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Den almene sektor SKAL effektivisere driften. Fremtidens løsninger kan baseres på viden eller på 
antagelser – valget er jeres…

Hvis I vælger at gå vidensvejen, vil det potentielt forandre ledelsesopgaven, bl.a. fordi...:

Kultur og traditioner

• Værdimæssige og følelsesmæssige faktorer er traditionelt styrende, også for de strategiske 
beslutninger

• Relationer og fokus på den enkelte afdeling overtrumfer ofte fokus på selskabet og helheden – og en 
enkelt eller to stærke afdelingsformænd kan fylde meget…

• Nærhed opleves traditionelt som en modsætning til effektiv drift (”det er derfor, vi ikke er en del af et 
stort selskab”)

• Det korte perspektiv er (umiddelbart) billigere end det lange perspektiv

• ”Vi kan ikke sammenlignes med andre”

Organisation og samspil

• Det tager tid og koster ressourcer (medarbejdere og systemer) at opbygge og vedligeholde faktuel 
viden

• Mange medarbejdere vil intuitivt reagere imod ambitionen om at ”sænke vandstanden”, så vi kan se, 
hvad der faktisk foregår

• Roller, balancer og relationer vil potentielt blive forandret og forskubbet



Skiftet over i en kultur, hvor data og det mere rationelle skal danne grundlag for beslutninger, 
stiller også nye krav til beslutningsprocesser og inddragelse. Hvis vi gerne vil have et 
beboerdemokrati til at træffe beslutninger på et kvalificeret datagrundlag, er det vigtigt at 
tænke i processer, der sikrer, at

• Viden bliver forankret som en fælles viden – videns-asymmetrien skal ophæves, og viden 
skal bygges op over tid og skal præsenteres og indlejres på en meningsfuld måde

• Viden opleves som relevant og troværdig – ikke for den professionelle ledelse, men for det 
beboerdemokrati, der skal træffe beslutning

• Viden bliver anerkendt som viden – og at der samtidig er rum til også at vægte betydningen 
af faktuel viden i forhold til mere værdi- og følelsesmæssige parametre

• Roller og ansvar understøttes og tydeliggøres – arbejdet med at etablere viden som et 
fundament for beslutninger skal ske med respekt for den beboerdemokratiske 
grundstruktur og skal ikke føre til en teknokrat- eller DJØF-ledelse 

• Der både er fokus på de langsigtede mål og perspektiver og på det, der sker i morgen – hvis 
der ikke er en fælles referenceramme på det langsigtede, vil konkrete data enten blive 
negligeret eller tolket ”som Fanden læser bibelen”



• Et klart aftalegrundlag med bestyrelsen om det fælles fokus og den nye måde at arbejde på

• Involverende processer – hele vejen rundt – mhp. at sikre bred forankring af viden

• Dygtiggøre beboerdemokraterne i fh.t. de beslutninger, de skal træffe – ikke kun med fokus 
på de konkrete beslutninger, men også i et bredere og længere perspektiv

• Turde prioritere, hvilke data der er relevante, og i hvilken dybde/detaljering – fokus på, at 
det skal anvendes som grundlag for beslutninger og ikke bare give anledning til nye 
spørgsmål

• Træne organisationen i at basere beslutninger på viden, også selv om det nogle gange tager 
længere tid og virker omstændeligt

• Træne organisationen i at indsamle, strukturere og fortolke data

• Perspektivere data – på tværs af selskabet, på tværs af sektoren, i et bredere 
samfundsperspektiv

• Etablere strukturer og systemer, der sammenstiller og fastholder data 

• Insistere på, at ”viden er viden” – og acceptere, at den konkrete anvendelse af viden kan 
bestemmes af værdier og følelser

Og så skal direktøren acceptere skiftet i egen rolle: Fra at være den, der ved mest (især om 
regler…), til at være den, der har overblik og tilvejebringer, formidler og bringer viden i 
anvendelse…
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Stoler jeg på, 
hvad du siger?

Har jeg lyst til 
at betro mig til 

dig?

Kan jeg regne 
med vores 

aftaler?

Er din interesse 
for mig 

oprigtig?



1. Er der noget, der særligt gør indtryk, eller som du særligt hæfter dig ved?

2. Hvad vil blive afgørende for at kunne arbejde med viden og data i netop din 
organisation?

3. Hvad vil eventuelt blive særligt udfordrende for dig i den forbindelse?

Start med individuel refleksion et par minutter.

Drøft derefter spørgsmålene med din sidemand som forberedelse til en fælles 
drøftelse i plenum.


