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– Data i daglig ledelse
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Den danske ledelsesteoretiker, Lotte Lüscher skriver, at lederen ikke 

må blive opslugt af den daglige drift og her-og-nu-problemløsning. 

I stedet består en vigtig del af god ledelse i at kunne ”stille sig på 

kanten af organisationen”i.  I denne artikel argumenteres der for, at 

lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning.  

Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelses-

teori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet. 

Derfor har et forskningsprojekt på Erhvervsakademi Aarhus sat fokus 

på ”nysgerrighed”, ”undersøgelse” og ”ledelse”. Viden fra dette 

projekt gengives i denne artikel.
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Af Christian Horn Lektor i ledelse på Erhvervsakademi Aarhus

Kend din kontekst
Når lederen ”stiller sig på kanten af organisationen”, kan mange 
ting ifølge Lüscher være vigtige at have fokus på. Én af dem beskri-
ves som at ”kigge indad”, hvilket forstås som at ”læse organisatio-
nens kultur og særlige rutiner og kendetegn for at agere i overens-
stemmelse med dem”, og Lüscher skriver videre om ”organisatorisk 
læsning”, ”social læsning” og ”læsning af mig selv”ii  som vigtige 
forudsætninger for at skabe sig et godt handlegrundlag.

   Flere klassiske ledelsesstudier fremhæver på lignende måder, at le-
deren bør søge indsigt i den kontekst, der danner rammen omkring 
lederens beslutninger. Hvis vi fx læser i en række af ”de ti vigtigste 
Harvard Business Review-artikler” om ”lederskab”, så fremhæves 
bl.a. følgende undersøgelseskompetence og -adfærd: Lederen skal 
have ”evne til at forstå kontekst”iii, ”indsamle og fortolke bløde 
data”, være ”gode situationssensorer”, ”teste sine opfattelser”iv, 
”brug(e) tid på at forsøge at forstå andres perspektiver”, ”få data 
fra forskellige kilder”v og ”beskytte lederskabsstemmer nedefra”vi, 
så lederen også modtager ”skæve” og måske upopulære input.

   I tråd hermed skriver Henry Mintzberg videre om tre grundlæg-
gende ledelsesroller: Ledelse gennem information, Ledelse gennem 
mennesker og Lede handling.viiIfølge Mintzberg er alle roller vigtige 
for en leder, men der er både forskelle på, hvilke roller den enkelte 
leder foretrækker og derfor prioriterer, og hvordan den enkelte rolle 

udfoldes i praksis.viii Ifølge Mintzberg 
vil det her være en væsentlig del af 
lederrollen for de fleste ledere selv at 
indsamle information.ix Dvs. den vigtig-
ste del af ”ledelse gennem informati-
on” består som regel ikke i  
at arbejde ud fra rapporter, men med 
selv at indsamle mere ”blød” eller 
”kvalitativ viden” fra lederens omgivel-
ser. Mintzberg skriver her bl.a., at “for-
mel information spiller ikke en særligt 
dominerende rolle”, men at fokus i 
stedet er på ”mundtlig information”, 
”det der ses” og ”det der føles”x. Dvs. 
ledere skal inddrage mange former for 
information, viden eller data. Faglig 
viden, ny forskning eller fælles (kvan-
titative) tal fra organisationen (fx om 
kvalitet, kundetilfredshed eller trivsel) 
kan være væsentlige for lederen. Men 
det er også vigtigt, at lederen selv er 
nysgerrig og undersøgende og derfor 
indsamler (kvalitative) input fra sit eget 
nær-miljø.
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Fra antagelser til data
Lederen skal altså have en god forståelse af konteksten, så lederens 
beslutninger bygger på indsigt i virkeligheden omkring sig. Men 
hvordan gør lederen så det? Lederens undersøgende kompetence 
og adfærd bliver i det ovenstående beskrevet i brede termer (fx som 
”indsamle information”, ”få data fra forskellige kilder” eller ”teste 
sine opfattelser”). Nogle gange beskrives dette ”informationsar-
bejde” endvidere som en nærmest mystisk, personlig kompetence 
(man kan fx læse om ”evne til at indsamle og fortolke subtile 
mellemmenneskelige tegn, så du kan opdage, hvad der foregår”, 
hvilket beskrives ved et eksempel på en leder, der ”fornemmer 
underliggende meningsstrømme, vurderer uudtrykte følelser og 
bedømmer forskellige reaktioner nøjagtigt.xi)

   Et andet synspunkt kan her også være: ”Hvor svært kan det 
være?” For ledere har (som alle andre mennesker) da øjne og ører 
åbne i hverdagen, de snakker med folk omkring dem osv. Når 
lederen i hverdagen kommunikerer, tager beslutninger, samarbejder 
m.m., baserer hun derved sin ledelse på en masse antagelser, der 
ofte er rigtige og til at stole på. 

     Ifølge denstoredanske.dk betyder ordet data ”oplysninger eller 
kendsgerninger”, og i en ledelsesmæssig sammenhæng kan data fx 
defineres som: ”information, der er indsamlet og organiseret på en 
systematisk måde, som kan bruges til at træffe (..) organisatoriske 
beslutninger og prioriteringer.”xii 

   Hvor lederens antagelser ofte vil være personlige, skjulte og 
konkluderende (dvs. lederen ved godt, ”hvordan det er”), kan data 
i stedet ses som input til lederen, der er mere objektive og dermed 
åbne for flere forskellige fortolkninger. Et grundlæggende kende-
tegn ved ”data” er derfor, at data kan beskrives, så data kan deles, 
og andre kan involveres i arbejdet med at forstå og anvende data.

     At data er mere ”objektive”, skal dog ikke forstås som om, at 
data giver klare og ubestridelige ”fakta” om en problemstilling. 
For på den ene side kan en undersøgelse sjældent indfange ”det 
hele”, og endvidere vil forskellige fortolkninger og konklusioner på 
baggrund af data som regel være mulige (”Data kan med andre ord 
ikke tale for sig selv; de er kun en indikator, og data skal analyseres, 
tolkes og ses i kontekst, før der træffes beslutninger”)xiii. Dvs. data 
kan beskrives og deles med andre. Men data er ikke fakta. I stedet 
skal data fortolkes og vurderes.

     Vejen fra vore umiddelbare antagelser eller ”synsninger” til data 
kan derfor fx starte med spørgsmål som: Hvad bygger du din forstå-
else på? Kan du være mere konkret? Hvad har du rent faktisk spurgt 
om, set eller gjort? Og hvad kan og kan ikke konkluderes på denne 
baggrund? I forlængelse heraf vil det måske endvidere være relevant 
at spørge: Hvad skal vi hver især undersøge nærmere, inden vi mø-
des næste gang og tager en beslutning?

Undersøgende ledelse i praksis
Hvordan kan ledere så arbejde med 
undersøgelse og data i egen daglige 
ledelse? I den empiriske undersøgel-
se, vi har udført på Erhvervsakademi 
Aarhus, har 50 ledere på forskellige af 
vore lederuddannelser og ledelsesfag 
arbejdet med undersøgelse og data 
i forbindelse med nærværende og 
konkrete ledelsesopgaver. 

   Lederen har her skulle formulere et 
personligt undersøgelsesspørgsmål, 
som lederen ville arbejde videre med 
(Fx: ”Jeg er blevet nysgerrig på, om... 
”eller ”Jeg vil gerne vide, om…? ”). 
Lederen har indsamlet data. Og lede-
ren har beskrevet og delt data med 
andre, så de kunne indgå i dialog om 
fortolkninger og om den praktiske, le-
delsesmæssige betydning. I forbindelse 
hermed er lederne i kort og overordnet 
form blevet præsenteret for følgende 
tre klassiske undersøgelsesmåder:

• Jeg vil spørge nogen  
(”interview” eller  
”spørgeskema”)

• Jeg vil lave nogle  
observationer (”antropolog” 
eller ”fluen på væggen”)

• Jeg vil prøve at gøre noget   
(”actions-læring” eller  
”prøvehandlinger”)

Lederne har derefter foretaget en min-
dre undersøgelse i egen ”kontekst” 
eller organisation. På den baggrund 
valgte lederne individuelle fremgangs-
måder, der gav bedst mening for 
lederen selv og i forhold til ledelses-
opgaven. Nogle har her forberedt og 
gennemført en eller flere samtaler 
(”Hvad svarer de, når jeg spørger dem 
om dette?”) (”interview”), mens andre 
har bedt deltagere om at besvare, 
score eller prioritere ud fra bestemte 
spørgsmål skriftligt (”spørgeskema”). 
Andre har iagttaget noget bestemt (fx: 
”Hvad sker der til møderne, når X ikke 
er tilstede?”) eller noget mere ”bredt 
defineret” (fx: ”Hvad lægger jeg mær-
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ke til på vores møder, hvis jeg selv holder mund og i stedet holder 
øjne og ører åbne?”) (”observationer”). Andre har i stedet foretaget 
prøvehandlinger (fx: ”Hvilke skjulte dynamikker eller værdier bliver 
synlige, når jeg ændrer lidt på, hvordan vi plejer at gøre?”)  
(”aktions-læring”). Nogle har brugt flere forskellige undersøgelses-
former. Forskellene i både de konkrete fremgangsmåder og omfan-
get af ledernes undersøgelser bekræfter her Mintzbergs pointe om, 
at ledere løfter og prioriterer rollen ”ledelse gennem information” 
meget forskelligt. 

Læringen fra undersøgelsen
Lederne i undersøgelsen giver udtryk for, at denne måde at under-
søge og arbejde med data på er en anderledes måde ”at stille sig 
på kanten af organisationen” på, end de er vante til. Lederne giver 
overordnet set udtryk for at arbejde med undersøgelse og data her 
kan overskride det, der kan kaldes hverdags-blindhed på praksis: 
”Jeg bliver klogere på, hvad der sker ’derude’, selvom jeg er der til 
hverdag”. Endvidere kan det give lederen bedre argumentations-
kraft: ”Jeg kan nu komme med noget konkret og velunderbygget”
 
Hvad undersøgte lederne?
Når lederne arbejdede med undersøgelse i forhold til en aktuel 
ledelsesopgave, kunne mange forskellige fokus være væsentlige for 
lederen. En del nysgerrighed blev her ikke overraskende rettet mod 
medarbejderne. Men mange undersøgelsers fokus var også rettet 
mod egen ledelse, tværgående samarbejde i organisationen og 
kunder uden for organisationen. Lederne undersøgte bl.a. forhold 
som de følgende:

• Faktuelle forhold (Fx: Det er noget, 
vi snakker meget om, men hvor 
ofte sker det rent faktisk, eller hvor 
meget tid tager det?)

• Andres oplevelser af håndteringen 
af bestemte opgaver 
(Fx: Hvordan oplevede I det, da jeg 
gjorde dette?)

• Effekter af forandring eller nyt   
tiltag (Fx: Hvordan fungerer det   
nye tiltag i praksis? Eller hvordan  
virker den nye organisering?)

• Andres bevæggrunde (Fx: Hvorfor  
gør de, som de gør?)

• Konkrete problemstillinger  
(Fx: Er det reelt et problem? Eller 
hvad er problemet egentlig?)

• Medarbejderes samspil (Fx: Hvad 
sker der, når de arbejder sammen 
om dette, eller når bestemte per-
soner ikke er tilstede?)

• Om grundantagelser holder  
(Fx: Er det rigtigt, at dette ikke er  
muligt hos os? Eller vil andre rent 
faktisk reagere, som jeg tror, hvis 
jeg ændrer adfærd?)

• Andres oplevelser, perspektiv eller 
”syn” på nærværende hændel-
ser eller handlinger (Fx: Hvordan 
startede konflikten? Eller ”hvad 
fylder” lige nu?)



Ledernes erkendelser
En af de mest tydelige og betydningsfulde erkendelser for lederne 
i undersøgelsen handlede om begrænsningerne ved deres egne 
umiddelbare antagelser. I meget få tilfælde blev lederens forudgå-
ende antagelser fuldt understøttet eller bekræftet. I langt de fleste 
tilfælde derimod fik lederen suppleret eller korrigeret sine antagel-
ser. Oplevelser og erfaringer som de følgende var derfor udbredte: 
”Jeg fik en anden oplevelse”, ”Andre har det på andre måder en 
mig”, ”Jeg havde selv en antagelse om, men… ”, ”Til min store 
overraskelse, var deres første løsning at ringe til mig”, ”Der var 
blandede oplevelser af min håndtering. Det bliver tvetydigt, når 
jeg… ”, ”Jeg er ikke helt enig i deres opfattelse, men den er nok 
opstået af en grund, og jeg kan godt forbinde det, de siger, med 
specifikke handlinger”, ”Der var forskellige syn på sagen afhængigt 
af, om man var timelønnede eller funktionærer” eller ”Den forskel 
jeg har erfaret, der er imellem medarbejdernes og min oplevelse, 
synes jeg er vældigt interessant både generelt og specifikt i forhold 
til min ledelsespraksis”. 

   Selve erfaringen med at indsamle data og derefter at involvere an-
dre i arbejdet med at forstå og anvende data var en positiv oplevelse 
for de fleste. Læren synes her at være, at de fleste gerne vil hjælpe 
til, når nogen (lederen) søger at forstå noget bedre: ”Jeg fik flere 
svar end forventet” eller ”Jeg tror generelt folk synes, det er fedt at 
blive spurgt om deres meninger og holdninger. Det er i hvert fald 
det, jeg oplever i min hverdag.”

   At spørge nogen var den primære undersøgelsesform. Dernæst 
fulgte observationer og til sidst prøvehandlinger. Enkelte valgte 
her at lade forskellige undersøgelsesformer supplere hinanden.  
Årsagen til dette kan være, at samtale-spørgsmål er den bedst 
kendte og mest direkte undersøgelsesform for lederen (”Jeg 
spørger og hører, hvad de svarer”). De ledere, der har brugt flere 
undersøgelsesformer, giver imidlertid udtryk for, at observationer 
og prøvehandlinger kan supplere og give andre input: ”Det giver 
mig noget anderledes”, ”en samtale med lederen kan være svært”, 
”Det var ikke kommet frem, hvis jeg selv havde fundet på” eller 
”Der var forskel på, når han var tilstede …, modsat når han er til 
møde, så agerer de anderledes.” At observationer og prøve-hand-
linger på denne måde kan være mere ”åbne” og føre andre steder 
hen stemmer fint overens med mere teoretiske begrundelser fx for 
antropologiske metoder eller actions-forskning.

Umiddelbare effekter
Undersøgelsen har ikke fulgt op på eventuelle længerevarende 
effekter i organisationen af lederens arbejde med data. Men lederne 
i undersøgelsen giver udtryk for at arbejde med data i forbindelse 
med en konkret ledelsesopgave bl.a. har haft følgende umiddelbare 
indvirkninger og effekter:

• Giver andet perspektiv, fx: ”Det får mig til at løfte blikket op, 
når jeg undersøger noget, i stedet for bare at handle på det” 
eller ”Jeg oplevede, at være i stand til at se tingene lidt ’ude-
fra’ og have en mere objektiv tilgang”

• Ændring af lederens adfærd, fx: 
”Jeg har opdaget, at noget skal 
gøres anderledes” eller ”Det fik 
mig til at stille flere spørgsmål til 
dem, og efterfølgende har jeg 
inddraget dem mere”

• Andre føler sig anerkendt (over 
involveringen i undersøgelsen), 
fx: ”Han var glad for, at jeg kom 
med sagen, så vi kunne snakke 
om den” eller ”Det giver mening 
for dem, at de bliver spurgt.”

• Relationer blev styrket, fx: ”Før 
blev jeg opfattet som hård” eller 
”Det har styrket relationen mel-
lem os”

• Samarbejdet blev ændret, fx: 
”Kunden var åben og ville gerne i 
dialog” eller ”Der var villighed til 
et andet samarbejde”

• Sætter nye tanker og dialoger i 
gang, fx: ”Det startede en tan-
kestrøm hos dem. Snakken føles 
mere åben nu” eller ”Vi fik en 
længere dialog i gang om, hvad 
det er vi arbejder med i hverda-
gen”

• Det giver anden betydningsfuld 
information (end lederen søgte 
belyst), fx: ”En siger til mig:  
’Jeg mister mit faglige fokus og 
energi. Det går ud over skarp- 
heden i mit arbejde.’ Har andre 
det sådan?”

• Lederens mod styrkes: ”Det var 
udfordrende på den gode måde” 
eller ”Jeg har fået modet til at 
spørge direkte og opdaget, at 
tingene ikke altid er, som man 
tror”
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Anbefalinger
I bogen: Når data kommer på bordet – Ledelse med data, der 
giver mening (Dafolo 2018) anbefales, at ledere styrker deres 
”evne til at stille og besvare spørgsmål vedrørende indsamling,  
analyse og betydning af data”xiv, og at ledere endvidere i det hele 
taget arbejder på at gøre ”kulturen” mere ”undersøgende”xv. På 
lignende måde skrives i bogen: Skoleledelse med data – i praksis 
(Samfundslitteratur 2018) om at skabe en ”datakultur”, hvor 
arbejde med data ses ”som en integreret del af alle (...) processer.”xvi 

     Begge bøger har fokus på ledelse af skoler. Lederne i denne  
undersøgelse kommer i stedet fra mange andre brancher og 
virksomheder og med en stor del fra det private erhvervsliv. Om 
visionen om en ”datakultur” generelt set kan og bør overtages her, 
besvarer denne undersøgelse ikke. I denne undersøgelse har vi imid-
lertid erfaret at arbejde med data i egen daglige ledelse for ”ledere 
i almindelighed” kan give vigtige input og erkendelser og have en 
række konkrete effekter. Anbefalingerne bliver på denne baggrund:

Kast dig ud i det
Stil spørgsmål til egen kontekst eller egne antagelser. Undersøg 
herefter ved at spørge, observere eller prøve-handle. 

Involvér andre
Kollegaer og medarbejdere vil som regel gerne bidrage med data til 
dine undersøgelser. Inddrag herefter (hvis muligt) andre til at kvalifi-
cere fortolkninger af data og vurdere handlinger.

Prøv at udfordre andre
Selvom ”datakultur” ikke er målsætningen, kan både dine og 
andres inddragelse af data styrke dialogen og refleksionen. Stil evt. 
spørgsmål som: Hvordan kan vi undersøge dette lidt nærmere? Eller 
hvem vil tage data til vores næste møde?

Kommunikér med data
Gode eksempler fra egne undersøgelser kan styrke din formidling. 
Endvidere kan du styrke dine argumenter, når du har undersøgt 
noget forinden.

Arbejde med nysgerrighed, undersøgelse og data i egen daglige 
ledelse kan altså have en række positive effekter. I slogan-form kan 
det fx dreje sig om, at du ”lader dig forstyrre (mere) af virkelighe-
den”, ”taler med dem, du taler om”, ”husker, at du har én mund, 
men to øjne og ører”, eller ”(prøve)handler dig til ny viden”. 

VIDENSPORTALEN LEADING CAPACITY   |

i  Lüscher, Lotte C. (2018), Lederen mellem tvivl og handlekraft, 
Paradokser og personligt lederskab, Dansk Psykologisk forlag, 
s. 58

ii  Lüscher, Lotte C. (2018), Lederen mellem tvivl og handlekraft, 
Paradokser og personligt lederskab, Dansk Psykologisk forlag, 
s. 61 og 84 

iii  Gyldendal (2017), Om Lederskab, De ti vigtigste Harvard 
Business Review-artikler, Bennis & Thomas, Lederskabets 
ildprøver s. 113
 

iv  Gyldendal (2017), De ti vigtigste Harvard Business Review- 
artikler, Goffee & Jones, Hvorfor skulle nogen lede sig lede af 
dig?, s. 92-96
 

v  Gyldendal (2017), De ti vigtigste Harvard Business Review- 
artikler, Ancona m.fl., Hyldest til den ufuldstændige leder  
s. 203-5
 

vi  Gyldendal (2017), De ti vigtigste Harvard Business Review- 
artikler, Heifetz & Laurie, Lederskabets arbejde, s. 67
 

vii  Mintzberg, H. (1994), Rounding Out the Manager’s Job, 
Sloan Management Review, Fall 1994, 36,1, s. 15
 

viii  Mintzber skriver, at: “all managers perform all of them as 
the essence of their work”, men der er forskelle mht.: ”which 
of them is favored and how they are performed” (Mintzberg, 
H. (1994), Rounding Out the Manager’s Job, Sloan Manage-
ment Review, Fall 1994, 36,1, s. 16)

ix  Mintzberg skriver bl.a. om: ”collection (..) of information” og 
at ”managers devote a great deal of effort to the two-way flow 
of information with the people around them” (Mintzberg, H. 
(1994), Rounding Out the Manager’s Job, Sloan Management 
Review, Fall 1994, 36,1, s. 16)
 

x  ”formal information (..) does not play a particular dominant 
role here. Oral information – much of it to early or to ‘soft’ to 
formalize, such as gossip or hearsay – and even nonverbal in-
formation, namely what is seen and ‘felt’ but not heard, forms 
a critical part of every serious manegerial job” (Mintzberg, H. 
(1994), Rounding Out the Manager’s Job, Sloan Management 
Review, Fall 1994, 36,1, s. 16)
 

xi  Gyldendal (2017), Om Lederskab, De ti vigtigste Harvard 
Business Review-artikler, Goffee & Jones, Hvorfor skulle nogen 
lede sig lede af dig? s. 92
 

xii  Klausen, M. S., Skoleledelse med data – i praksis, Samfunds- 
litteratur 2018, s. 28
 

xiii  Klausen, Martin S., (2018), Skoleledelse med data –  
i praksis, Samfundslitteratur, s. 27
 

xiv  Olsen, Henrik S. m.fl. (2018), Når data kommer på bordet – 
Ledelse med data, der giver mening, Dafolo, s. 90
 

xv  Olsen, Henrik S. m.fl. (2018), Når data kommer på bordet – 
Ledelse med data, der giver mening, Dafolo, s. 97
 

xvi  Klausen, Martin S., (2018), Skoleledelse med data – i praksis, 
Samfundslitteratur, s. 52

OKTOBER  2019  I  


