model også 
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konstant skalaafkast. I netværksmodellen laves der reelt optimering på hver enkelt 
underproces. Med konstant skalaafkast i hver af underprocesserne bliver der også 
konstant skalaafkast som teknologiantagelse i hele modellen 
 
Underprocesserne 8 og 12 er i den matematiske model flerdimensionale, da der er fle-
re indikatorer som måler på disse underprocesser. Modellen er konstrueret således, at 
alle tre indikatorer fra ”Større mælkeproduktion” (Mælkeydelse, Klovsundhed og 
Mælkeydelse første 24 uger af laktationen) kan påvirke både Indtjeningsvækst og 
Mælkekvoteudnyttelse. M12 er i denne model således tredimensional. Dermed er im-
plicit antaget, at alle underprocesserne, som ikke er flerdimensionale i modellen, er 
endimensionale. Antagelsen er restriktiv i forhold til det strategikort, modellen er la-
vet på, men antagelsen er ikke restriktiv i forhold til hvordan et strategikort optimalt 
set skal laves. Der skal tilknyttes indikatorer til alle kritiske succesfaktorer for, at stra-
tegien og bedriften er afbalanceret. Dette leder tankerne hen på en af Kaplan og Nor-
tons mottoer: ”What you measure is what you get”. Derfor skal der måles på alle kri-
tiske succesfaktorer. 

2.5. Optimering i modellen 

Her vælges at præsentere en model, som samler inefficiensscorerne for alle underpro-
cesser i den øverste underproces. Modellen optimerer på den måde, at den underste 
underproces bliver optimeret først. Den inefficiens denne underproces genererer bli-
ver brugt i den efterfølgende underproces, som en korrektion til inputforbruget for at 
straffe bedriften for at være inefficient i den ene underproces. Op gennem alle under-
processer optimeres på samme måde. Den bedømte bedrift bliver sammenlignet med 
bedrifter i referenceteknologien, som ikke har fået lavet nogle korrektioner. Bedriften 
bliver i princippet sammenlignet med en ”mønsterbedrift”, som er bedst i alle under-
processer. Denne model negligerer, at et landbrug skal opfattes som en helhed. De 
forskellige driftsgrene hænger sammen, og der kan være biologiske begrænsninger, 
der gør, at alle underprocesser ikke kan betragtes isoleret. Svaret på denne kritik vil 
være, at den enkelte efficiensscore ikke skal tillægges stor vægt, men at udviklingen i 
efficiensscorer over tid er den vigtige faktor. 
  
Figur 2.4 viser et diagram over, hvordan modellen optimeres. Den øverste graf viser 
den kritiske succesfaktor mælkekvoteudnyttelse (nr. 11 i figur 2.3). De to output fra 
denne kritiske succesfaktor udgør akserne på grafen. På ordinaten er det den faktor 
som påvirker indtjeningsvæksten, og på abscissen er det den faktor, som påvirker en 
højere produktivitet.  
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Figur 2.4. Optimeringsmetode 

Kilde: Egen fremstilling.  

 
 
Fronten udgør produktionsmulighedsområdet for produktion af disse to output ved 
hjælp af input 1

11
8 y  (større mælkeproduktion). Bedrift nr. 1 producerer reelt kun 1

13
11 y , 

men bedriften burde kunne producere 1
13
11 ŷ , ligesom bedrift α. Inefficiensen i output 

1
13
11 y  for bedrift 1 er afstanden på ordinaten fra 1

13
11 y til 1

13
11 ŷ , som giver en efficiens-

score på 1
13
11 ŷ / 1

13
11 y . Den nederste graf viser den efterfølgende underproces, under-

processen for indtjeningsvækst. Ordinaten for den nederste graf angiver inputmæng-
den (den som kommer fra underproces 11), og abscissen angiver outputmængden for 
den givne underproces. Denne underproces for bedrift nr. 1 vil blive bedømt imod an-
dre bedrifter, som har forbrugt ligeså meget input, som bedrift nr. 1 burde have haft til 
rådighed. Det ville bedriften i virkeligheden have haft, hvis den havde været efficient 
i den tidligere underproces, og den dermed havde produceret 1

13
11 ŷ . Afstanden fra 

1
15
13 ŷ  til 1

15
13 y  som er lig afstanden mellem de to horisontale streger på den nederste 

figur, er inefficiens, som alene skyldes inefficiens for mælkekvoteudnyttelsen. På lig-
nende måde vil alle underprocessernes inefficiens blive skubbet opad i netværket, og 
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give bedriften en overordnet inefficiensscore. Denne optimeringsmetode vælges, fordi 
det er den metode, der giver de fleste informationer. Det er ikke den enkelte efficiens-
score, som er interessant, men udviklingen i efficiesscoreren.  

2.6. Modellen i fremtiden 

Det er en stor model, og det stiller nogle krav til antal bedrifter. Det er svært at give et 
bud på, hvor mange bedrifter der skal samles data ind for, at modellen kan køre. Der 
skal dog være så mange bedrifter, at teknologirummet er velbeskrevet.  
 
Der skal indsamles data fra mange bedrifter, hvis der laves en ny model for hver stra-
tegi, som omtalt i afsnit 2.2. Teoretisk er det den bedste model, men det vil kræve, at 
hver enkelt bedrift indsamler indikatorer svarende til foreningsmængden af alle indi-
katorer for alle bedrifter, der indgår i analysen. Dette er der langt fra til rådighed i KP 
2010.  
 
Netværksmodellen opfattes som den mest optimale model af de to modeller, som 
præsenteres i dette Working Paper. Det er dog også den model, der kræver mest ar-
bejde for at komme til at køre. Der skal arbejdes med at finde de rigtige indikatorer til 
at måle på. Der skal indgå flere bedrifter i referenceteknologien. En måde i fremtiden 
at indsamle data på er ved, at Landscentret afprøver nogle implementeringsprocedu-
rer. Landscentret kan derefter anbefale en metode, som kan blive standard i de lokale 
centre. En centralt placeret server kan være stedet, hvor data indsamles. På den måde 
kan der indsamles data fra mange bedrifter, som samtidig er forholdsvis standardise-
rede. 

2.7. Dynamik 

Färe og Grosskopf (1996) og Bogetoft et al. (2004) beskriver, hvordan det er muligt 
at lave netværksteknologien dynamisk. Her vil output fra en periode blive brugt som 
input i en anden underproces i den næste periode. Denne form for dynamik vil være 
for omfattende at indføre i denne model. Denne konkrete form for tidsdimension ar-
bejder Kaplan & Norton (1996) heller ikke med i deres strategikort. Der er dog ingen 
tvivl om, at der er forsinkelser imellem indførslen af nye initiativer i organisations- og 
ledelsesperspektivet til der opnås en effekt i det økonomiske perspektiv. Hvis der ikke 
var nogen form for tidsmæssig forskydning mellem disse perspektiver, ville det være 
irrelevant at indføre BSC.  
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Modellen kan også gøres dynamisk ved at bruge det før omtalte Malmquist indeks. 
Ved at bruge Malmquist indekset gøres modellen dynamisk på en anden måde end 
foreslået i Färe og Grosskopf (1996) og Bogetoft et al. (2004). Ved Malmquist indek-
set bliver to perioder sammenlignet, og det er muligt at se ændringen fra en statisk 
model på et tidspunkt til et senere tidspunkt. Ændringen fra tidspunkt nul til tidspunkt 
1 giver bedriftsejeren god information, da det er muligt at se, om bedriften har ind-
hentet noget på fronten. Analysen kan evt. laves på flere forskellige tidspunkter, for at 
opfange noget af den variation der er, afhængig af om der er fokuseret meget eller lidt 
på de langsigtede udviklingsmuligheder. Når der måles på et BSC, efter det lige er 
implementeret, er det formentlig med til at gøre efficiensscoren ringere. De langsigte-
de initiativer er sat i værk på bekostning af kortsigtet profit. Det er netop afvejningen 
mellem de langsigtede udviklingsmuligheder og den kortsigtede profit, som er en af 
BSC's styrker.  

2.8. Eksempel på resultat af model 

Herunder præsenteres et overblik over, hvilke resultater der forventes at kunne udle-
des af en model, som den ovenfor beskrevne. Først vil der komme resultater fra den 
statiske model. Modellen optimerer successivt, så der vil komme en tabel som tabel 
2.1 for hver underproces. Her vises, hvordan en sådan tabel kunne se ud for underpro-
ces 15. Der vil fremkomme de samme oplysninger for alle de andre underprocesser. 
Det antages her, at der er lavet et generisk strategikort i stil med strategikortet fra 
Dansk Landbrugsrådgivning (2004). 
 
Tabel 2.1. Efficiensscorer, vægte og benchmarks 
  
 
Bedriftsnr. F1

1
15
13 y 1

15
14 y 1

16
15 y 1

17
15 y  

Benchmarks 
  
00021 1,00 0,15 0,85 1,00 0 3 
00022 1,58 1,00 0 0,85 0,15 21 (0,09)  32 (0,60) 
………. …. …. …. …. …… …….. 
98081 1,41 0,55 0,45 0,30 0,70 61 (0,50) 92 (0,61)   

Kilde: Egen fremstilling.  

 
 
Mellem kolonnen med Efficiensscore, F1, og kolonnen med ”Benchmarks” er alle da-
ta. Når der ud for 1

15
13 y  for bedriftnr. 21 står 0,15, betyder det, at 15 pct. af inputtenes 

vægte, er lagt på dette input. Vægtene for input skal summere til en, ligesom de skal 
summe til en for output. 
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”Benchmarks” står for en inefficient bedrift for, hvilke bedrifter som indgår i linear-
kombinationen med den tilhørende intensitet i parentes. For en efficient bedrift er det 
antallet af inefficiente bedrifter, som har valgt bedriften som benchmark. Intensiteter-
ne i parentes skal ikke summe til nogen bestemt værdi, da der er antaget konstant ska-
laafkast. Denne tabel er med konstruerede tal.  
 
For underprocesser som ikke leverer et eksogent output, vil der i stedet for en kolonne 
med efficiensscorer være en eller flere kolonner med 1ŷ . Disse variable giver udtryk 
for, hvor meget output den givne underproces kunne have produceret. Dette kan sæt-
tes i forhold til den faktiske produktion for at se efficiensen for den givne underpro-
ces.  
 
For at løse det bagvedliggende LP-problem skal alle variable bestemmes, og der vil 
derfor være flere oplysninger end de i tabellen opstillede, som er mulige at udlede fra 
en DEA analyse. Oplysningerne i tabel 2.1 bliver udledt for hver af de statiske model-
ler. Isoleret betragtet kan resultaterne i en tabel som denne give et øjebliksbillede af, 
hvordan den enkelte bedrift klarer sig i den opstillede model. På vægtene kan det ses, 
på hvilke områder bedriften klarer sig godt i forhold til referenceteknologien.  
 
Lad den outputorienterede efficiensscore være betegnet F. Tidspunktet hvor data er 
indsamlet er angivet med fodtegn. Fodtegnene for x og y i parentesen angiver, hvor-
når randen bliver udspændt. Således vil Ft(xt+1,yt+1) være efficiensscoren for en bedrift 
med data indsamlet i periode t, men målt imod bedrifter som udspænder teknologiom-
rådet til tidspunkt t+1. Da er det muligt at beregne oplysninger som vist i tabel 2.2. 
Ligesom tallene i tabel 2.1 er det konstruerede tal. 
 
Disse Malmquist indeks oplysninger er i modellen med mange underprocesser om-
stændelig at finde, da alle data fra en periode skal måles i forhold til produktionstek-
nologien til sin egen periode og i forhold til den anden periode.  
 
Tabel 2.2. Malmquist indeks oplysninger 
        
Bedriftnr. Ft(xt,yt) Ft(xt+1,yt+1) Ft+1(xt,yt) Ft+1(xt+1,yt+1) Malmquist EC TC 
   
00021 1,34 1,41 1,28 1,30 1,07 1,03 1,04 
00022 1,00 1,02 0,98 1,00 1,02 1,00 1,02 
………. ……… …………. ........... ......... ……… ………. ………… 
98081 1,15 1,17 1,15 1,17 1,00 0,98 1,02   
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Der er teknologiske fremskridt (TC>1), hvis Ft(xt,yt) < Ft(xt+1,yt+1). Det er netop, fordi 
bedriften, til tidspunkt t, ved Ft(xt,yt) bliver bedømt mod andre bedrifter til tidspunkt t. 
Ved Ft(xt+1,yt+1) bliver bedriften bedømt mod teknologiområdet til tidspunkt t+1. Når 
efficiensscoren er højere, er det fordi, fronten har flyttet sig til et bedre niveau. Effi-
ciensændringen (EC) måler ændringen i efficiensen. Ved bedrift nr. 00021 er der en 
”catch up” effekt, som kan ses af EC>1. Bedriften har formået at få en lavere (bedre) 
efficiensscore Ft+1(xt+1,yt+1) til tidspunkt t+1 end til tidspunkt t på trods af, at der også 
har været teknologiske fremskridt.  
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3. Kvægproduktion 2010 model 

Den teoretiske model, som blev præsenteret i det foregående kapitel, er ikke mulig at 
anvende på nuværende tidspunkt på grund af den store mængde data, der er nødven-
dig for, at den er operationel. I dette kapitel præsenteres en hierarkisk model, Kvæg-
produktion 2010 model. Modellen er heller ikke operationel på kort sigt, men på læn-
gere sigt kan den fungere forudsat, at de nødvendige data bliver indsamlet på de nu-
værende bedrifter i KP 2010. De mest konkrete tiltag, som bliver lavet i forbindelse 
med KP 2010, er handlingsplaner, som landmanden skal instrueres i og følge i dag-
ligdagen. Denne model foretager opfølgning på handlingsplaner. Handlingsplanerne 
sigter mod at forbedre nogle konkrete indikatorer for bedriften.  

3.1. Opbygning af model 

I figur 3.1 er illustreret en hierarkisk model for en bedrift, som har lavet handlings-
planer for tre indikatorer: mælkeydelse, mælkepris og antal overlevende kalve. I dette 
eksempel er udvalgt indikatorer, for hvilke der er lavet en handlingsplan. Pyramide-
formen gør modellen mere simpel end netværksmodellen, da der ikke skal medtages 
restriktioner på, at flere forskellige output skal passe sammen som input.  
 
Der er ikke lavet handlingsplaner for de indikatorer, hvor indikatoren er markeret med 
en stiplet linie. Der kan indgå indikatorer i den overordnede model, der ikke er lavet 
handlingsplaner for. Der vil være en del indikatorer, som er vigtige i beskrivelsen af 
bedriftens strategi, men som ikke berettiger til en handlingsplan. Det vil være en 
vægtning mellem antallet af variable, der skal indgå i modellen og vigtigheden af de 
indikatorer, som afgør, om indikatorerne skal med i modellen. Når der ikke er lavet 
handlingsplaner for vigtige indikatorer i BSC kan det enten skyldes, at området ikke 
umiddelbart kan løftes fra det nuværende niveau, eller at der i forvejen er nok hand-
lingsplaner. På de områder, hvor der er lavet handlingsplaner, er området prioriteret 
højere, end hvor de er udeladt. Handlingsplanerne er udvalgt efter henholdsvis størst 
økonomisk betydning og størst sandsynlighed for forbedring.  
 
Som input i denne DEA model kan bruges nogle ”rammefaktorer”, såsom antal hekta-
rer eller antal køer. Det kan også være kategoriserende variable, såsom foderopbeva-
ring. Bedrifter som har plansilo er en kategori for sig, og bedrifter uden plansilo er i 
en anden kategori. På den måde bliver input kategoriseret efter, hvor gode forholdene 
er til at lave gode resultater. Bedrifter med gode forhold kan blive målt mod bedrifter, 
som ikke har gode forhold, mens det omvendte ikke kan lade sig gøre. Foderspildet 
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vil alt andet lige være højere i en markstak end i en plansilo. Input skal alene sikre, at 
bedrifterne bliver sammenlignet med sammenlignelige bedrifter. I figur 3.1 herunder 
er angivet nogle input. Input markeret med (k) er kategoriserende variable. Indikato-
rerne, som er output fra det nederste niveau, er med i en DEA model, da det kan være 
med til at absorbere nogle af de sæsonvariationer, der kan være i indikatorerne. Det er 
muligt, at der er en større dødelighed ved kalvene i efterårskvartalet i forhold til de 
andre kvartaler. Da overdødeligheden ikke nødvendigvis er managementrelateret, skal 
sådanne variationer ikke påvirke modellen. Det vil de ikke gøre i en model som den 
nedenstående. 
 
Figur 3.1. Eksempel på hierarkisk model 

Kilde: Egen fremstilling.   

 
 
Resultat af primær drift er valgt som output i den overordnede model, idet variablen 
er et udtryk for rentabiliteten på bedriften. I næste niveau er medtaget mælkeydelse, 
da det er et område, som mange malkekvægsbedrifter fokuserer på. Det er således en 
indikator, som er på hovedparten af de BSC tabeller, som hidtil er lavet for kvægbe-
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drifter. Antal overlevende kalve er medtaget, da det er vigtigt for, at bedriften på lang 
sigt kan have en fornuftig udskiftningsstrategi og dermed en god og sund besætning. 
Mælkepris er en kvalitetsparameter lige så meget, som det er en parameter for, hvor 
meget landmanden fokuserer på afsætnings- og indkøbsperspektivet. Det er det, fordi 
mælk er en rimelig homogen vare, som bliver afregnet ensartet ved forskellige meje-
rier. En god kvalitet mælk giver en bedre pris end en mælk af en ringere kvalitet. DB 
pr. ha er en indikator, der ikke er lavet handlingsplan for på denne imaginære bedrift. 
 
Det har været overvejet at bruge tiltagene i en handlingsplan som input i modellen. 
Formålet skulle være at koble tiltagene sammen med resultaterne for handlingspla-
nerne. Hvis tiltagene er blevet udført skal det gerne føre til en forbedring i resultatet 
for den handlingsplan. Det er dog næppe den rigtige tilgang til målingen at bruge til-
tagene som input i en DEA model. Hvis tiltagene bliver brugt som input i en DEA 
model, vil input  blive ”låst fast”, hvor fortolkningen vil være: givet dette inputfor-
brug, hvor meget output vil der så kunne produceres. Bliver tiltagene brugt som input, 
vil der lige netop ikke blive målt på dem, men målt på andre faktorer som påvirker 
indikatorerne. 
 
DEA modellen laves stadig på indikatorer, men hvor input er rammefaktorer og kate-
goriserende variable. Ved denne tilgang bliver tiltagene ikke ”låst fast”, tværtimod er 
det lige netop disse ting der bliver målt på, selvom det ikke fremgår af modellen. Det 
er stadig interessant at sammenholde en opfølgning på tiltagene med de efficienssco-
rer, som den ovenstående model genererer. I modellen vil der implicit komme en effi-
ciensscore for alle handlingsplanerne. Efficiensscoren skal sammenholdes med en op-
følgning på om tiltagene er blevet foretaget ude på bedriften.  
 
Det er interessant at undersøge om tiltagene er foretaget på bedriften, og om indikato-
ren er blevet forbedret i den samme periode. For at finde ud af om indikatoren er for-
bedret i den pågældende periode bruges Malmquist indekset. Som opfølgning på om 
tiltagene er blevet udført på bedriften, kan landmanden udfylde et opfølgningsskema 
som foreslået i figur 3.2. 
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Figur 3.2. Opfølgningsskema for Mælkeydelse 

Kilde: Egen fremstilling.   

 
 
I ovenstående skema giver landmanden sin egen subjektive vurdering af, hvor godt 
han har opfyldt sin handlingsplan for den pågældende periode. Denne vurdering skal 
sammenholdes med, hvordan udviklingen har været for indikatoren i den samme peri-
ode. I ”Opfølgningsprogrammet i Kvægproduktion 2010 – Metodebeskrivelse til do-
kumentation af nytteværdi” bruges en 2x2 matrix til at vurdere opfølgningen. På den 
ene side afgøres om tiltagene er udfærdigede (Instruktionerne fulgt), og på den anden 
side om målet er nået. Opfølgningen i dette Working Paper skelner ikke så stringent 
mellem, om tiltagene er blevet fulgt, da der er fem niveauer af opfyldelse. I den anden 
dimension skelnes heller ikke mellem om målet er nået eller ej. Succeskriteriet går på, 
om efficiensscoren er forbedret i den pågældende periode ensbetydende med, om 
Malmquist indekset er større end én. Succeskriteriet er ændret for ikke at basere suc-
ces på subjektive målsætninger.  
 
For hver handlingsplan laves en sammenligning som illustreret i figur 3.3. Resultatet 
kan aflæses som en Malmquist score for udvikling i efficiens. Opfyldelse af tiltag kan 
ses som et gennemsnit af landmandens subjektive vurdering i perioden. 
 

Handlingsplan for Mælkeydelse OpfyldtIkke opfyldt
1    2         3         4   5

Tiltag 4

Tiltag 3

Tiltag 2

Tiltag 1
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Figur 3.3. Opfølgning på handlingsplan 

 
Kilde: Egen fremstilling.  

 
 
I figur 3.3 har landmanden for denne handlingsplan fået en Malmquist score på under 
en, nemlig 0,92. Der har altså været tilbagegang fra sidste opfølgning. Samtidig har 
landmanden været ringere til at opfylde instruktionerne. På skalaen fra 1-5 har land-
manden opfyldt tiltagene med 3,75 mod 4,25 ved sidste opfølgning. Når tiltagene ikke 
følges, klarer de andre bedrifter sig bedre end denne bedrift. 
 
For at kunne bruge handlingsplanerne i en DEA model er det nødvendigt, at der er 
lavet flere handlingsplaner for den samme indikator. Hvis der ikke er lavet handlings-
planer skal rammefaktorerne, som bruges som input, indgå i studielandbrugsdataba-
sen. Når input og output er tilgængelige, er det muligt at lave sammenligning med alle 
andre studielandbrug, også selvom de ikke har lavet en handlingsplan. Det er nødven-
digt at have data for en del bedrifter for ikke, at alle bedrifter bliver efficiente. Når 
nogle input er kategoriserende variable, vil bedrifterne med de dårligste 
produktionsforhold ikke have mulighed for at blive bedømt mod så mange andre 
bedrifter. 

3.2. Diagram over hierarkisk model 

I figur 3.4 ses et diagram over den hierarkiske model. Modellen er hierarkisk på den 
måde, at der er mange input til en underproces, men kun et output. Nederst i figuren 
ses handlingsplanerne, hvor der er flere input til hver. Output fra en handlingsplan er 
det aktuelt opnåede niveau for indikatoren på handlingsplanen. Der er kun et output 
for hver handlingsplan. I det næste niveau er der flere indikatorer, som indgår som 
input i den næste underproces. Denne underproces kommer således også til at inde-
holde flere input. Output i dette niveau er valgt som et overordnet mål for hele bedrif-
ten. Der er således også kun et output for det overordnede niveau. 
 

  Malmquist Aktuelt opnået Sidst opnået 
 
Efficiensscore for indikatoreren  
 
  Aktuelt opnået Sidst opnået 
Opfyldelse af tiltag 3,75 4,25 

0,92 0,85 0,96 
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Figur 3.4. Diagram over hierarkisk model 

Kilde: Egen fremstilling.   

 
 
Som i netværksmodellen betegner x eksogene input, mens y betegner endogene in-
put/output og output. Fodtegnet angiver handlingsplanen/indikatoren. Toptegnet an-
giver, hvilket niveau inputtet eller outputtet henholdsvis er beregnet på eller kommer 
fra. For eksogene input betegner toptegnet, hvilket input der er tale om. Fodtegnet til 
højre angiver, at modellen er for at finde efficiensscoren for bedrift nummer 1. I figur 
3.4 er indikator nummer fire tegnet med en stiplet linie. Det er for at markere, at det 
ikke nødvendigvis kun er de indikatorer, der er lavet handlingsplaner for, som skal 
være med i modellen. Der er mulighed for at undlade indikator nummer fire (DB pr. 
ha), og der er mulighed for at tage flere indikatorer med.  
 
Hvorvidt der skal flere indikatorer med end de der er lavet handlingsplaner for, skal 
ses i sammenhæng med, om der laves forskellige modeller for hver enkelt strategi, 
eller om der laves en model for en generisk strategi. Ligegyldigt hvilken af de to me-
toder der anvendes til at lave modellen efter, vil der være sammenligning af bedrifter, 
som har lavet handlingsplan for en given indikator med bedrifter, som ikke har lavet 
har lavet handlingsplan for den pågældende indikator.  

MælkeydelseAntal overlevende kalve Mælkepris

Input: Input: Input:

Resultat af primær drift

Output

Input Input Input

Output

Output Output

Input

1
1
1 x 1

3
3 x1

2
3 x1

1
3 x 1

4
3 x1

1
2 x 1

2
2 x1

2
1 x 1

3
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1
2
1 y 1

2
3 y1

2
2 y

1
3
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1
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2
2 y 1
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2
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3.3. Matematisk model for Kvægproduktion 2010 model 

Her præsenteres den matematiske model for den model, der er præsenteret i ovenstå-
ende figur 3.4. Modellen optimeres på samme måde som netværksmodellen, hvor 
inefficienserne fra de nederste underprocesser skubbes opad, så efficiensscoren for 
den øverste proces indeholder inefficiens for alle de nederste underprocesser. Den 
præsenterede model finder efficiensscoren for bedrift nr. 1. Modellen skal køres igen-
nem for hver bedrift for at få en efficiensscore for hver bedrift. 
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3.4. Beskrivelse af modellen 

I objektfunktionen maksimeres efficiensscoren. Der maksimeres med hensyn til effi-
ciensscoren, intensitetsvariablene, output fra underprocesserne og endogene input til 
underprocesserne. De første tre ligninger efter objektfunktionen gør, at modellen væl-
ger et input til den overordnede model, som er mindre end eller lig det output, som 
den underordnede underproces har produceret. Herunder er modellen beskrevet, men 
der er kun medtaget en af de tre underordnede underprocesser med tilknyttet hand-
lingsplan. 
 
(2a) Der ganges en outputorienteret efficiensscore på outputtet fra den overord-

nede model. Det er denne efficiensscore, som vil være resultatet af model-
len, dvs. den som fortæller, hvor meget bedrift nummer 1 kan forbedre sig, 
hvis den var lige så god som de bedste i hver underproces. Output fra de 
bedrifter, som indgår i linearkombinationen på højresiden af ulighedstegnet, 
skal være større end det output, som bedrift nr. 1 producerer. På denne må-
de gøres efficiensscoren F så stor, at bedrift nummer 1 kommer ud til fron-
ten.  

(2b-2e) Linearkombinationen, som udspænder fronten i ligning (2a), er også den 
linearkombination, som indgår i disse ligninger. Inputforbruget for de be-
drifter, som indgår i linearkombinationen, må ikke overstige den mængde 
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input, som bedrift nummer 1 maksimalt kunne have anvendt, hvis den var 
lige så god som de bedste.   

(2f) Intensitetsvariablen må ikke være negativ.  
(1a.a) En ny linearkombination udspænder fronten for underproces 1. Summen af 

output for denne underproces må ikke overstige den værdi, som bedrift 
nummer et maksimalt kunne producere, hvis den var efficient i underpro-
cessen. Bedrift 1 ville være efficient, hvis 1ŷ  var lig den faktisk producere-
de mængde output for underproces 1. Den anvendte mængde input i den 
overordnede underproces må ikke overstige den producerede mængde out-
put fra underprocessen. Dette sørger ligning (1s) for. 

(1a.b – 1a.e) Inputforbruget for linearkombinationen af enheder må ikke overstige 
inputforbruget for bedrift nummer 1. 

 
Underprocesserne 1b og 1c er identiske med 1a, så ligningerne i LP-problemet vil væ-
re magen til ligningerne for underproces 1a. 
 
Efficiensscoren for hver af handlingsplanerne som skal bruges til at finde Malmquist 
indekset for handlingsplanerne findes ved 1ŷ / 1y . For handlingsplan 1 fås således en 
efficiensscore 1

2
11

2
1

1
1 /ˆ yyF =  til tidspunkt t. Det vil sige Ft(xt,yt). Malmquist indekset 

findes ved også at udregne og indsætte  Ft(xt+1,yt+1), Ft+1(xt,yt) og Ft+1(xt+1,yt+1) i form-
len for Malmquist indekset. 

3.5. Modellen i fremtiden 

En vigtig faktor for succes med at bruge modellen er, at oplysninger fra handlingspla-
nerne bliver systematiseret og standardiseret. Oplysningerne skal selvfølgelig ikke 
standardiseres så meget, at handlingsplanerne ikke er brugbare. Standardiseringen 
skal foregå på det plan, at der bliver samlet data ind, så der indgår mange landbrug i 
databasen, som har fået lavet handlingsplaner enten i regi af BSC ellers i regi af Råd-
givning med Fremdrift (Delprojekt 1 i KP 2010). Med en handlingsplansdatabase er 
det muligt at lave den relative produktivitetsanalyse, hvor handlingsplanerne medta-
ges. Hvis denne model skal anvendes på data i Kvægproduktion 2010, kræver det, at 
der er personer fra Dansk Landbrugsrådgivning, som finder modellen interessant og 
vælger at arbejde videre med modellen. Samtidig skal de sørge for, at de rigtige data 
bliver indsamlet, så der bl.a. kan laves en god opfølgning på handlingsplanerne. Hvil-
ke data, der helt konkret skal indsamles, vil være op til personer med fagkundskab at 
vurdere.  
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Når det skal defineres hvilke data, der skal indgå som input og som output i modellen, 
kan det være en god ide at skele til delprojekt 3 i Kvægproduktion 2010 omkring de-
finition af nøgletal indenfor mælkeproduktion. Standardiseringen af input og output 
vil være nemmere, hvis data er defineret fra centralt hold. 
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4. Sikkerhed  

Det skal i dette kapitel undersøges, hvor sikkert scorerne er bestemt. Det er ikke man-
ge forskellige metoder, der er egnede til at vurdere sikkerheden i DEA scorer. Der 
springes derfor hurtigt til den bedst egnede metode, nemlig bootstrap metoden. 

4.1.  Variation 

Simar & Wilson (1998) opfatter efficiensscorerne i en DEA analyse som et estimat af 
en efficiensscore, da fronten ikke er deterministisk bestemt. Når fronten er stokastisk, 
erkendes det, at fronten kunne have set en smule anderledes ud end den egentlig gør. 
Der kunne have været lidt færre eller lidt flere bedrifter med i datasættet, input og 
output kunne have været større eller mindre.  
 
Det basale problem består i, at der for en bestemt bedrift kun findes en observation. 
Det kan derfor ikke uden videre vurderes, om værdien af denne observation reelt er 
forskellig fra værdien af de andre observationer eller om forskellen kan være statistisk 
støj. Hvis middelværdien og variansen på de andre observationer er lig middelværdien 
og variansen på den observation, der kigges på, da kunne der laves en almindelig hy-
potesetest. En antagelse om ens middelværdi ville imidlertid svare til at sige, at der 
ikke er nogen forskel på, hvor meget bedrifterne forbedrer sig fra en periode til en an-
den. Det er netop det, som skal undersøges, så derfor kan der ikke antages samme 
middelværdi. 
 
Banker (1996) skriver, at efficiensscorerne i en DEA model er asymptotisk chikvadrat 
fordelt. EC kan antages at være fordelt som almindelige efficiensscorer i DEA. Når 
efficiensscorerne er asymptotisk fordelt kræver det, at der er data fra mange bedrifter, 
for at der er en god tilnærmelse. I dette tilfælde er der ikke mange bedrifter, så Ban-
kers (1996) test kan derfor ikke benyttes.  

4.2. Bootstrap 

Bootstrap er en metode til at komme ud over problemet med, at der kun findes en ob-
servation. Der laves ikke nye observationer, men måden den første observation frem-
kom på gennemgås igen med lidt andre forudsætninger for at skaffe nye estimater. 
Der vil være noget variation i disse observationer, som kan anvendes til at vurdere 
sikkerheden i den første værdi. I dette eksempel består datasættet af 24 bedrifter (Ol-
sen 2004). Disse 24 bedrifter har været grundlaget for i første omgang at lave et 
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Malmquist indeks. Det er interessant at undersøge, om den enkelte Malmquist-score 
eller EC-score er forskellig fra gennemsnittet af de resterende 23 EC-scorer.  
 
Simar & Wilson (1999) har vist, at Bootstrap metoden kan anvendes på Malmquist 
indekset. Bootstrap foregår derved, at der udvælges 24 tilfældige bedrifter ud af de 
oprindelige bedrifter, hvor der er tilbagelægning. Disse data kaldes for pseudodata. 
Der er stor mulighed for, at nogle af bedrifterne bliver udvalgt mere end en gang. 
Med de 24 ”nye” bedrifter foretages beregningerne til Malmquist indekset igen. Gøres 
dette tilstrækkelig mange gange, opnås variation i den pågældende bedrifts EC-score, 
og der kan nu laves en statistisk test på EC-scoren for den pågældende bedrift.  
 
Malmquist indekset beregnes som afstanden fra de originale data til fronten, som be-
står af pseudodata. Fronten af pseudodata vil altid ligge indenfor den oprindelige 
front, da de enheder, som skal udspænde fronten, er en delmængde af de oprindelige 
data. At en bedrift er med i pseudodatasættet mere end en gang, bliver den ikke mere 
efficient af. Beregningen af Malmquist indekset kan ses af figur 4.1, hvor de stiplede 
linier til højre er pseudodata-fronten.  
 
Figur 4.1. Beregning af efficiensmål til Malmquist indeks ved bootstrap 

Kilde: Egen fremstilling.   
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En stjerne i figur 4.1 markerer, at fronten er fundet ved hjælp af bootstrap metoden. 
Denne form for bootstrap kaldes naiv bootstrap. Et korrekt statistisk mål for signifi-
kans ved at bruge bootstrap, findes ved at lave en korrektion af variansen for den på-
gældende parameter. Det er et generelt resultat, at den naive bootstrap undervurderer 
variansen (Vose 2000), hvorfor der skal laves en udjævning af fordelingen for at opnå 
et korrekt resultat.  
 
Simar & Wilson (1999) beskriver, hvordan det korrekte estimat for bootstrap-
metoden opnås, når der laves bootstrap på Malmquist indeks. Her, hvor det er panel-
data, kan der være tale om en tidsmæssig korrelation mellem de to perioder. Om der 
skal anvendes en bias korrektion på den pågældende parameter er et empirisk 
spørgsmål, som skal besvares af de anvendte data.1 Der laves i dette Working Paper 
ikke bias korrektion for parameteren. 

4.3. Statistisk signifikans 

I dette eksempel er en tilfældig bedrift udvalgt, men når der eksisterer data fra bedrif-
ter, som har fået implementeret et BSC, vil det være en af disse eller dem alle, der 
skal testes. Det kan undersøges, om efficiensændringen er signifikant større for be-
drifter, som har fået implementeret et BSC end de bedrifter, som ikke har fået imple-
menteret et BSC. Udviser bedrifterne med BSC signifikant højere EC scorer, end de 
resterende bedrifter vil dette sandsynligvis skyldes indførelse af BSC. Testen skal la-
ves på modeller, som er pålidelige.  
 
Det er for en arbitrær bedrift undersøgt, om den efficiensændring, der har været fra 
2001 til 2002 er statistisk signifikant forskellig fra den gennemsnitlige efficien-
sændring (se bilag 1). Den undersøgte bedrift er bedrift nummer 00021 (21). Bedrif-
ten har haft en gennemsnitlig efficiensændring på 1,34 de fem gange, der er blevet 
udtrukket nye pseudodata og regnet EC scorer fra 2001 til 2002. Efficiensændringen 
er 14 pct. højere end den gennemsnitlige efficienssændring for alle bedrifterne på 
1,17.  

                                                 
1 For at bevare den tidsmæssige korrelation mellem de to perioder bruges en kernel-estimator til at 

estimere den fælles tæthed for afstandsfunktionerne i de to perioder. Denne tæthed kan vises at 
være inkonsistent og asymptotisk biased. For at komme udover det problem anvendes den flersi-
dede refleksionsmetode, som er beskrevet af Silverman (1986) til det tosidede problem. Båndbred-
den h for pseusodata skal nu bestemmes. Her vælger Simar & Wilson at bruge h = (4/5N)1/6, hvor 
N er lig antal enheder. Simar & Wilson har vist hvordan bootstrap-metoden kan anvendes på mere 
end to perioder, og hvordan der skal tages hensyn til covariansen på successive perioder.  Det er 
ikke på nuværende tidspunkt muligt at tage hensyn til covarians mellem ikke-successive perioder.  
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Der er i dette lille eksempel antaget ens varians på efficiensændringen for alle bedrif-
ter. Antagelsen er ikke restriktiv, da det må forventes, at der er lige stor sandsynlighed 
for, at efficiensen ændrer sig på alle bedrifter. Variansen udregnes som vist herunder.  
 
Nulhypotesen er, at efficiensændringen for den undersøgte bedrift er lig den gennem-
snitlige efficiensændring for alle de resterende bedrifter.  
 

 
Hvor n er bedrifter, og 
Hvor b er bootstraps 
 
Variansen findes til at være 0,009577 for alle bedrifter, hvor bootstrap metoden er an-
vendt. Dette giver en spredning på 0,097863. Variansen er fundet på baggrund af fem 
udtrækninger af pseudodata.  
 
Bedrift nummer 21 testes i en normalfordeling. Der kan argumenteres for, at bedriften 
skal testes i en T-fordeling, men når antallet af frihedsgrader er tilstrækkelig stort, er 
T-fordelingen og normalfordelingen identiske. Så det vil ikke gøre nogen forskel i 
dette eksempel. Teststørrelsen findes ved at standardisere normalfordelingen med: 
 

EC

i CECE
σ

− . 

Dette giver en teststørrelse på 1,760 (se bilag 1). Denne værdi er ikke signifikant for-
skellig fra nul ved 95 pct. sikkerhed i en standard normalfordeling. Det giver en p-
værdi på ca. 0,08. Hypotesen om, at EC scoren for den udvalgte bedrift er lig EC sco-
ren på de resterende bedrifter, kan ikke afvises. Havde det været en bedrift med BSC 
implementeret, kunne det ikke afvises, at der ikke var en forskel på efficiensændrin-
gen fra en periode til en anden på en bedrift med BSC testet imod bedrifter uden BSC.  
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P-værdien ligger under ti procent, så der er en tendens til en bedre efficiensændring, 
men det er ikke nok til, at den er signifikant forskellig fra de resterende bedrifter. 
Selvom forskellen mellem efficiensændringerne fra bedrift nr. 21 til de øvrige bedrif-
ter ikke er signifikant forskellig fra nul, kan der laves et konfidensinterval for forskel-
len. Et 95 pct. konfidensinterval findes ved forskellen i efficiensændringen plus minus 
97,5 pct. fraktilen i normalfordelingen (1,96) gange med spredningen for EC scorer-
ne. Konfidensintervallet findes til at være 0,172 +/- 0,1918. Intervallet går fra –0,020 
til 0,364. Det forventes, at bedriften med 95 pct. sandsynlighed vil forbedre sin effi-
ciensscore med mellem –0,020 og 0,364. Omsat til et økonomisk beløb svarer det til 
en ændring i: ”Resultat af primær drift” (stald) på mellem – 5.580 kr. og 103.870 kr. 
for bedrift nr. 21 med 70 køer. Størst vil sandsynligheden være for en ændring  om-
kring 49.000 kr. 
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5. Sammenfatning 

Med udgangspunkt i Malmquist-indekset, beregnet ved hjælp af DEA metoden, giver 
dette Working Paper et bud på, hvordan effekten af at implementere BSC på malke-
kvægsbedrifter i KP 2010 kan vurderes. Styrken i modellerne ligger i, at resultaterne 
fremgår som en ændring i forhold til andre bedrifter, som ikke har fået implementeret 
et BSC. Ved en regnskabsanalyse vil resultaterne typisk fremgå som en ændring fra et 
år til et andet uden hensyntagen til hvordan andre bedrifter har klaret sig i den samme 
periode. En anden styrke er, at BSC har været med til at definere, hvilke input og out-
put der er mest optimale at have med i modellen. Det er dog samtidig en svaghed, da 
BSC er med til at definere den model, det senere skal måles i.  
 
Bedrifterne i referenceteknologien er også med i KP 2010, når data foreligger og be-
regningerne skal foretages. Alle bedrifterne har derfor været udsat for øget rådgiver 
og forsker opmærksomhed, så en eventuel effekt kan ikke forklares med generel øget 
faglig rådgivning.  
 
Den måde, der er lagt op til at måle bedrifterne på i dette Working Paper, tager ikke 
hensyn til bedrifterne ideelt set skulle måles i forhold til deres egne individuelle stra-
tegier. I de to modeller fra dette Working Paper tages udgangspunkt i en generisk 
strategi, som går ud på at producere kvalitetsmælk billigst muligt.  
 
Der kan også være andre områder, hvor bedrifterne ikke bliver bedømt helt optimalt i 
forhold til det de burde. Modellerne tager hensyn til dette ved at se på ændringen over 
tid. Det er således kun ændringen fra den ene periode til den anden som er interessant. 
Den specifikke efficiensscore til et bestemt tidspunkt er ikke interessant. 
 
Modellerne er baseret på kvantitative metoder, som tager udgangspunkt i, hvordan 
den enkelte bedrift har klaret sig fra et år til et andet år. Efficiensscorerne vil være be-
stemt efter hvilke bedrifter, der netop indgår i referenceteknologien. Scorerne og 
dermed indekset kan være usikkert bestemt, og fordi et indeks er lidt højere end de 
andre, er det ikke ensbetydende med, at det ligger ud over den tilfældige variation. I 
projektet er der derfor medtaget en metode til at teste indekset for, om det ligger ud 
over den tilfældige variation. Metoden til at teste indeks for statistisk signifikans er 
bootstrap metoden. Med de efficiensscorer, der foreligger fra Olsen (2004), vises, at 
der for en bedrift med en efficiensændring 14 pct. højere end de resterende bedrifter 
giver en p-værdi på 0,08. Bedriften har altså ikke en efficiensændring, som er stati-
stisk signifikant forskellig fra de andres. Et konfidensinterval omkring den forventede 
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ændring i efficensscore ligger på mellem –5.600 kr. til 104.000 kr. ekstra i resultat af 
primær drift for en bedrift med 70 køer. 
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Bilag 1. Bootstrap metoden for EC scorer og udregning af 
teststørrelse 

 

Bedriftsnr. Bootstrap 1Bootstrap 2Bootstrap 3Bootstrap 4 Bootstrap 5 Middelværdi SAK 
21 1,25 1,37 1,37 1,37 1,37 1,3419 0,0112 
22 1,08 1,21 1,21 1,21 1,21 1,1852 0,0127 
32 0,96 1,10 1,10 1,10 1,10 1,0711 0,0144 
61 1,01 1,18 1,13 1,13 1,18 1,1276 0,0208 
91 1,00 1,32 1,29 1,29 1,32 1,2451 0,0777 
92 1,75 1,99 1,93 1,93 1,99 1,9164 0,0392 
121 1,07 0,88 1,00 1,10 0,88 0,9861 0,0447 

1.031 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0000 0,0000 
1.032 1,12 1,37 1,35 1,37 1,37 1,3149 0,0477 
1.131 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,0159 0,0004 
1.132 1,05 1,43 1,43 1,43 1,43 1,3560 0,1148 
1.133 1,09 1,45 1,47 1,47 1,45 1,3843 0,1111 
1.134 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0000 0,0000 
95.023 1,00 1,59 1,59 1,66 1,59 1,4868 0,2993 
95.025 0,99 1,00 1,01 1,02 1,01 1,0085 0,0007 
95.033 1,23 1,44 1,44 1,44 1,44 1,3972 0,0362 
95.036 1,00 1,08 1,09 1,09 1,09 1,0698 0,0061 
95.037 0,93 1,00 0,93 0,93 1,00 0,9590 0,0056 
95.043 1,00 1,16 1,16 1,16 1,16 1,1264 0,0193 
95.045 1,08 0,96 0,97 1,10 0,97 1,0148 0,0196 
95.048 0,97 1,07 1,06 1,06 1,07 1,0476 0,0068 
96.062 0,97 1,08 1,08 1,08 1,08 1,0600 0,0104 
96.064 1,00 1,16 1,16 1,17 1,16 1,1281 0,0207 
98.081 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0000 0,0000 

Middelværdi 1,1696

Konfidensinterval for forskel: EC(21) - EC (tot) Sum af SAK værdier 0,919403
Interval Nedre Forventning Øvre

90 % 0,011 0,172 0,333 Varians 0,009577
92% 0,000 0,172 0,344
95% -0,020 0,172 0,364 spredning 0,097863
99% -0,080 0,172 0,424

Test størrelse
Konfidensinterval i kr. for bedriftsnr. 21

Interval Nedre Forventning Øvre
90% 3.215 49.145 95.075 Teststørrelse 1,760138
92% 4 49.145 98.286
95% -5.580 49.145 103.870 n = bedrifter
99% -22.780 49.145 121.070 b = bootstraps

EC

i CECE
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