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Man taler om, at vi i dag lever i et postfaktuelt samfund,
hvor meninger og argumenter vejer tungere end analyser
og undersøgelser. Data udgør en modpol til den politiske
virkelighed, hvor alt er relativt, og data overses som basis
for argumentation. Der er brug for formidling af data og
evidens i det postfaktuelle samfund.
Samtidig vil kommunerne få svært ved at overleve som
rentable virksomheder, hvis man ikke bruger data og
datadreven innovation. At overleve og udvikle sig som
kommune vil i fremtiden kræve, at strategiske beslutninger
træﬀes på baggrund af data – og kræver derfor også, at
ledelsen viser interesse for brug af disse data.
Derfor er det vigtigt at få kommunikeret og formidlet de
data og den ledelsesinformation, som (bør) ligge til grund
for mange af de beslutninger, der bliver truﬀet. Formidlingen af disse data er en nødvendighed og et vilkår for at
(for)blive en datadreven virksomhed i et politisk styret
samfund – og i særdeleshed kan det gøre stor nytte som
en modbevægelse mod det postfaktuelle samfund.
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Det er ikke en ny tanke at anvende data til at drive forretning. Danmark har en
lang tradition for at indsamle og udarbejde gode og anvendelige data. I disse
år stiger omfanget af data voldsomt, og dermed også mulighederne for at
bruge dem. OECD vurderer, at datadreven innovation og brugen af data i løbet
af de næste par år kan føre til en produktivitetsstigning på 5-10 % på tværs af
alle sektorer (http://danmarksvaekstraad.dk/file/555170/Big_Data.pdf s.2).
Væksten forudsætter samarbejde på tværs af afdelinger, og at man i
højere grad bruger data. Det er vigtigt, at ledelse såvel som medarbejder har
fokus på, hvordan data kan udvikle virksomheden. Datadreven vækst opnås
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Figur 1. Inklusion i Svendborg Kommune fra 2013 til 2015. Jo mørkere jo større koncentration af inklusion ift. 5-16
årige i området. (Kilde: Svendborg Kommunes Boligsociale monitoreringssystem).
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Figur 2a tv. Her ses et eksempel på kortbaseret ledelsesinformation fra Svendborg Kommune, som geografisk viser
niveauet af forebyggende foranstaltninger i forhold til kommunegennemsnittet. Figur 2b. th. Et andet eksempel er
skoleperformance, der tydeliggøres via dette kort over karaktergennemsnit ved afgangsprøven fordelt på lokalområder i farveskalaer. Eksempler på, hvad data og sammenligning af data kan vise.
(Kilde: Svendborg Kommunes Boligsociale monitoreringssystem)
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”Et super grundlag for drøftelser på tværs af
fagområder og medarbejder-/ledelsesniveauer.
Et stærkt udgangspunkt for at sortere i og bygge
relevante lokale narrativer – data kan jo ikke stå
alene!”
(Citat: Jan Carlsson, By- og boligpolitisk
Udviklingskonsulent, Svendborg Kommune,
Økonomi og Direktionssekretariat).
Det viste sig, at der med disse indikatorer var en
bred anvendelighed på tværs i hele kommunen.
KONKLUSION
Med ’dataformidlet ledelsesinformation på kort’
har Svendborg Kommune fået et ledelses- og et
sagsbehandlingsværktøj, der øger muligheden for
at træffe bedre og hurtigere beslutninger, idet man
nu anvender data og evidens som base fremfor
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’mavefornemmelser’. Samtidig sætter dataformidlet ledelsesinformation på kort gang i brugen
af det indkøbte ledelsesinformationssystem FLIS og
hjælper internt med validering af data.
Ved at visualisere kommunens egne data
løftes det strategiske arbejde med data i de
udsatte bydele. Visualiseringen giver en fælles
forståelse blandt medarbejder og ledere på tværs
af sektorerne. Det er med til at sikre den
datadrevne udvikling på det boligsociale område
med perspektivering til samarbejde om alle
udsatte områder i hele kommunen. Dermed
opnås vækst og innovation i den datadrevne
kommune, hvor perspektivet helt overordnet er
at give bedre velfærd til borgerne i Svendborg
Kommune.
Arbejdet med de udsatte boligområder har
været et ‘pilot-projekt’ i brobygningen mellem den
datadrevne byudvikling samt en politisk styret
organisation. Der vil blive arbejdet hårdt på, at det
gode resultat ved en visualisering af kommunens
mange data i fremtiden vil danne trend for de
strategiske beslutningsprocesser på områder som
f.eks. skoler, børn og unge, ældrepleje og planprocesser.

PERSPEKTIV NR. 28 • 2016 • 27

