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-  Forsinket 10 år 
-  Budgetoverskridelse på 

+1400% 
-  Uegnet til formålet 

Den gode historie! 

Kilde:	  Wikipedia	  
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Provokation! 
IoT? 

AI & robotter? 

Evidens baserede 
beslutninger? 
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Skiftet fra personligt skøn til datadrevne beslutninger 

Street-level bureaucracy   -  Screen-level bureaucracy  -  System-level bureaucracy  

Kilde: Bovens & Zouridis (2002).  
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Forandringsprocessen fra papir til strøm til jura til kaos 
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Tidsrejse  
– den evige udfordring med forandring i organsationer 

Kilde:	  Leavi.,	  1965	  
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Tidsrejse lidt 
frem tiden 
 
Hype  
Cycle 
2016 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Gartner Group 
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Tages der afsæt i 
 
Teknisk løsning 
eller 
Menneskelige faktorer og 
processer 
eller 
En kombination af de to 

Tidsrejse 
-  Grundlæggende antagelser om IT i organisationen 

Kilde:	  Marcus	  &	  Robey	  1988	  
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Forandring på teknologiens præmisser 
Systemets logik styrer arbejdsgange 
 
 

   Teknologi erstatter opgaver    
   Nogle jobfunktioner forsvinder     
   Nyt mix af generalister/ specialister   

 
Skøn erstattes af datadrevne beslutninger/ standarder for kommunikation 
- overlades til ekspertsystemer, risiko for ”digitale dysfunktioner” 
 
 
 
 

Hvorfor er det teknologiske imperativ en udfordring? 
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Rammevilkår 
Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 
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Rammevilkår 
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020  

Side 16 

Viden i data  
Moderne anvendelse af data giver nye muligheder for 
at tilrettelægge evidensbaserede indsatser og give 
beslutningsstøtte – både for den enkelte medarbejder i 
konkrete situationer og for kommunens 
beslutningstagere i forhold til fremtidige prioriteringer.  



12 

Evidens-baserede beslutninger 
Hvorfor er det vanskeligt at praktisere? 
 
•  For meget evidens/data 
•  Der er ikke tilstrækkelig evidens/

data 
•  Evidens/data passer ikke helt til 

situationen 
•  Andre forsøger at vildlede dig 
•  Du forsøger at vildlede dig selv 
•  (Rige) fortællinger er mere 

overbevisende 
 

Kilde: Pfeffer and Sutton, 2006 
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” Jura er læren om retsreglernes tolkning, anvendelse, 
tilpasning og virkning.” 
 
-  Retsregler 
-  Tolkning (skøn) 
-  Anvendelse (af professionelle) 

Karakteristika ved professionelle 
Kognitive – kan reflektere 
Affektive – kan vise empati 
Manuelle – kan røre og føle 
Moralske – kan skelne mellem rigtigt og forkert 
 

Strøm til jura = kaos? 
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Skøn en del af datagrundlag/ dokumentation 
Udøvelse af skøn>> afgive en 
personlig, evt. faglig vurdering 
af hvordan noget forholder sig 
eller bør være §	  

§	  §	  
§	   §	  
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Jura til kaos 
”Skøn er som hullet i en doughnut” 

”Hullet i en dougnut er som et 
åbent område omringet af et 
bælte af restriktioner”  
•  Det er gade-plans 

bureaukraterne der udfylder 
hullet via deres 
professionelle skøn. 

•  Restriktionerne er love og 
regler samt politiske og 
kulturelle normer. 

 

Kilde: Dworkin 1978 
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Jura til kaos 
”Skøn er som hullet i en doughnut” 

Restriktionerne er love og regler samt 
politiske og kulturelle normer. 
 
•  ”digitaliseringsparat lovgivning” 
•  Tillid til data 
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Digitaliseringens Paradoks 
 
Kaos hvis det lykkes, og kaos hvis det mislykkes 
 
Strøm til processer lykkes >> organisatorisk kaos 
= overflødige hænder 
 
Strøm til processer mislykkes >> organisatorisk kaos 
= for få hænder til at løse opgaverne 

Jura til kaos? 
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Teknologi-drevet forandring kan vise sig at 
være et stort fremskridt  



Spørgsmål/ kommentarer? 
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