
DATADREVEN LEDELSE

Man får da det man måler, ik?
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Udfordringerne

11-03-2015

Øget fokus på effekt

Udbud under presStigende efterspørgsel

Øgede krav om evidens i beslutninger



Ledelse og data-drevet ledelse
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Overvejelser om data og ledelse 
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Data tæt 
på kilde

Aggregeret 
data

Operationel 
ledelse

Strategisk 
ledelse

Institutions
ledelse

Center
ledelse

Topledelse  og 
politikere

Strategisk ledelse
• Bredt overblik, mange 

områder
• Langsigtede beslutninger
• Måske særlige 

fokusområder
• Typisk baseret på generel 

målopfyldelsesdiskussion

Operationel ledelse
• Specifik fokus på specifikke 

processer og områder
• Beslutninger om 

handlinger der har 
umiddelbar effekt

Højfrekvente data med 
fokuseret information

Balancerede data med 
opfølgning på trends

HUSK AT INFORMATIONERNE SKAL BASERE SIG PÅ DET SAMME GRUNDLAG. UANSET LEDELSESNIVEAU



Hvordan anvendes data i ledelse?

StyringRapportering

Målopfyldelse Handlingsmuligheder



Mulighederne – det kræver data
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• Ændringer i 
organisationernes 
arbejdsformer

• Øget fokus på at 
levere effekt frem for 
at levere ydelser

• Bedre og mere 
effektive processer i 
organisationen



Data-drevet ledelse
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Analysen skal gennemføres 
for at sikre at der er et 
potentiale

Analyse

1

Opbygning af 
styringsmodel

2

Implementering 
af styringsmodel

3

Proces-
optimering

4

System-
understøttelse

5

Effekt

6

Styringsmodellen 
understøtter at de 
opstillede målsætninger er 
forståelige

Kommunikation til de 
rigtige mennesker på det 
rigtige tidspunkt

Find 
reaktionsmulighederne 
så folk kan reagere 
fornuftigt og i tide

Opbyg 
rapporterings-
system som 
understøtter de 
foregående 
processer

Evaluer effekten så vi 
kan lære af vores 
processer

Kender I jeres 
potentialer?

Har I defineret jeres 
målsætninger?

Ved I hvem der er ansvarlige 
for de enkelte mål?Kender I processerne der 

understøtter målene?

Kan I distribuere 
jeres 
informationer?

Kender I effekten af 
jeres beslutninger?

Det er en konstant forbedringsproces



Nøgletal og datadreven ledelse
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• Nøgletal skal skabe grundlag for 
beslutninger

• Nøgletal skal hjælpe til konstruktiv 
undren

• Nøgletal skal være forståelige for 
dem der skal bruge dem

• Nøgletal skal anvendes, ellers er det 
ikke nøgletal



Opsamling
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• Udfordringerne i ledelse 
bliver ikke mindre

• Bedre informationer 
giver bedre beslutninger

• Informationer skal 
leveres i det rigtige 
format til de rigtige 
mennesker

• Ledelse baseret på data 
giver handlemuligheder

DATA OG 
SYSTEMER KAN 
UNDERSTØTTE, 
MEN IKKE 
ERSTATTE LEDELSE


