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0. English Summary 

The use of quantitative data in leadership practice in the area of the social welfare 

The objective of my thesis is to study and learn about how data influence leadership processes 

in the area of welfare for children and young people with special needs.  

In social welfare administration, there is of ever-growing focus on the fact that data is a neces-

sity for public leaders, and most municipalities have some experience using data in leaders’ 

decision-making   

Knowledge is scarce regarding what data are doing to leadership processes. Therefore, my 

thesis explores: How the use of quantitative data influence leadership processes in the social 

welfare department in a Danish municipality.  

The thesis is exploring empirically through a theory called Direction, Alignment og Commit-

ment (DAC).  This theory emphasizes that leadership should be seen as practices that produce 

direction, alignment og commitment in an organization. In order to explore how data inter-

twine with leadership processes, I use Actor-Network Theory (ANT). By using this theory, I 

get the opportunity to explore how leaders and employees use data in their everyday practice. 

An advantage by using ANT is that in this theory comprises of both human and non-human 

actors. The point is that data themselves become an actor in the production of leadership 

practices. 

In terms of research methodology, I have generated data through interviews. I have inter-

viewed two managers and two employees. In my analysis, I have used ANT to grasp and un-

derstand my data. Hence, I have identified six crucial actors: Managers, middle manager, so-

cial workers, management control system, data, and professional practice. I can conclude that 

the introduction of data in leadership practices have potential to create the commonness in 

organisation which is the most central part of DAC-Theory.   

The authors behind the DAC-Theory are encouraging more research into how leadership 

practices occur in everyday practice in the workplace. My thesis hereby contributes with new 
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knowledge since I explore how leadership practices emerge in a department in a municipality 

in a situation where data are introduced as part of a decision-making tool. My new insight 

shows that data have a potential to coordinate individual leadership beliefs if they are used to 

create a common understanding of workplace practice and outcome. 
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1. Baggrund og problemstilling 

Min afhandling tager udgangspunkt i en dyb interesse for, hvordan kvantitative data bruges i 

offentlige organisationer og særligt i kommuner. Jeg er særligt optaget af, hvilken betydning 

brugen af kvantitative data har på praksis i bred forstand, og om brugen af data anvendes til 

at forbedre praksis. Brugen af kvantitative data bliver mere og mere udbredt som (obligato-

risk) redskab for offentlige ledere, og det er endda en anbefaling fra Ledelseskommissionen, 

at offentlige ledere anvender data (Ledelseskommissionen, 2018). Kommunernes Landsfor-

ening (KL) har udviklet en fælles database med detaljerede nøgletal på tværs af alle landets 

kommuner – det Fælleskommunale Ledelsestilsyns System (FLIS) – og har i udgivelser herom 

også givet konkrete anbefalinger til, hvordan man som kommunal leder kan anvende nøgletal 

i sin ledelse (fx KL, 2019}. En lang række kommuner har selv udviklet egne nøgletal til brug 

for ledere på specifikke fagområder, hvor fx Varde, Ballerup, København, Aarhus og Gladsaxe 

Kommuner i stort omfang bruger nøgletal til ledelse og styring på området for børn og unge 

med særlige behov. 

Jeg er souschef i KL’s Konsulentvirksomhed (KLK), hvor jeg har været i knap 14 år. Inden da 

har  jeg haft en længere karriere som chef i flere kommuner og på flere forvaltningsområder. 

Med en baggrund som økonom har data og styring været en væsentlig del af min hverdag i 

mange år; både i kommuner og i KLK. I KLK arbejder jeg særligt med ledelse, styring, organi-

sering og faglig udvikling på socialområdet og har derigennem fået et stort kendskab til kom-

munernes praksis, og herunder brug af data, på området. 

En stor del af mine opgaver på masteruddannelsen har omhandlet området for børn og unge 

med særlige behov, som er det sektorområde i kommunerne, jeg er mest optaget af. Området 

handler om kommunernes ansvar til at tage vare på børn og unge, som af forskellige årsager 

ikke trives. Indsatserne varierer fra anonym mundtlig rådgivning til børn og forældre til an-

bringelse uden for hjemmet; med eller uden forældrenes samtykke. I kommunerne er indsat-

sen på området organiseret med en administrativ myndighedsafdeling, hvor der hovedsage-

ligt er socialrådgivere ansat. Myndighedsafdelingen vurderer børnenes og de unges behov og 

forestår at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der skal til for at sikre barnets udvik-

ling og trivsel. Området er hovedsageligt reguleret af Serviceloven. Der findes ikke en opgø-

relse over, hvor mange børn, unge og familier, der modtager støtte, men ca. en procent af alle 

børn og unge er anbragt uden for hjemmet. De kommunale udgifter til området er i alt ca. 16. 

mia. kr. om året [Statistikbanken.dk]. 
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I min afhandling interesserer jeg mig for den del af det sociale arbejde, der foregår i myndig-

hedsafdelingen. Jeg vil fokusere på, hvordan brugen af data i myndighedsafdelingen påvirker 

den måde, der arbejdes på, og om det påvirker effekten af indsatsen.  

1.1 Rammesætning for problemstilling 

Kvantitative data forbindes ofte med økonomistyring, og økonomistyring er da også en væ-

sentlig del af det arbejdet, der foregår i myndighedsafdelingen. I en PhD afhandling fra 2018 

undersøges det, hvordan socialrådgiverne i myndighedsafdelingen både tager hensyn til bar-

nets behov og til omkostningerne ved indsatsen. Konklusion er, at der sker en hybridisering af 

de to tilsyneladende modstridende hensyn, nemlig hensynet til barnets behov og omkostnin-

gerne ved indsatsen. Hybridisering betyder ikke, at de to ting sker samtidigt, men hybridise-

ring sker på multiple måder og bliver opnået i en kontinuerlig bevægelse mellem at forbinde 

og adskille mange-facetterede konkurrerende hensyn [Schrøder, 2018]. Afhandlingen beskæf-

tiger sig dog ikke med betydning af data. 

Data kan også have andet formål end økonomisk styring. Det ses på skoleområdet, som nok er 

det blandt de bløde velfærdsområder, hvor der aktuelt er størst fokus på, hvordan data kan 

understøtte en udvikling af den faglige praksis, øge kvaliteten i arbejdet og give bedre effekt. 

Det kan fx handle om, hvordan data kan understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis, 

så effekten for eleverne forbedres [Datnow & Park, 2014, Klausen, 2018, Hornskov et al, 

2018].  

Med udgangspunkt i litteraturen kan man opstille en skelnen mellem datadrevet ledelse og 

datainformeret ledelse. Datadrevet ledelse ses som en praksis, hvor der i beslutningsprocesser 

gøres direkte brug af data og feedback, og hvor det antages, at det mere eller mindre er muligt 

at trække en direkte linje mellem data og de efterfølgende beslutninger [Hornskov et. al, 

2016:17, Datnow & Park: 2014: 18]. I forlængelse heraf skriver Datnow & Park at ”Data will 

not and should not tell us everything, and not all data should drive instructional change” [ibid: 

17].  De lægger hermed op til, at data skal bruges til at informere ledelse, give ny viden, og at 

en af lederens vigtigste opgaver med hensyn til data er at stille de rigtige spørgsmål. Nogen-

lunde samme tilgang finder vi hos øvrige bidragsydere og også hos KL [KL, 2019], der er opta-

get af, hvordan kommunale ledere kan bruge data til at øge effektivitet og forbedre kvaliteten 

i ydelserne. 
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Det er dog ikke uskyldigt at bringe kvantitative data ind som viden og grundlag for evaluering 

og justeringer i faglig praksis. Brugen af data kan ændre synet på mål for og succes for det so-

cialfaglige arbejde. Det gælder særligt, hvis formålet med brug af data entydigt handler om at 

nedbringe kommunens udgifter på socialområdet eller ensrette praksis på tværs af kommu-

ner. På baggrund af en undersøgelse af ledelse og styring på Rigshospitalet beskriver Preben 

Melander, hvordan der er afgørende forskel på den måde professionelelle (læger) ser på be-

handling og patienter og den måde det administrative system ser på det samme. Hos lægerne 

er succes relateret til det enkelte behandlingstilfælde og de her foretagne faglige skøn. I en 

økonomisk logik er succes knyttet til organisationens samlede materielle produktionssam-

menhæng [Melander, 2002: 458]. Melander beskriver dette som et styringsmæssigt paradoks, 

som ikke lader sig løse med rationelle kalkulationsmodeller.  

På det sociale område kan kerneopgaven opfattes som det at lykkes med det enkelte barn og 

den enkelte familie. Det fremgår tydeligt af lovgivningen [Serviceloven, 2020: § 1]. Arbejdet 

retter sig mod at hjælpe børn i mistrivsel med at få en god barndom i bred forstand. Med brug 

af data kan der ske en forvandling fra fokus på det enkelte barn til at se på kategorier af børn. 

Det bliver muligt at tælle, hvor mange børn man tager sig af, hvilken indsats man giver til så 

og så mange, hvor længe osv. Det handler ikke længere om at sikre det enkelte barns trivsel og 

udvikling, men om at sikre, at så mange børn og unge som muligt trives. Samtidig åbner bru-

gen af kvantitative data for en tilsyneladende kobling mellem økonomi og socialfaglig praksis. 

Begge dele kan nu tilsyneladende gøres op i tal og kan dermed sammenstilles og beregnes. 

Den øgede brug af data kan også sættes ind i en bredere styringsmæssig sammenhæng. I en 

kommune kan fokus på kvantitative data henføres til styringsparadigmet New Public Manage-

ment (NPM). Her står brugen af data som et centralt element [Andersen et al., 2017:48]. Noget 

forenklet kan formålet med NPM angives som det ”at skabe en offentlig sektor, der fungerer 

bedre og koster mindre”. NPM sætter således en klar dagsorden for den kommunale praksis, 

som rækker videre end at give god støtte og service til borgerne. 

Brug af data i den kommunale forvaltning kan også ses som et resultat af digitalisering af ar-

bejdsgange og metoder. Fx betyder det at bruge sagsbehandlingssystemet DUBU omfattende 

ændringer i arbejdsmetoderne. Det er ikke bare at sætte strøm til socialrådgivernes sædvan-

lige arbejdsgange. Den omsiggribende digitalisering betegnes af nogle teoretikere som Digital 

Era Governance (DEG) og ses som et selvstændigt styringsparadigme for den offentlige sektor. 
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Under DEG forandrer digitalisering grundlæggende den måde samfundet fungerer på [ibid: 73 

ff]. I den sammenhæng er DUBU et IT-system, som ikke bare opbevarer information til brug i 

sagsbehandlingen, men i sig selv understøtter en bestemt måde, som socialrådgiverne skal ar-

bejde med sagerne på [KOMBIT, 2020]. Digitaliseringen af arbejdet er heller ikke frivilligt, 

hverken for kommunerne eller socialrådgiverne. I aftalen om kommunernes økonomi for 

2013 mellem Regeringen og KL, er det indskrevet, at alle kommuner inden udgangen af 2014 

skal have anskaffet et IT-system, der sikrer en systematisk sagsbehandling, som medvirker til 

at forebygge alvorlige fejl i enkeltsager og sikrer bedre styring [Regeringen: 2012]. Når alle 

relevante oplysninger om sagerne indtastes i et IT-system, giver det mulighed for at udtrække 

data på tværs af de enkelte sager om alt det, der er indtastet i systemet. Det kan fx være om 

tidsforløbet i den enkelte sag, aktiviteter i sagen eller måske effekten for barnet af de iværk-

satte indsatser. Det bliver muligt at se på det sociale arbejde på tværs af børn og bruge denne 

nye viden til at ændre i fx arbejdsgange eller andre forhold i relation til sagsbehandlingen 

Der er således udfordringer med at bruge data, men der er også mange muligheder for at gøre 

tingende bedre, hvis man bruger kvantitative data som en del af sit videngrundlag for udvik-

ling af den faglige praksis. Sørensen og Bentholm beskriver, hvordan data udgør det nye 

grundstof i for virksomheder [Sørensen og Bentholm, 2016]. De skriver, at for at klare sig i 

komplekse omgivelser, er virksomheder nødt til at tage data alvorligt som grundlag for be-

slutninger om virksomhedens udvikling og i sidste ende overlevelse. I Hedensted Kommune 

har man opbygget en central dataenhed med direkte reference til kommunaldirektøren 

[Frank, 2011]. Dataenhedens opgave er, at stille data til rådighed for ledere og medarbejdere 

på kommunens opgaveområder. Det er kommunens erfaring, at data i sig selv ikke giver 

værdi, men det er ”… måderne, hvorpå lederne følger op på data, er af kolossal betydning for, 

om der skabes læring og dermed værdi” [Frank, 2018: 211].  

Gennem min egen praksis som konsulent har jeg sammen med en række kommuner opbygger 

et styringscockpit med data for socialområdet. Erfaringerne fra brugen af dette styringscock-

pit er, at selv relativt simple oversigter over data, tilføjer ny viden til området, som i høj grad 

er med til at styrke udviklingen af den faglige praksis [KLK, 2018]. Det er en fælles erfaring, at 

data i organisationer handler meget mere om, hvordan men bruger data, end det handler om 

IT, databaser og statistiske færdigheder. Det er også erfaringen, at er med introduktion af data 

som videngrundlag, tilføres nye perspektiver og ny viden, som har potentiale til at udvikle 

praksis og kvalitet i ydelserne.  
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Opsummerende åbner brugen af data for en række nye måder at anskue praksis i myndig-

hedsafdelingen. Det kan betyde nye hensyn og nye mål for den socialfaglig praksis.  

1.2 Problemformulering 

Data skabes med et formål og tillægges betydning af skaberen, eller den der sætter data i spil i 

organisationen, som formentlig kan henføres til formålet med data. På den måde kan brugen 

af data ses som en ledelseshandling, hvor ønsket er at påvirke den organisatoriske praksis el-

ler resultater og effekter heraf [Yukl, 2013: 18]. Med udgangspunkt i teori om ledelse som 

produktive processer i organisationen [Drath et. al., 2008] er jeg optaget af, hvordan data ind-

går i ledelsesprocesserne, og hvordan data påvirker den organisatoriske praksis. 

Drath m. fl. har udviklet en teori om ledelse som produktive processer. Formålet med ledelse 

er at skabe fælleshed i form af retning, koordinering og forpligtelse (DAC). Dette er igen en be-

tingelse for, at der kan skabes andre effekter som fx værdi eller opfyldelse af organisationens 

mål [Drath et. al., 2008: 642]. I denne teori er udøvelse af ledelse ikke begrænset til ledere, 

men til de aktører i organisationen, som arbejder for at skabe netop DAC. Teorien siger ikke 

noget om, hvordan denne proces foregår, men at de handlinger, der stiler mod at skabe DAC, 

kan ses som organisationens ledelsespraksis. Min analyse af, hvordan data påvirker den orga-

nisatoriske praksis vil være inspireret af denne teori om ledelse. Jeg har derfor undersøgt, 

hvordan data indgår i ledelsesprocesserne og dermed påvirker effekter og resultater af orga-

nisationens arbejde. 

For at undersøge hvordan ledelsesprocesser med brug af data forløber, har jeg taget udgangs-

punkt i Aktør-Netværks-Teori (ANT). Det giver mulighed for at undersøge, hvordan data spil-

ler sammen med de øvrige aktører i organisationen. En fordel ved at bruge ANT i undersøgel-

sen er, at der i ANT indgår både humane og nonhumane aktører. Det giver mulighed for at un-

dersøge, hvordan data i sig selv indgår i og påvirker produktion af ledelse. 

Ovenstående leder mig frem til en følgende problemformulering: 

Hvordan påvirker brug af kvantitative data ledelsesprocesserne i en kommunal myndig-

hedsafdeling? 

I de næste kapitler redegør jeg for, hvordan jeg vil gribe analysen an for at besvare den over-

ordnede problemformulering. Først vil jeg redegøre nærmere for de to teorier, jeg har valgt 
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som grundlag for min analyse. I det efterfølgende kapitel, vil jeg redegøre for, hvordan jeg me-

todisk griber indsamling af data og analyse an. 

2. Analysestrategi og teorifragmenter 

I dette kapitel vil jeg mere detaljeret beskrive udvalgte dele af de teorier, jeg vil anvende til at 

besvare problemformuleringen. Først beskriver jeg ledelsesteori, som den ser ud fra et per-

spektiv om ledelse som produktive processer i organisation (DAC-teori om ledelse) [Drath et. 

al, 2008]. Dernæst vil jeg beskrive ANT i en af de varianter, der ud fra en overordnet systema-

tik om problematisering, interessegørelse, indrullering og mobilisering beskriver oversæt-

telse i et ANT perspektiv [Callon, 1984].  

Kapitlet sluttes af med en kort beskrivelse af, hvordan jeg mener, at teorierne tilsammen ud-

gør en samlet analysestrategi, der gør det muligt at besvare min problemformulering. 

2.1 DAC-teori om ledelse 

I en artikel fra 2008 introducerer Drath m. fl. en teoretisk ramme om begrebet lederskab, som 

ser ledelse som produktive processer i organisationen; en teori de kalder Direction, Aligne-

ment, Commitment (DAC). Teorien introducerer en ontologi om ledelse, der ikke baserer sig 

på begreberne ledere og følgere, men på de processer i organisationen som producerer DAC 

[Drath et al., 2008]. Om der er ledelse i en organisation, afhænger af, om der er DAC. DAC som 

igen ses som et nødvendigt men ikke tilstrækkeligt middel for, at der på længere sigt skabes 

resultater og effekter. DAC rammen antager, at mennesker, der arbejder sammen, har (eller 

vil udvikle) antagelser om, hvordan DAC produceres. Både de individuelle og fælles antagelser 

om produktion af DAC kaldes antagelser om ledelse. Nemlig antagelser om, hvordan DAC ska-

bes, som er artiklens definition på ledelse. Ledelsespraksis er så de handlinger, som antagel-

serne om ledelse afstedkommer.  

Ledelse producerer fællesheden DAC, og det bliver derfor den korte beskrivelse af, hvad effek-

tiv ledelse er. Det betyder, at al praksis og hensigter i en organisation, som skaber fælles ret-

ning, koordinering og forpligtelse (producerer DAC) bliver ledelse. Det gælder, hvad enten det 

fortages af formelle ledere eller andre i organisationen [Ibid: 643]. Ifølge denne teori om le-

delse, er ledelse de processer, som skaber det fælles i organisationen, og som er nødvendigt 

for, at organisationen på sigt kan skabe resultater og effekter. 



 12 

Antagelser eller overbevisninger om, hvad der producerer fællesheden DAC, kan være enten 

individuelle eller kollektive. De individuelle antagelser om ledelse er gensidigt afhængigt af 

kollektive antagelser om ledelse. De får herigennem indflydelse på den ledelsespraksis, som 

er de konkrete handlinger, der rent faktisk fører til produktion af fællesheden DAC [ibid: 644].  

 

 

 

Nogle, men ikke alle antagelser og overbevisninger om ledelse, påvirker ledelsespraksis. Det 

er det overordnede mønster af antagelser og overbevisninger, der betyder noget og ikke kun 

adfærden hos den enkelte. Ledelsespraksis opfattes i teorien om DAC som det overordnede 

mønster af adfærd, som har til formål at producere DAC. Forfatterne bruger begrebet ledel-

seskultur til at beskrive de relativt stabile tilstande af forholdene mellem antagelser og prak-

sis, der over tid udvikles i organisationen. Samtidig er de åbne over for, at kulturen udvikles 

over tid [Ibid: 646]. 

Samlet set udgør DAC rammen det begreb, om ledelse som produktive processer i organisatio-

nen som producerer fælleshed, som jeg anvender i min afhandling. Med henblik på at beskrive 

og forklare ledelsesprocesser i praksis, og hvordan brugen af data indgår i og påvirker pro-

duktionen af DAC, vil jeg anvende Aktør-Netværks-Teori. 

Figur 1 Ramme for DAC - teori om ledelse 
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2.2 Aktør-Netværks-Teori 

Aktør-netværks-teori (ANT) er en metode, der undersøger, hvordan der skabes forbindelse 

mellem elementer, der ikke hænger sammen og ikke ligner hinanden [Justesen, 2017: 375]. 

Denne proces kaldes i ANT for oversættelse. I ANT handler oversættelse også om styrkefor-

holdet mellem aktørerne, og hvem der skaber et stærkt netværk med henblik på at få lov til at 

tale på de øvrige aktørers vegne. Mit fokus er derfor interaktion mellem aktørerne i organisa-

tionen for at undersøge, hvordan data indgår i ledelsesprocesserne. ANT hjælper netop med 

at undersøge relationer i heterogene netværk bestående af humane og nonhumane aktører, 

og hvordan aktørerne indgår i og skaber indflydelse i netværk. ANT er ikke en teori i traditio-

nel forstand. Årsagen er, at ANT ikke operer med faste sammenhænge og mønstre, men tilby-

der en analyseramme for at beskrive og analysere sammenhænge i Aktør-Netværk, som de 

var på undersøgelsestidspunktet. Der er ikke noget start og sluttidspunkt for praksis, kun for 

analysen. Man starter så at sige midt i det hele. ANT opererer ikke med hypoteser eller for-

håndsantagelser om sammenhænge men undersøger, hvordan aktørerne kobler sig til hinan-

den i netværk [Mol, 2010: 253]. 

I ANT består verden af aktører, der er forbundet med hinanden i netværk. Aktørerne kan 

være både humane og nonhumane. I dette tilfælde betyder det, at fx ledere, socialrådgivere, 

datakonsulenter kan indgå som humane aktører i analysen, mens fx data og fremstillinger af 

data kan indgå som non-humane aktører. Alle i netværk med hinanden. Aktørerne er ikke no-

get i sig selv, men har kun betydning, når deres handlinger har betydning for andre aktører. 

Det betyder, at aktørerne kun har betydning, når de indgår i produktive netværk med andre 

aktører. Aktører har kun betydning i ANT analysen, hvis de rent faktisk gør et stykke arbejde 

og påvirker andre aktører [Latour, 1996: 371]. På samme måde findes netværkene kun i kraft 

af aktørernes handlinger. 

I ANT handler oversættelse (translation) om ”at skabe forbindelse og lighed mellem elementer, 

der ikke hænger sammen i sig selv og ikke ligner hinanden. Analytisk handler det derfor om at 

undersøge, hvordan der skabes forbindelser og ækvivalens mellem forskellige aktører, så de til 

trods for heterogenitet fremstår som en sammenhængende orden” [Justesen, 2017: 375]. Det, 

der oversættes i Aktør-netværksteori, er interesser, fordringer, overbevisninger og betydning 

[Wæraas og Nielsen, 2016: 16]. Formålet med oversættelsen er at styrke nogle aktører ved, at 

de opnår koblinger til så mange andre aktører som muligt. Jo flere koblinger en aktør har til 
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andre aktører, jo stærkere er aktøren. Styrken i koblingen sker ved, at en aktør placerer sig, så 

den kan tale og handle på vegne af en anden aktør. [Elgaard-Jensen, 2003: 8]. 

Data fremtræder i praksis i form af rapporter, tabeller og figurer. Dette kaldes for inskriptio-

ner [Elgaard-Jensen, 2008: 8-12]. Som aktør eksisterer data kun gennem disse fremtrædelses-

former. De har til gengæld kun  betydning, fordi de data, der vises i rapporter mv., giver hand-

lekraft til rapporterne i relation til andre aktører. Man kan på den måde sige, at rapporten, ta-

bellen og figuren taler på vegne af data. Det er desuden en egenskab ved rapporter mv., at de 

kan transporteres fra ét sted til et andet, uden at deres form ændres. Dette kaldes immutable 

mobiles [Elgaard-Jensen, 2008: 16]. I konteksten af datas betydning for praksis i myndigheds-

afdelingen betyder det, at det er de samme måder data fremtræder på i de forskellige dele af 

afdelingen. Det gælder også deres fremtræden uden for afdelingen, hvis der også inddrages 

aktører derfra i analysen. 

En af de mest fremtrædende artikler i ANT feltet er Michel Callons [Callon, 1984] artikel om et 

forsøg på at redde bestanden af kammuslinger i Normandiet. I artiklen beskriver Callon en 

oversættelsesproces med fire trin, hvor der sker en gradvis opbygning af aktør-netværk med 

humane aktører og non humane aktører. De fire trin eRG:  

• Problematisering, hvor et initialt sæt af aktører definerer (eller redefinerer) et problem 

og indsætter sig selv som løsning. Formålet er at gøre denne nye definition af løsning 

synlig for andre aktører og gøre den acceptabel som obligatorisk passagepunkt for at 

indgå i netværket og blive uundværlig i processen. 

• Interessegørelse handler om, hvordan aktørerne i første omgang kobler sig til hinan-

den. Gennem passage af det obligatoriske passagepunkt fastlåses af en bestemt gruppe 

af alliancepartnere til netværket gennem anordninger, hvor aktørerne både giver no-

get til de tilkoblede aktører og modtager fra dem. Interessegørelsesprocessen starter 

med en forstyrrende handling, der eliminerer alternative problemer eller tilknytninger 

mellem aktørerne. Når først relationen er specificeret, etableres et mønster af udveks-

lingsaftaler om, hvad de enkelte aktører får ud af at tilslutte sig netværket. 
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• Indrullering (Enrolment), hvor aktørerne i det emergerende netværk bliver koordine-

ret. Ved hver indrullering forsøger den dominerende aktør at definere de øvrige aktø-

rer og tilskrive dem roller, som de skal acceptere. Her gælder alle kneb. 

• Mobilisering, hvor netværket begynder at tale med én stemme. På den måde begynder 

netværket at agere som en selvstændig aktør og kan producere effekt på verden/andre 

aktører gennem deres talsmænd. Dette er et særligt afgørende punkt for oversættel-

sesprocessen, da hele netværkskonstruktionen er bygget op om viljen til at lade sig re-

præsentere og til at repræsentanten taler på ens vegne. 

En ANT analyse starter altid midt i det hele ”in media res” [Latour 2005, her citeret fra Juste-

sen, 2017: 378] og oversættelse er en kontinuert proces, hvor orden kun er midlertidig. Ana-

lytisk betyder det så, at jeg i min analyse må affinde mig med, at den afdeling, jeg undersøger, 

gennem længere tid har arbejdet med data, og at den også vil gøre det fremover. Jeg kan heller 

ikke på forhånd vide, hvilke aktører i afdelingen, der er relevante at medtage i analysen. Som 

udgangspunkt må jeg udvælge nogle aktører, som jeg tror kan være relevante. Men jeg må 

også være åben over for, at der kan være andre endog meget relevante aktører, som jeg ikke 

umiddelbart får øje på (jf. frøerne i Justesen, 2017). 

I min analyse har ANT to helt centrale fordele. Dels lader den data indgå som en selvstændig 

aktør, dels er metoden åben for, at jeg ikke behøver at kende eller definere de relevante aktø-

rer på forhånd. Min analyse bliver derfor ikke forstyrret af mine egne forforståelser af, hvor-

dan datas rolle defineres, samt om hvem relevante aktører eller grupper af aktører kunne 

være. 

2.3 Opsummerende på teoriafsnittet 

Jeg vil forholde mig eklektisk til brugen af de udvalgte teorifragmenter og bruge dem til at be-

rige hinanden og skabe en samlet teoretisk analyseramme for min afhandling.  

Min forståelse af ledelse henter jeg fra teorien om DAC, hvor ledelse er de overbevisninger og 

handlinger i organisationen, der fører til produktionen af fælleshed i form af retning, koordi-

nering og forpligtelse (DAC). Teorien om DAC udgør en ramme for analyse af ledelse, men 

kommer ikke selv med et konkret bud på, hvordan ledelsesprocesserne foregår.  
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De processer i organisationen, som konkret skaber DAC, vil jeg analysere ved hjælp af Aktør-

Netværks-Teori, der netop beskriver, hvordan de forskellige aktører interagerer produktivt 

med hinanden. Formålet er at skabe et netværk, hvor én aktør fungerer som talsperson på 

vegne af de øvrige aktører. Netop dette element i ANT bruger jeg til at undersøge, hvordan ak-

tørernes overbevisninger omsættes til den praksis, der netop skaber fællesheden DAC.  

I næste kapitel vil jeg beskrive, hvordan jeg vil indsamle og analysere data på baggrund af den 

teoretiske ramme, jeg har opstillet. 

4. Metode og baggrund 

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan jeg indsamler og anvender data, så de rent 

faktisk kan bruges til at besvare min problemformulering gennem den teoretiske analyse-

ramme.  

4.1 Dataindsamling 

Jeg har indgået aftale med Børne-Familieafdelingen i X Kommune om at bruge dem som un-

dersøgelsesobjekt. Afdelingen har arbejdet med data som en del af deres videngrundlag for 

praksis i fire år. Da jeg har et ret godt kendskab til det kommunale danmarkskort, er det min 

vurdering, at X Kommune er blandt de kommuner, som er kommet længst med at bruge data i 

deres arbejde på socialområdet. 

ANT-analyser laves traditionelt med etnografisk feltarbejde, hvor deltagerobservation har en 

stor betydning. Dette har jeg ikke mulighed for i større omfang på grund af den relativt korte 

periode, undersøgelsen spænder over. Min tilstedeværelse i organisationen er yderligere ble-

vet hæmmet af Covid-19 relaterede begrænsninger. Det sidste fordi medarbejderne i høj grad 

har arbejdet hjemmefra, hvilket gør det ret vanskeligt at observere hverdagen, og fordi jeg 

kun i meget begrænset omfang har haft mulighed for at besøge kommunen på grund af re-

striktioner for interaktion med udefrakommende. Mine data består derfor hovedsageligt af 

fire interview med fire informanter; chefen for myndighedsafdelingen, en teamleder samt to 

rådgivere. 

Jeg har gennemført to interview med chefen for myndighedsafdelingen. Det første interview 

opstod spontant i forlængelse af det ene af de møder, jeg havde observeret. Jeg var derfor ikke 
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helt forberedt på, hvordan jeg skulle tilrettelægge interviewet. For at få tilstrækkeligt med in-

formation fra hende, blev der derfor afholdt et supplerende interview. Dette foregik på video. 

Myndighedschefen har en baggrund som socialrådgiver og er en kvinde i 50’erne. Hun har væ-

ret chef for afdelingen i mere end 10 år. 

Jeg har gennemført et interview med en af de tre teamledere i afdelingen. Teamlederen er 

kvinde i 40’erne og har tidligere været rådgiver i samme afdeling. Hun har været teamleder i 

fire år.  

Endeligt har jeg gennemført interview med to kvindelige rådgiver, begge i 30’erne. Den ene 

var lige kommet tilbage fra barsel, og de har begge været ansat i afdelingen i ca. tre år. Under 

interviewet blev de to rådgivere så optagede af det, vi talte om, at de begyndte at tale mere 

med hinanden end med mig. Det gav mig mulighed for at få ret detaljeret information om, 

hvordan de bruger data i praksis. 

Interviewene blev, bortset fra det supplerende interview med myndighedschefen, gennemført 

som fysiske interview. Alle interview foregik i det samme mødelokale med hvide vægge uden 

dekorationer og med et helt bogstaveligt sterilt mødebord. Det blev sprittet af både før og ef-

ter interviewene. Vi sad i god afstand til hinanden et stykke fra bordet og på hver sin side. De 

to rådgivere sad ved siden af hinanden og vendte sig i en stor del af interviewet også mod hin-

anden i stedet for mod mig. Jeg optog interviewene og har efterfølgende transskriberet dem 

direkte fra optagelserne. De transskriberede interviews er vedlagt som bilag til nærværende 

afhandling. 

Derudover har jeg observeret tre møder. Ét møde, hvor teamlederne blev præsenteret for et 

nyt datasæt kaldet ledelsestilsyn. Dette møde blev gennemført fysisk, og jeg var til stede i 

rummet. Det samme sterile rum, hvor også interviewene blev afholdt. De to andre møder var 

møder i det team, hvor den interviewede teamleder og de to rådgivere hører til. I begge disse 

møder var præsentation og drøftelse af data hovedtemaet. Disse møder foregik virtuelt, og jeg 

deltog som observator hjemmefra bag min egen skærm. Af tekniske årsager har jeg ikke opta-

get disse møder og har derfor kun mine noter fra møderne at støtte mig til i analysen. 

En central men overkommelig udfordring, ved at bruge interviews i dataindsamling i ANT-

analyser, er at sikre, at alle aspekter af et fænomen bliver beskrevet tilstrækkeligt detaljeret 

til, at det kan undersøges, hvordan de får betydning i et konkret netværk. Det kræver en åben 
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og afsøgende interviewtilgang, hvis man skal give interviewpersonerne mulighed for at 

komme med detaljerede beskrivelser af elementer og aktører i de netværk, som er væsentlige 

for dem [Demant og Ravn, 2017: 393-396].  

I ANT handler det om at bevare en åbenhed over for det, der viser sig, og undgå forudfattede 

meninger om aktører og sammenhænge. I tilrettelæggelsen af interviewene har jeg ladet mig 

inspirere af en undersøgelse af unges misbrugsvaner. Her blev interviewene tilrettelagt ved, 

at interviewer medbragte artefakter og beskrivelser af fysiske steder, og så spurgte ind til 

handlinger med udgangspunkt heri [Demant og Ravn, 2017: 395-396]. Jeg indledte inter-

viewene med at fortælle, at jeg var optaget af, hvordan myndighedsafdelingen bruger kvanti-

tative data. Jeg lod samtalen udvikle sig derud fra og inddrog så eksempler fra konkrete mø-

der, hvor jeg ved, data var på bordet, i interviewet. I interviewet med rådgiverne havde jeg 

mulighed for at fremvise de konkrete grafer og tabeller med data, som de taler om på møder. 

Jeg lod rådgiverne fortælle om, hvordan de bruger data. Mine uddybende spørgsmål handlede 

fx om, i hvilken sammenhæng de taler om data, i hvilke situationer, de bruger dem, sammen 

med hvem de bruger dem, hvordan de bruger dem osv. 

4.2 Analyse af data 

For at skabe overblik over indholdet i de gennemførte og transskriberede interviews har jeg 

kategoriseret indholdet ved hjælp af koder. I forlængelse af mit afsnit med teorifragmenter og 

overordnet analysemodel, har jeg udviklet en model for kodning af interviewene. Modellen 

tager udgangspunkt i de fire trin i opbygning af aktør-netværk, som Callon bruger i sin ana-

lyse af skaldyr [Callon, 1986]. Med inspiration fra en artikel af Iyamu, og Mgudlwa [Iyamu og 

Mgudlwa, 2018], har jeg opstillet begreber for hvert af Callons trin i oversættelsesprocessen. 

Jeg har kodet de transskriberede interviews med udgangspunkt i disse nøgleord. Jeg anvender 

således begrebsstyret kodning, hvilket kan synes i modstrid med den åbne tilgang til data, 

som er et vigtigt udgangspunkt for ANT [Kvale og Brinkmann, 2014: 261-264].  

For at sikre, at kodningen afspejler data, har jeg udviklet de begreber, som interviewene er 

kodet efter, undervejs i læsning og kodning af interviewene. Kodningen af de enkelte afsnit 

har derfor udviklet sig i løbet af processen, og en del afsnit har haft forskellige koder. Jeg har 

også foretaget justeringer af kodningen undervejs i analysen af data. Analysen af materialet 

gav nemlig yderligere forståelse for, hvad kodningen i praksis indebar for analysen, og for 

hvad der egentlig blev sagt i interviewet. Hvert afsnit har kunnet få mere end ét begreb eller 
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kode. For ikke at bruge tid på at lære at anvende et nyt IT redskab, har jeg brugt regnearket 

Excel til at registrere kodningen i. 

Kodningen af data 

Jeg vil her beskrive, hvordan jeg har kodet data. Selve kodningen fremgår af de transskribe-

rede interviews, der er vedlagt som bilag. 

Problematisering handler om at definere et problem og indsætte noget bestemt som løsning 

på problemet. Her handler det om, hvem der ønsker at opnå hvad og hvorfor. I feltet ”A-

Hvem” angives den aktør, som afsnittet handler om. I feltet ”B-Hvad” angives, hvad aktøren 

ønsker at påvirke, og i feltet ”C-Hvorfor” angives det, aktøren ønsker at opnå. 

Interessegørelse handler om de handlinger, der forsøger at skabe forbindelser mellem aktø-

rerne gennem den indsatte løsning på problemet. I min analyse handler det om, hvordan der 

skabes produktive koblinger mellem aktørerne, så de producerer fælleshed gennem, at de 

hver især kan få opfyldt deres mål. Her handler det om: I feltet ”D-Hvem”, angives hvem ”A” 

kobler sig til og i feltet ”E-Hvorledes” angives, hvad der skaber koblingen mellem aktørerne 

også kaldet mekanismen og endelig i ”F-Hvorfor” angives hvorfor koblingen kommer i stand. 

Indrullering handler om at definere aktørerne og deres roller. I min analyse handler det om, 

hvordan de enkelte aktører indpasses i det fælles, så de kobles med hinanden gennem en fæl-

les mekanisme i ”E”. Her er kun ét kodningsfelt ”G-Hvordan”, hvor det angives, hvilken me-

tode der anvendes for at få ”A” til at koble sig gennem mekanismen ”E”.  

Mobilisering handler om, hvordan aktørerne lader sig repræsentere og begynder at tale med 

en stemme. I min sammenhæng handler det om, hvordan aktørerne accepterer, at en bestemt 

aktør bliver repræsentant for de øvrige aktører og dermed styrer ledelsesprocesserne. Her er 

igen kun ét kodningsfelt ”H-Hvordan”, hvor det angives, hvordan aktøren ”A” kobler sig til den 

fælles mekanisme ”E”. 

Jeg har ikke kodet mine noter fra de tre møder, som jeg har overværet. Det var min hensigt at 

transskribere møderne, og derfor tog jeg kun sporadiske noter. Da mine lydfiler viste sig 

ubrugelige, har jeg kun haft de sporadiske og usystematiske noter at holde mig til. Derfor an-

vendes data fra møderne kun i minimalt omfang i analysen. 
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4.3 Kontekst - Arbejdet i myndighedsafdelingen 

I dette afsnit gives en kort introduktion til arbejdet i den kommunale myndighedsafdeling. Af-

delingens arbejde består i at vurdere om børn og unge i kommunen med særlige behov er be-

rettiget til støtte fra kommunen. Det kan være børn og unge med handicap eller børn og unge i 

vanskelige sociale forhold, herunder børn og unge, der har været udsat for overgreb. Hvis det 

vurderes, at et barn, ung eller familie har brug for støtte, er det også i myndighedsafdelingen, 

at der besluttes et formål med støtten, hvori støtten skal bestå, og hvilket omfang støtten skal 

have. Vurderingen sker gennem udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. I grove træk fin-

des der to typer af støtte: Anbringelser af børn og unge uden for eget hjem, eller støtte der 

skal forebygge, at der bliver behov for anbringelse uden for eget hjem. 

I den konkrete myndighedsafdeling er arbejdet organiseret i tre teams, hver bestående af et 

antal rådgivere og en teamleder, som rådgiverne refererer til. Afdelingen ledes af en myndig-

hedschef, som har det overordnede ansvar for afdelingens arbejde og som teamlederne refe-

rerer til. Der er også knyttet en administrativ stab til afdelingen, og det er her datakonsulen-

ten hører til. Medarbejderne i den administrative stab refererer til myndighedschefen. 

5. Analyse af data 

Mine data består primært af interviews med centrale aktører samt observation af tre møder 

med deltagelse af aktører. I interviewene har jeg spurgt ind til praksis med brug af data i myn-

dighedsafdelingen. I dette kapitel vil jeg analysere mine data (de transskriberede interviews) 

ved hjælp af den model, jeg har opstillet i forrige afsnit. Jeg vil med en tættekam gennemgå 

mine data og opbygge en samlet analyse [Justesen, 2016: 379] om, hvordan data indgår i pro-

duktion af ledelse i myndighedsafdelingen. 

I min analyse vil jeg gå frem efter sekvensen i Callons analysestrategi med problematisering, 

interessegørelse, indrullering og mobilisering. 

Kildehenvisningerne i analysen, henviser til de transskriberede interviews i bilaget, og skal 

læses som: M1:1 = Myndighedschef, interview 1, M2:1 = Myndighedschef, interview 2, afsnit 1, 

TL:1 = Teamleder, afsnit 1, RG:1 = Rådgivere, afsnit 1. 
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5. 1 Problematisering – hvordan man bliver uundværlig 

Mobilisering handler om, hvad problemet er, og hvilken eller hvilke betingelser der skal være 

til stede for at løse det. Det kalder Callon for, at der etableres et obligatorisk passagepunkt, 

hvorigennem problemet iagttages og løsninger skal findes [Callon, 1984: 204]. For hver af ak-

tørerne identificeres, hvad de hver især ser som det vigtigste problem, og hvad de ser som for-

hindring for at nå det. Det sidste kalder jeg, med et begreb hentet fra Callon, det forhindrende 

problem. 

Det er myndighedschefen, der har initialiseret brugen af data i ledelsestilsyn. For at følge, 

hvordan data oversættes gennem myndighedsafdelingen, tager jeg udgangspunkt i hendes 

indsættelse af data som aktør i afdelingen, og den betydning hun dermed prøver at skabe for 

arbejdet i afdelingen. 

Aktøren myndighedschefen 

Hovedspørgsmålet for myndighedschefen er at sikre lovmedholdelighed i afdelingens sociale 

arbejde og at få styr på økonomien. Begge dele er direkte knyttet til det arbejde rådgiverne 

laver i de enkelte sager og træder frem for myndighedschefen gennem data i ledelsestilsynet. 

Myndighedschefens kommunikation med rådgiverne sker på afdelingsmøder, hvor hun blandt 

andet præsenterer data. På hverdagsplan sker hendes kommunikation med rådgiverne gen-

nem de tre teamledere. Dialogen mellem chef og rådgivere om lovmedholdelighed i sagsarbej-

det og de økonomiske konsekvenser sker derfor i praksis hovedsageligt gennem teamlederne. 

Selvom kommunikation om lovmedholdelighed og økonomi mellem myndighedschefen og 

rådgiverne sker gennem teamlederne, tilbyder ANT, gennem at indføre den nonhumane aktør 

Data, en kanal hvorigennem myndighedschefen kan søge at skabe kontakt direkte til rådgi-

verne. 

Fra myndighedschefens perspektiv bliver de øvrige aktører i afdelingens arbejde derfoRG: 

Data, Faglig praksis, Teamlederne samt Rådgiverne. Datakonsulenten er også en aktør, men 

da han er en human aktør, og jeg ikke har talt med ham, udelader jeg ham af min analyse. Det 

er min vurdering, at denne udeladelse ikke har væsentlig betydning for resultat af mine analy-

ser. Det redegør jeg for ved beskrivelsen af datakonsulenten som aktør nedenfor. 

Da Data samt Faglig praksis er en inhumane aktør kan de ikke tale for sig selv. For at afdække, 

hvad hovedproblem og evt. forhindrende problem for de inhumane aktører er, vil jeg bruge 

viden fra interviewene af de humane aktører om, hvordan de ser de inhumane aktører, og 
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hvilke egenskaber de inhumane aktører skal have, for at de humane aktører kan have fordel af 

at indgå i produktive netværk med dem. 

Aktøren Data 

Data er dannet ud fra de informationer, der tastes ind i diverse IT-systemer. Data forventes 

korrekt at afspejle praksis. Hvis dette ikke er tilfældet, mister de indflydelse som beskrivende 

for kvalitet og effekt af indsatserne i afdelingen. Chefen er selv opmærksom på dette og bru-

ger blandt andet ledelsestilsyn til at vurdere, om der er noget unormalt i data som metode til 

at få en opmærksomhed på, om der i et team er behov for en indsats for at få rettet op på data-

kvaliteten. Data er også usynlige i sig selv, men træder frem i form af tabeller og grafer. Dette 

kaldes inskriptioner. 

Formålet med data er at give en sandfærdig afspejling af praksis. Myndighedschefen lægger 

vægt på, at de med brug af data har omlagt ledelsens obligatoriske tilsyn med afdelingens 

praksis. Ledelsens sikring og kontrol af kvaliteten i arbejdet nu med udgangspunkt i data [fx 

M2: 2, 4, 5]. For at man kan regne med, at data rent faktisk afspejler den faglige praksis, kræ-

ver det to ting. For det første skal de data, der udvælges, rent faktisk sige noget relevant om 

den faglige praksis. For det andet, skal data korrekt afspejle det, de påstår. Da data dannes på 

baggrund af indtastninger i diverse IT-systemer, vil data kun afspejle den faglige praksis kor-

rekt, hvis indtastninger i IT-systemerne er korrekte og fyldestgørende. Derfor kommer myn-

dighedschefen også ind på, at der pågår kontrol med, om der rent faktisk sker korrekt indbe-

retning til de IT-systemer, som data baserer sig på [fx M1: 16]. 

Teamlederen giver udtryk for nogenlunde det samme. Hun ønsker at bruge data til at styre og 

udvikle den faglige praksis [fx TL: 7]. Samtidig giver hun udtryk for, at både manglende kvali-

tet i indberetninger til systemerne og manglende IT-kundskaber, kan være hindringer for, at 

data afspejler den faglige praksis, og i at data rent faktisk bliver brugt til at iagttage den faglige 

praksis med [fx TL: 75]. 

Rådgiverne giver både udtryk for, at de bruger data til at vurdere den faglige praksis og ar-

bejdsbelastning [fx RG: 57]. Men de  er ikke helt sikre på, til hvad og hvornår de skal bruge 

data [fx RG: 89]. Desuden tillægger de stor vægt på, at data kun kan bruges, hvis de rent fak-

tisk afspejler praksis. Her stiller de sig stærkt tvivlende til, om særligt deres kolleger indberet-

ter korrekt til systemerne. Det gælder fx korrekt registrering af starttidspunkt for børnefag-

lige undersøgelser og opfølgningstidspunkter i de obligatoriske handleplaner [se fx RG: 31]. 
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Opsamlende problematiserer Data sin egen evne til at afspejle den faktiske praksis i afdelin-

gen. Målet er, at data korrekt afspejler den faglige praksis, og det forhindrende problem er, at 

der i nogle tilfælde er manglende kvalitet i indberetninger til IT-systemet.  

Aktøren Faglig praksis 

Faglig praksis er de konkrete handlinger og det arbejde, som rådgiverne laver i de sociale sa-

ger. Effekten af den faglige praksis bliver det, der beskrives gennem data. Den faglige praksis 

er en nonhuman aktør og må derfor lade andre tale for sig. Den faglige praksis er afdelingens 

raison d’être, og alle aktører har interesse i at koble sig til den faglige praksis uden at det på 

forhånd kan vides, hvordan denne kobling foregår. 

Formålet med faglig praksis er at levere den rigtige eller bedste kvalitet til borgerne forstået 

som, at indsatsen skal have effekt eller at de lovmæssige procedurekrav til sagsbehandlingen 

skal opfyldes. Fx giver myndighedschefen giver udtryk for, at de har et krav om, at det skal 

fremgå af journalen, hvilken effekt en given indsats har for borgerne.  Hun giver også udtryk 

for, at hele ideen med at bruge data startede med, at hun var nysgerrig efter at vide, om fristen 

på fire måneder for udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse blev overholdt [M2: 2]. Hun 

siger endvidere, at der endnu ikke findes data for effekten af indsatserne, som kan trækkes ud 

på tværs af sagerne. Det kan derfor være vanskeligt at følge op på indsatser på tværs, men de 

arbejder på en løsning herpå ved at bruge ”trivselslinealen1” som redskab [fx M1: 39]. Både 

teamlederen og rådgiverne giver udtryk for, at er ikke et fælles syn på, hvad god faglig praksis 

er. Teamlederen siger i interviewet, at der er lige så mange meninger om, hvad der er god 

praksis, som der er rådgivere [TL: 2]. Rådgiverne siger i interviewet, at der er forskellig hold-

ning på tværs af rådgiverne til, hvad der er god kvalitet i indsatsen [fx RG: 131]. 

Et andet perspektiv på kvalitet i faglig praksis er, at den skal være i overensstemmelse med 

lovgivningen. Derudover skal de økonomiske effekter af den faglige praksis være, at budgettet 

overholdes. Selvom myndighedschefen har interesse i effekten for borgerne, har hun meget 

stort fokus på netop lovmedholdelighed og økonomistyring som effekter af den faglige prak-

sis. Det er også netop det, at data kan give viden om lovmedholdelighed og økonomistyring, 

der i starten gør myndighedschefen interesseret i at bruge data i sin ledelse og styring af afde-

lingen [M2: 2, 4]. 

 

1 Trivselslinealen er et værktøj til brug for vurdering af børn og unges trivsel og udvikling (KL, 2018) 
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Opsamlende problematiserer Faglig Praksis sin egen kvalitet, og hvad der er god kvalitet i fag-

lig praksis. Målet er, at den faglige praksis skal være god og det forhindrende problem er, at 

der ikke er en samlet definition af, hvad der er god kvalitet. 

Aktøren Teamlederne 

Teamlederne har det daglige ansvar for arbejdet i hvert sit team. Teamlederne holder ugent-

lige møder med rådgiverne, hvor de taler om både udviklingen, som tallene i ledelsestilsynet 

viser, og hvor de drøfter konkrete sager. Chefen taler med teamlederne på ugentlige møder, 

som ligger på en fast ugedag om morgenen før møderne i de enkelte teams. Derudover afhol-

des der ca. hver anden måned et møde mellem myndighedschefen, teamlederne og datakon-

sulenten. Her tales om, hvordan data kan tolkes, kvaliteten i data og om behov og muligheder 

for nye data. Da jeg kun har interview med én teamleder, men dog har overværet et møde, 

hvor teamlederne blev præsenteret for det nye ledelsestilsyn, tillader jeg mig her, at lade den 

interviewede teamleder repræsentere alle teamlederne. Dette er i overensstemmelse med 

grundprincipperne i ANT, hvor enhver aktør kan brydes ned til et netværk af aktører, og at 

man ved at antage eksistensen af en aktør, antager at denne aktør fungerer som talsperson for 

et defineret aktør-netværk [Latour, 1996]. 

Teamlederen er optaget af, at der er en høj og ens kvalitet i arbejdet på tværs af rådgiverne. 

Det kommer fx til udtryk ved, at teamlederen i interviewet sigeRG: Jeg … kan jo levende huske, 

da man altid snakkede ud fra synsninger, eller at vi synes, det er sådan elleRG: vi har så mange af 

den her type sager …. Der var så mange meninger om og i virkeligheden, når man dykker ned i 

det, er der jo lige så mange meninger, som der er rådgivere ansat. [TL: 2]. Med dette giver team-

lederen udtryk for, at der er behov for viden, der kan understøtte et ens blik på sagerne og på 

praksis på tværs af rådgiverne. Dette skal give hende som leder viden om, hvad der ligger til 

grund for socialfaglige beslutninger. Hun giver desuden udtryk for, at hun med data kan ud-

fordre den faglige praksis hos rådgiverne: På den måde [ved at bruge data], kan man få øje på 

nogle mønstre, ved den enkelte rådgiver. Og også udfordre fagligheden. Altså udfordre de faglige 

vurderinger. I den tænkning, at der også noget vanevurdering i vores felt. [TL: 9]. 

Teamlederens perspektiv på kvalitet handler særligt om den effekt indsatserne har på at 

bringe børn, unge og familier i trivsel [TL: 21]. Derudover vurderer hun kvaliteten af den fag-
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lige praksis på dens betydning for overholdelse af de lovgivningsmæssige proceskrav og sty-

ring af økonomien. Hendes vurdering af kvaliteten i den socialfaglige praksis kan dermed også 

knyttes til disse to aspekter [fx TL: 23, 29].  

Samlet set problematiserer teamlederne den fælles faglige praksis og kvaliteten i arbejdet på 

tværs af rådgiverne. Målet for teamlederne er høj faglig kvalitet i indsatsen hos den enkelte 

rådgiver, og at der er en ens faglig praksis på tværs af rådgiverne. De ser det forhindrende 

problem som, at rådgivernes praksis i høj grad styres af deres egne meninger og synsninger. 

Aktøren Rådgiverne 

Rådgiverne er dem der i praksis laver det socialfaglige arbejde for børn, unge og familier. Det 

er deres arbejde og resultatet heraf, der beskrives gennem data i ledelsestilsynet. 

Det er vigtigt for rådgiverne, at det arbejde de udfører, har effekt for borgerne. Det kommer fx 

til udtryk ved, at de i interview siger ”at det [data om de leverede timer hos borgerne i forhold 

til de visiterede timer] vil være ret anvendeligt ind i vores arbejde på den måde, at man kan 

holde lidt øje med, om får familien egentlig det, vi har bestilt, og øhh på den måde kan vi blive 

klogere på effekten af det.”  [RG: 3]. Her giver rådgiverne udtryk for, at de kan bruge data til at 

følge med i, hvordan deres afgørelser realiseres i forhold til det antal timer, borgerne får. De 

kan så holde denne viden op mod anden viden om effekten af den visiterede indsats.  

I et andet eksempel siger den ene af rådgiverne: ”…vi bruger næsten ½ time på at gå lister 

igennem, hvor man måske hellere ville have den faglige sparring i sagerne” [RG: 21].  Dette citat 

falder på et sted i interviewet, hvor der lige har udsprunget sig en snak om, at der på teammø-

derne bliver brugt en del tid på, at teamlederen via en gennemgang af sagslister bruger spør-

ger ind til hver enkelt rådgivers praksis med at registrere korrekt og følge op på egne sager. 

Jeg tager citatet som udtryk for, at rådgiverne mener, at der her er tale om en administrativ 

kontrol og opfølgning af den enkelte rådgiver. De opfatter det som spild af tid for de øvrige 

rådgivere skal overhøre det. I stedet kan den fælles tid med fordel bruges på at tale om, hvor-

dan, der skal handles i enkeltsager. Det kan give fælles læring og udvikling på tværs af rådgi-

verne og sikre bedre resultat for borgerne. 
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Det er også vigtigt for rådgiverne at den arbejdsbelastning, de udsættes for i form af mængden 

og tyngden af de opgaver de har, er rimelig. De er både optagede af den 

individuelle arbejdsbelastning og af, om belastningen er rimeligt fordelt 

på tværs af rådgiverne. At de er opmærksomme på arbejdsbelastningen 

for den enkelte rådgiver ses blandt andet af, de har navngivet en grafisk 

oversigt over, hvor mange sager de er bagud med, ”hamsterhjulet” [fx 

RG: 214]. Navnet er et udtryk for, at det angiver arbejdspresset. De er 

også vigtigt for dem, at arbejdsbelastningen er rimeligt fordelt mellem 

dem som gruppe. Det samme gør sig gældende med fordelingen af opga-

ver, hvor rådgiverne i interviewet drøfter, at de med dataoversigterne får viden om, hvordan 

opgaverne er fordelt mellem hinanden. Drøftelserne handler blandt andet om, hvorvidt data 

er tilstrækkeligt nuancerede til at afspejle både opgavemængde og opgavetyngde på tværs af 

rådgivere [fx RG: 34]. 

I interviewet bliver rådgiverne blandt andet inspireret til at tale om kvalitet og arbejdsbelast-

ning. Det sker på baggrund af de dataoversigter, som de har fået forevist, og som jeg under in-

terviewet igen viser dem eksempler fra. Jeg ved fra andre dialoger med rådgivere, at de er op-

tagede af netop kvalitet i arbejdet og arbejdsbelastning. Når rådgiverne igen bliver inspireret 

til at tale om disse forhold, i forbindelse med at de får forevist dataoversigterne, tager jeg det 

som udtryk for, at de ikke tidligere har haft konkret viden om kvalitet i indsatsen på tværs af 

sagerne og om den konkrete mængde sager. At de ikke tidligere har haft konkret viden om 

disse forhold har været en forhindring for at kunne løse spørgsmålene om kvalitet i indsats 

for borgerne og arbejdsbelastning. Manglende konkret viden kan derfor ses som et forhin-

drende problem. 

Samlet set er der to forhold, som rådgiverne særligt problematiserer. Det ene er kvaliteten i 

indsatserne for borgerne, og det andet er arbejdsbelastningen hos dem selv. Målene for det 

første er, at de ønsker den bedste effekt af de indsatser, de sætter i værk for borgerne. For det 

andet er målet, at de ønsker en rimelig fordeling af arbejdsbelastningen mellem dem selv som 

gruppe. Samtidig er det forhindrende problem for at få løst disse to forhold, at de har mang-

lende viden om, hvilken indsats borgerne reelt får, og hvordan arbejdsbelastningen reelt ser 

ud på tværs af rådgiverne. 

Figur 2 Eksempel på 
"Hamsterhjul" 
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Aktøren Datakonsulenten 

Datakonsulenten er den der kan trække data ud af systemerne og kombinere dem på forskellig 

måde. Datakonsulentens opgave er at lave de dataudtræk, der efterspørges af myndigheds-

chefen. Som aktør i ANT er datakonsulenten helt central, idet det er ham, der står for at ud-

trække data fra IT systemerne og inspirere myndighedschefen til, hvilke data hun også kan få 

adgang til og sætte i spil i afdelingen. Når jeg vælger at udelade datakonsulenten i de videre 

analyser, er det fordi, datakonsulenten udelukkende arbejder efter bestilling fra myndigheds-

chefen. jeg vælger derfor at lade hende fungere som talsperson for datakonsulenten. Datakon-

sulenten indgår derfor i mine analyser gennem de data, han stiller til rådighed for afdelingen 

på vegne af myndighedschefen. Myndighedschefen bliver i min analyse talsperson for data-

konsulenten. 

Det obligatoriske passagepunkt - Ledelsestilsynet 

På mødet med teamlederne blev de præsenteret for et nyt datasæt, som fremover skal bruges 

til at udøve ledelsestilsyn med afdelingens indsats. Ledelsestilsyn skal her forstås som den 

overvågning ledelsen laver af arbejdet i afdelingen. Ledelsestilsyn på socialområdet handler 

traditionelt om at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, men i mange kom-

muner handler det også om, at følge med i økonomien. Den samling af data, som myndigheds-

chefen præsenterer for teamlederne og rådgiverne kalder hun for Ledelsestilsyn. 

Datasættet i Ledelsestilsynet består af en række specifikke data på tværs af sagerne om, hvor-

dan sagsbehandlingen forløber. Det indeholder et specifikt sæt af data om den faglige praksis 

(jura, økonomi, varighed af forløb, antal visiterede sager, antal indsatser pr. sag). Det indehol-

der også data om arbejdspresset (antal sager pr. rådgiver og antal børnefaglige undersøgelser 

pr. rådgiver). Præsentationen af data er forskellig alt afhængt af, hvem modtageren er, men 

det er de samme data, der præsenteres. Myndighedschefen og gruppen af teamledere ser sam-

men på aggregerede data på tværs af rådgiverne og også data opdelt mellem de tre teams. De 

kan på den måde både følge med i, hvordan det går for afdelingen som helhed. De kan også 

følge med i, om der er forskel mellem de forskellige teams. De data, som teamlederen for de 

enkelte teams præsenterer for hele sit team, er de samme, som de data, der bliver præsente-

ret på tværs af teams. Men i de data, som det enkelte team får at se, er hovedvægten lagt på 

præsentation af data for  netop det enkelte team. For det enkelte team bliver den samlede 

præsentation af data suppleret med oversigter over de samme forhold for hver enkelt rådgi-

ver.  
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Ledelsestilsynet er således en aktør, som består af en specifik samling af data, og som dermed 

er en samling af data med helt særlige egenskaber. Aktøren ledelsestilsyn træder frem, når 

den indgår i netværk med andre aktører [Demant og Ravn, 2017: 393]. Dette adskiller aktøren 

ledelsestilsyn fra aktøren data. Ledelsestilsynet tilbyder således en kvantificering af arbejdet i 

afdelingen, og med fokus på bestemte elementer i arbejdet.  

Nøgleordet om mobilisering i interviewet med myndighedschefen er ”ledelsestilsyn”, som hun 

bruger 11 gange. Myndighedschefen ønsker at gøre datasættet ledelsestilsyn til et centralt 

styringsredskab afdelingen. Det skal bruges til at vurdere afdelingens arbejde. 

Myndighedschef: Det handler om at få gjort ledelsestilsyn til et aktivt styringsred-

skab på alle niveauer. 

Spørgsmål: Det vil sige, at det, der blev præsenteret i dag, var nye data til brug for 

ledelsestilsyn? 

Myndighedschef: Ja, det handler om, at vi har forenklet det … Vores profession [so-

cialrådgivere] skal lære at fortolke de her data, derfor holder vi mødet samlet. 

Når jeg spørger mere direkte til, hvad formålet med brug af data er, kommer hun ind på flere 

forhold. Gennem brug af data ønsker hun at få mere systematisk viden til brug for det obliga-

toriske tilsyn med afdelingens arbejde. Bemærk, at der her skelnes mellem det obligatoriske 

ledelsestilsyn og så den præsentation af data, der kaldes ledelsestilsyn, og som er en selvstæn-

dig aktør.  I første omgang blev hun nysgerrig efter at vide, om afdelingen overholdt fristen på 

fire måneder for gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse. Udover tilsyn med overhol-

delse af tidsfrister bruger hun nu også data til at følge op på og regulere rådgivernes arbejds-

mængde og fordelingen mellem opgaver og ressourcer i afdelingen. Blandt andet har hun ved 

hjælp af data dokumenteret en stigende opgavemængde og fået politisk bevilling til at ansætte 

flere rådgivere. Hun bruger data til økonomistyring gennem at følge til- og afgange på de en-

kelte sociale foranstaltninger, som afdelingen bevilger til borgere. Endelig bruger hun data 

som grundlag for dialog med chefkolleger i skoler og dagtilbud til en snak om tidlig indsats. 

Myndighedschefen bruger således data til at beskrive og vurdere afdelingens arbejde. Kvalite-

ten af arbejdet bliver vurderet som overholdelse af tidsfrister i lovgivningen. Økonomien sty-

res efter udviklingen i antallet af indsatser, arbejdsmængde, og personalenormering reguleres 
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efter sagsantal. Samarbejdet med andre områder i kommunen tilrettelægges på baggrund af 

tal for udviklingen. Hun prøver på denne måde at gøre data i ledelsestilsyn til obligatorisk 

passagepunkt for vurdering af indsatsen i afdelingen. Hun definerer et sæt af aktører og defi-

nerer deres roller på sådan en måde, at det, der forbinder dem, bliver de numeriske data fra 

ledelsestilsynet. 

Hun siger bl.a.: Ja det, jeg bruger det [data] til, er, at jeg nu kan se forklaringerne på fx BFU, hvis 

der er mange overskridelser. Jeg begynder nu at have en faktisk viden. Før ledede jeg rigtig me-

get på hypotetisk niveau. Jeg kunne have en fornemmelse af, at vi nok havde truffet afgørelse om 

flere anbringelser end sidste år, eller at rådgiverne er meget godt med på at overholde tidsfri-

ster. Men min viden beroede kun på fornemmelser, og hvad jeg troede. Det, Ledelsestilsyn nu gi-

ver mig mulighed for, er at gå med en faktisk viden, som jeg kan anvende i min dialog med direk-

tionen og politikere. Så jeg taler på et mere sikkert grundlag. [M1:20] 

Med dette gør hun data fra ledelsestilsynet til den måde, hvorpå praksis i afdelingen iagttages, 

hvordan den vurderes, og hvad der skal handles på. 

Samtidig med, at hun gør data til den måde afdelingens arbejde skal iagttages og vurderes ef-

ter, indsætter hun sig selv som talsperson for data, ved at være den, der har retten til at ud-

vælge og fortolke data og derfor også, den der forklarer, hvad det er, data i ledelsestilsynet 

fortæller og skal bruges til. 

M: .. men jeg tør ikke slippe det helt fri endnu .. tolkningsretten kunne jo blive ret fri, hvis man 

bare slap det løs. Der kunne opstå alt muligt, så det er vigtigt, at når de på teammøder forholder 

sig til, at nu er der en af vores kolleger, der faktisk gennem tid har haft et større arbejdspres end 

os andre, så nu skal vi gå ind og tale om, hvordan er det vi afhjælper vedkommende. Hvis det bli-

ver lagt ud til de individuelt skulle sidde med det, så kunne der opstå, tror jeg, noget uheldigt ind 

i den snak. Så derfor skal det være styret af teamlederen. [M2: 9] 

Det er heller ikke hvilke som helst data, myndighedschefen bruger i ledelsestilsynet. Det er 

hende, der sammen med datakonsulender, udvælger, hvilke data der skal vises i ledelsestilsy-

net og dermed lægges grund for vurdering af praksis. Det obligatoriske passagepunkt, som 

myndighedschefen peger på, handler derfor ikke udelukkende om, at aktiviteterne i afdelin-

gen skal vurderes på baggrund data om dem, men også at aktiviteterne skal vurderes på bag-

grund af nogle bestemte data. 
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Myndighedschefen ønsker, at de identificerede aktører knytter an til data i Ledelsestilsyn. På 

den måde kan hun gøre sig selv til talsperson for aktørerne afdelingen. Set i lyset af den defi-

nition af ledelse, jeg tidligere har præsenteret, betyder det, at hun ønsker at sætte sig i spidsen 

for de processer i afdelingen, der fører til produktion af fælles retning, koordinering og for-

pligtelse.  I lyset af ANT sker dette ved, at aktørerne knytter an til datasættet ledelsestilsyn 

som det obligatoriske passagepunkt for koblingen mellem aktørerne og opfyldelsen af deres 

egne mål. Det er således myndighedschefens ambition at bruge data i ledelsestilsyn som det, 

der forbinder aktørerne med hinanden i produktive netværk. Her kan de ved at skabe koblin-

ger med hinanden gennem netop ledelsestilsyn komme tættere på opfyldelse af egne mål: 

Hvis teamlederne vil skabe fælles mening og sprog på tværs af rådgiverne, hvis rådgiverne vil 

have god effekt af indsatsen og en rimelig fordeling af arbejdet, hvis data sandfærdigt skal af-

spejle praksis, hvis den faglige praksis skal ende med den bedste faglige kvalitet er det nød-

vendigt, at de for det første ved, hvilke data, der understøtter deres mål og for det andet ind-

ser, at alliance imellem identifikation og brug af data i Ledelsestilsyn er til fordel for hver af 

dem.  

Efter inspiration fra Callon [Callon, 1984: 207] har jeg i figur 3 illustreret, hvordan processen 

med problematisering kræver, at der sker en forskydning af aktørernes alliancer, idet de en-

kelte aktører ikke kan løse deres egne problematiseringer selv. Vejen til løsningen for hver af 

dem er blokeret af unikke forhindrende problemer. For myndighedschefen handler der om at 

skubbe aktørernes løsning af egne problematiseringer og overvindelse af egne forhindrende 

problemer ind gennem det obligatoriske passagepunkt, som her er defineret som de data, der 

stilles til rådighed i ledelsestilsyn. 
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Figur 3 Aktører og muligt koblingspunkt 

Kilde: Egen tilvirkning efter inspiration fra Callon, 1984: 207 

 

I næste afsnit om interessegørelse vil jeg redegøre for, hvordan aktørerne hver især ser på 

mulighederne for at benytte sig af Ledelsestilsyn som obligatorisk passagepunkt på vejen til 

opfyldelse af deres mål og til at skabe produktive koblinger til de øvrige aktører. 

5.2 Interessegørelse – hvordan agenterne kobles til hinanden 

Interesseskabelse handler om, hvordan aktørerne kobler sig sammen i gensidigt produktive 

netværk. Passagen gennem det obligatoriske passagepunkt som løsning på aktørernes pro-

blem fastlåser dem til bestemte grupper af alliancepartnere. Callon skriver om interessegørel-

sen: “At this point in our story, the entities identified, and the relationships envisaged have not 

been tested. The scene I set for a series of trials of strength whose outcome will determine the so-

lidity of our researchers problematization” [Callon, 1988, p 207]. Hvis researcher erstattes med 

myndighedschef, er det nu jeg undersøger, hvordan hun prøver at låse de andre aktører på 

plads. Det sker gennem det, som Callon kalder for interessekonstruktion [Dansk oversættelse 

fra Elgaard, 2003: 19] og evt. gennem særlige interesseanordninger. Det gælder her for myn-

dighedschefen om at få interessenterne til at lave koblingen mellem deres problematisering 

og mål gennem det obligatoriske passagepunkt. Det er de udvalgte data i ledelsestilsynet, og 

koblingen mellem aktørerne skal ske gennem dette passagepunkt og ikke andre. Det betyder 
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også, at hvis aktørerne er koblet til hinanden på andre måder, gælder det for myndighedsche-

fen om at bryde denne forbindelse [Callon, 1984: 208].  

Det kan illustreres ved nedenstående to figurer. A illustrerer den situation, hvor aktørerne 

kobler sig til hinanden gennem selvstændige og evt. uafhængige, men gensidigt produktive, 

forbindelser. B illustrerer så, hvordan aktørerne kobler sig til hinanden gennem det obligato-

riske passagepunkt. For myndighedschefen gælder det om at flytte netværket fra situation A 

til situation B. På den måde kan hun sikre sig kontrol over netværket. 

 

Figur 4 Koblinger mellem aktørerne 

 

 

I interesseskabelsen handler det om, hvilke aktører der indgår i netværk med hinanden, hvor-

for de indgår i netværk, og hvordan de indgår i netværket. 

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan myndighedschefen kan gøre data i Ledelsestilsyn til det 

obligatoriske passagepunkt for aktørerne. Jeg vil også skrive om, hvordan hun kan under-

støtte, at aktørerne kobler sig til hinanden gennem dette. Den anordning, myndighedschefen 

bruger til at koble de øvrige aktører til data i ledelsestilsynet, er, at der ikke bare er data til rå-

dighed i afdelingen, men at det er nogle bestemte data, og at disse præsenteres i en samlet 

pakke kaldet Ledelsestilsyn. Jeg betragter Ledelsestilsyn som den forstyrrende anordning, der 

har til formål at eliminere alternative koblinger mellem aktørerne. Med udgangspunkt i hver 
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aktør beskriver jeg, hvordan myndighedschefen stiller Ledelsestilsyn til rådighed for aktø-

rerne som den eneste eller rigtige vej til at nå deres mål. Jeg beskriver også, hvordan aktø-

rerne modtager denne opfordring.  

Aktøren Data 

Data har som mål korrekt at afspejle den praksis, den påstår at repræsentere. Som nævnt 

ovenfor stiller rådgiverne sig skeptiske over for, om de registreringer, der foretages i IT-syste-

merne, er gode nok til, at data rent faktisk viser, det de påstår. Kan man regne med, at der kun 

er brugt den viste tid på de børnefaglige undersøgelser? Kan man regne med, at der afholdes 

den andel af opfølgninger i sagerne, som Ledelsestilsyn viser? Hvis ikke man kan det, mener 

rådgiverne ikke, at man kan bruge data som udgangspunkt til at drøfte, om den faglige praksis 

er god nok [Fx RG: 174]. Både teamlederen og myndighedschefen er inde på det samme, men 

med den tilføjelse, at de også laver analyser af, om det virker sandsynligt, at data afspejler 

praksis korrekt. På baggrund af disse analyser taler teamlederne med rådgiverne om, hvordan 

registreringspraksis i IT-systemerne er, og hvordan denne kan forbedres. Vi ser dermed, at 

selve det at data bruges, i sig selv er med til at sætte fokus på, hvordan kvaliteten af data kan 

forbedres. [Fx M1: 2, 26, TL: 75]. 

Data har i første omgang brug for at forbinde sig til den faglige praksis, som den skal afspejle. 

Men da Data ikke kan afspejle al praksis, idet praksis i princippet er uendelig, må der ske en 

udvælgelse af, hvilke dele af praksis, data skal afspejle. Her hjælper de udvalgte data i Ledel-

sestilsyn, fordi der herigennem kommer fokus på, hvilke dele af praksis, der skal afspejles. Le-

delsestilsyn angiver således, hvilke data, der skal produceres, og understøtter også, at netop 

disse data bliver af høj kvalitet. Det sidste sker, fordi myndighedschefen og teamlederne un-

derstøtter, at der etableres procedurer med henblik på at sikre, at data er korrekte og fyldest-

gørende og dermed af god kvalitet. I forlængelse heraf har Data også brug for rådgiverne, da 

det er dem, der foretager registreringen af praksis i IT-systemerne. 

Som anordning fungerer det samlede datasæt i Ledelsestilsyn således som muligt koblings-

punkt for data til hver af de øvrige aktører, fordi det tilbyder Data mulighed for at opnå sit mål 

gennem tilknytning til de andre aktører gennem det obligatoriske passagepunkt. Men Data er 

ligeglad med, hvilke dele af den faglige praksis, den repræsenterer. Selvom Ledelsestilsyn fun-

gerer som udvælgelsesmekanisme for data, står døren stadig åben for, at data også kan af-

spejle andre dele af praksis og dermed lave koblinger til andre aktører gennem et alternativt 
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datasæt. Ledelsestilsyn låser således kun Data til de øvrige aktører, hvis der ikke er andre mu-

ligheder for udvalg af data end de data, der indgår i Ledelsestilsyn. 

Aktøren faglig praksis 

Den faglige praksis har som mål at være af høj kvalitet, men har som hindrende problem, at 

der ikke findes en fælles definition af, hvad god faglig kvalitet er. Faglig praksis kobler sig på 

data ved, at det er den praksis, som data repræsenterer, der bliver definerende for, hvilke dele 

af praksis og hvilke effekter af den faglige praksis, der kendetegner god kvalitet i den faglige 

praksis. Det betyder, at den faglige kvalitet set gennem Ledelsestilsyn defineres og måles gen-

nem data, der siger noget om overholdelse af juridiske forskrifter, økonomisk effektivitet, le-

verance af ydelser til børn og familier samt data om arbejdsbelastning af rådgiverne. 

Hvis kvaliteten af den faglige praksis iagttages gennem det, som data viser, bliver det, som 

data ikke siger noget om, ikke tillagt værdi i vurderingen af den faglige kvalitet. Det betyder fx, 

at der ikke indgår viden om den effekt den faglige praksis har på børn og unges trivsel og ud-

vikling [M1: 39]. Myndighedschefen ønsker på sigt, at dette også skal indgå i Ledelsestilsyn. 

Når det ikke indgår endnu, skyldes det, at der ikke foretages entydig registrering heraf i det 

faglige IT-system DUBU. Rådgiverne taler om, at data om forholdet mellem de visiterede og de 

leverede timer til børn og familier siger noget om, om børn og familier får den støtte, der er 

forudsat, og at denne viden kan bruges til at udvikle den faglige praksis [fx RG: 3, 4, 7]. Der 

indgår således data i Ledelsestilsyn, som mindst én af aktørerne opfatter som brugbar i for-

hold til at undersøge, om den faglige praksis nu også er til gavn for børn og familier. 

Der er derfor en gensidig fordel af kobling mellem aktørerne faglig praksis og data gennem 

Ledelsestilsyn. Denne kobling er produktiv for begge i og med, at de gensidigt understøtter 

hinanden i at få opfyldt egne mål. Koblingen mellem faglig praksis og rådgiverne er mere 

kompleks. Den faglige praksis udføres af rådgiverne og eksisterer således ikke uden rådgi-

verne. Samtidig er rådgiverne kilden til det problem, som faglig praksis har, idet rådgiverne 

på tværs ikke har klare definitioner af, hvad der er god faglig praksis [fx TL: 2, RG: 50]. Her 

kan Ledelsestilsyn tilbyde en kobling, der sætter klare rammer for, hvordan god faglig praksis 

skal iagttages og dermed give en ny betydning af koblingen mellem Faglig praksis og Rådgi-

verne. 

Som for aktøren data kan Ledelsestilsyn fungere som muligt koblingspunkt for Faglig praksis 

til hver af de øvrige aktører, fordi data tilbyder faglig praksis mulighed for at opnå sit mål. 
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Faglig praksis kan derfor nå sit mål gennem det obligatoriske passagepunkt som tilknytning 

til de øvrige aktører. Men som data er faglig praksis også blind overfor, hvad der er god faglig 

praksis. Det skal blot være muligt at definere, hvad der er faglig praksis, og hvordan kvaliteten 

af den skal vurderes. Der er dermed mulighed for, at koblingen mellem faglig praksis og de øv-

rige aktører kan ske gennem andre koblinger end den, som Ledelsestilsyn tilbyder. 

Aktøren Teamlederne 

Teamlederne har som mål at skabe fælles mening og sprog på tværs af rådgiverne, men har 

som forhindrende problem, at der er mange synsninger hos de enkelte rådgivere. Det betyder, 

at teamlederne har brug for hjælp til at få dannet et fælles videngrundlag, som kan fungere 

som basis for fælles meninger og fælles sprog for arbejdet i det enkelte team, på tværs af team 

og på tværs af rådgiverne. Da Ledelsestilsyn udvælger bestemte dele af faglig praksis, kan 

teamlederne i princippet få opfyldt deres mål gennem passagepunktet og brug af Ledelsestil-

syn. Hun siger fx at ”… formålet er hele tiden at dykke ned i fx de påstande der er, de myter der 

er, og blive klogere på sagsbehandlingen og snakke om det ud fra fakta i stedet for, hvad hver 

især tror. Og så skabe udvikling fra det ståsted, altså blive klogere på fra dér, hvor vi står i stedet 

for, hvor vi tror vi står…” [TL: 42].  Hun italesætter dermed Ledelsestilsyn som fakta, som råd-

giverne skal forholde sig til, og på baggrund heraf skal de reflektere over og udvikle deres fag-

lige praksis. 

Det gælder både for rådgiverne på tværs men også for den enkelte rådgiver, at teamlederen 

forventer, at de forholder sig til deres praksis på baggrund af Ledelsestilsyn. På teammøderne 

drøfter teamlederen Ledelsestilsyn med rådgiverne. Efterfølgende går hun i dialog med de en-

kelte rådgivere om deres sagsstamme på baggrund af data fra Ledelsestilsyn. Det sker på et 

meget konkret niveau, hvor hun ser på udviklingen i de enkelte sager hos rådgiverne [TL: 37, 

58]. Hun er klar over, at det forventes af hende, at hun sætter den faglige retning på teammø-

derne og bagefter går i dialog med rådgiverne. Gennem Ledelsestilsyn som det fælles, der lig-

ger til grund for drøftelserne både på tværs af myndighedschefen og teamlederne, møderne i 

de enkelte team og hendes dialog med den enkelte rådgiver, er Ledelsestilsyn med til at give 

en rød tråd gennem de forskellige niveaueRG: ”Min opgave bliver jo, at få data til at leve ude 

ved rådgiverne og skabe en udvikling, og så samle resultatet tilbage til min leder. Og sige. nu har 

vi fokus på det her, eller nu flytter det her sig, eller nu kan jeg se, at der sker den her udvikling i 

den ene eller den anden retning.” [TL: 95]. 
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Teamlederen giver udtryk for, at der har været arbejdet med mange forskellige versioner af 

dataoversigter, og at det ikke står fuldstændigt tydeligt for hende, hvilke data det præcis er, 

hun forventes at bruge i ledelsen af sit team. Hun siger i interviewet: ”Vi har også gjort det lidt 

vanskeligt for os selv, fordi vi har trukket så meget data på et tidspunkt, og vi er begyndt at fare 

lidt vild i det!” [TL: 85]. Det har betydet, at det tidligere ikke har været fuldstændig entydigt, 

hvilke data teamlederne skulle bruge, til at lave sagsgennemgang med deres rådgivere [TL: 

81]. Det er først med det nye setup, som de har navngivet Ledelsestilsyn, at dataoversigterne 

nu er brudt ned på niveauet. De afspejler nu de enkelte teams og er ikke kun  overordnede 

oversigter for hele afdelingen suppleret med lister for sagerne hos de enkelte rådgivere [TL: 

95]. 

Ledelsestilsyn kan fungere som koblingspunkt mellem teamlederne og de øvrige aktører. Le-

delsestilsyn tilbyder at stille viden om den faglige praksis til rådighed både på tværs af rådgi-

verne og for den enkelte rådgiver. Viden som kan bruges som grundlag for drøftelser på tværs 

af teamlederne, på tværs af teamleder og dennes rådgivere og mellem teamlederen og den en-

kelte rådgiver. Den usikkerhed om, hvilke data, der skal bruges til sagsgennemgang, som 

teamlederen giver udtryk for i interviewet, bliver reduceret med et fast koncept for data i Le-

delsestilsyn. Den tilbudte viden fra Ledelsestilsyn udgør et fælles referencepunkt for udvik-

ling af en fælles faglig tilgang på tværs af teams og på tværs af rådgiverne, og kan derfor være 

en mulig vej for Teamlederne til at få opfyldt deres mål. 

Aktøren Rådgivere 

Rådgiverne har to mål: Det ene er, at der er effekt for børn og familier af de indsatser, de visi-

teres til af rådgiverne. Det andet er, at der er en rimelig fordeling af arbejdsbelastningen på 

tværs af rådgiverne. Der er det samme forhindrende problem for begge mål, nemlig at der 

mangler viden. Dels om effekterne af visiterede ydelser, dels om arbejdsbelastningen på tværs 

af rådgiverne. For at opnå deres mål har rådgiverne derfor brug for valid viden på begge om-

råder. Ledelsestilsyn stiller viden til rådighed om rådgivernes arbejdsmængde (antal sager) 

og arbejdsbelastning (antal børnefaglige undersøgelser pr. rådgiver), som kan bruges som 

grundlag for en vurdering af, om arbejdsbelastningen er rimeligt fordelt mellem rådgiverne.  

Samtidig giver rådgiverne udtryk for, at nok kan viden om antallet af sager og børnefaglige 

undersøgelser sige noget om arbejdspresset på den enkelte rådgiver, men der er også forhold 

af betydning for arbejdspresset, der ikke tages hensyn til i de udvalgte data i Ledelsestilsyn 

[RG: 33, 28-30].  
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Ledelsestilsyn stiller data til rådighed om den faglige praksis om juridiske forhold, varighed, 

antal foranstaltninger pr. barn og leverede timer. I interviewet anerkender rådgiverne, at 

disse data giver relevant viden om kvalitet og effekt af indsatsen. De anfører også, at der er 

mange data at forholde sig til i forhold til relevansen af den viden, det giver [fx RG: 50-56, 

280-83]. Samtidig giver rådgiverne udtryk for, at skabelse af fælles viden gennem at drøfte sa-

ger på tværs af rådgiverne måske er en endnu bedre måde at skabe effekt i indsatserne, end 

ved at tale om sager på baggrund af data. Kobling fra rådgiverne til data kan dermed relevant 

ske gennem Ledelsestilsyn. Men der er også relevante forhold, som de data, der er indeholdt i 

Ledelsestilsyn ikke siger noget om, ligesom der findes andre relevante videnformer end nu-

meriske data. 

Som nævnt ovenfor er der et kompliceret forhold mellem rådgiverne og den faglige praksis. 

Det er den enkelte rådgiver, der udøver den faglige praksis. Samtidig er den enkelte rådgivers 

faglige praksis, der skaber effekt for børn og familier. Rådgiverne er interesseret i, at indsat-

serne skal give effekt for børn og familier, men har kun begrænset viden om den faglige prak-

sis hos deres kolleger. Rådgiverne angiver flere mulige kilder til at få viden om, hvilken faglig 

praksis, der giver den bedste effekt. De nævner data i Ledelsestilsyn som en mulighed [fx RG: 

50]. Men om det at bruge data siger en af dem fx ” ... vi vil jo gerne gøre en forskel for familierne 

og de tal - det er jo ikke fordi det ikke er brugbart, men... jeg skal heller ikke tale på alles vegne. 

Jeg er jo ikke matematiker. Men de tal kan også blive for tungt og hvornår skal man bruge det 

og...” [RG: 279]. Hun giver her udtryk for, at det er fint nok at bruge data, men også at det kan 

være svært bruge dem, til at forbedre effekten af indsatserne. På trods af, at det kan være 

svært at bruge data, kan rådgiverne også se, at data kan give nyttig viden. De efterspørger der-

for også mere viden i form af numeriske data [fx RG: 25]. Derudover fremhæver rådgiverne, at 

dialog på tværs kan give viden om, hvilken faglig praksis, der giver effekt i bestemte sager [fx 

RG: 286]. 

Udover data fra Ledelsestilsyn kan rådgiverne også selv trække data ud af det sociale fagsy-

stem DUBU. Disse vises på deres skærm, når de åbner systemet. Alle rådgivere får vist ham-

sterhjulet, som nævnt ovenfor, der viser en oversigt over sager, de er bagud med. Men det er 

også muligt at lave individuelle tilpasninger af, hvad der skal vises, hvilket nogle af de andre 

rådgivere har gjort. Der er dermed mulighed for, at der kommer konkurrerende data i spil for 

rådgiverne og ikke kun dem, der vises i Ledelsestilsyn. 
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Udover at rådgiverne både kan synes, at data er relevante og så alligevel ikke relevante nok 

eller dækkende nok, efterspørger de også retning for, hvornår de skal bruge hvilke data og til 

hvad. Fx siger en af dem lidt resigneret: ”… og når vi har så meget med data alligevel, hvorfor 

så ikke bruge det til et eller andet brugbart, og så får vi stadig vendt sagen.” [RG: 288]. De øn-

sker dermed, at deres teamleder bliver mere konkret i brugen af data og sætter data tydeli-

gere i spil i en socialfaglig sammenhæng [RG: 285]. Det kan ses som et ønske hos rådgiverne 

om, at når de nu skal bruge tid på data, kan det lige så godt ske på en måde, så det har betyd-

ningen for effekten af indsatserne. Det er jo netop et vigtigt mål for rådgiverne. De tilbyder 

her lederskab til ledelsen af afdelingen gennem at efterspørge tydelighed i, til hvad og hvor-

dan data skal bruges til at give bedre kvalitet i praksis [DeRue m. fl., 2010]. 

Ledelsestilsyn kan fungere som et koblingspunkt mellem rådgiverne og de øvrige aktører. Le-

delsestilsyn tilbyder at stille viden til rådighed, som kan understøtte rådgiverne i at nå deres 

mål om effekt af indsatserne og rimelig fordeling af arbejdsbelastningen mellem sig. Dette an-

erkender rådgiverne, men samtidig siger de, at de numeriske data i Ledelsestilsyn ikke er 

dækkende for hverken effekt af indsatser eller arbejdspres. De peger desuden på, at der er an-

dre relevante videnformer som fx systematiseret dialog om forholdet mellem faglig praksis og 

effekt, som ikke systematisk bringes i anvendelse. Det er fordi, snakken om data i Ledelsestil-

syn har overtaget meget af den fælles tid. Status for Ledelsestilsyn lige nu er derfor, at nok har 

det virket som en forstyrrende anordning, men der er ingen sikkerhed for, at rådgiverne bru-

ger Ledelsestilsyn som koblingspunkt til at fastfryse forholdet mellem sig selv og de øvrige ak-

tører. 

Opsamling på interessegørelse 

For aktørerne data og faglig praksis er Ledelsestilsyn muligt og attraktivt som obligatoriske 

passagepunkt. Det giver både en vej for, at de hver især kan få opfyldt deres mål og kan skabe 

meningsfulde koblinger til de øvrige aktører. For data gælder det, at data er ligeglad med, 

hvilke dele af faglig praksis den afspejler, så længe afspejlingen er sandfærdig. For Faglig 

praksis gælder det, at aktøren er ligeglad med, hvad der er god faglig praksis, så længe det bli-

ver udpeget, hvad god faglig praksis er. Begge aktører kan således vælge at passere gennem 

Ledelsestilsyn, men andre passagepunkter i form af fx andre datasæt, er også mulige. 
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For aktøren teamlederne er Ledelsestilsyn ligeledes en attraktiv mulighed som obligatorisk 

passagepunkt på vejen til opfyldelsen af deres mål.  Ledelsestilsyn fastfryser et blik på aktivi-

teterne i afdelingen, som de kan tage udgangspunkt i, når de prøver at udvikle fælles mening 

og forståelse på tværs af rådgiverne. 

For aktøren rådgiverne er Ledelsestilsyn en mulighed som obligatorisk passagepunkt for op-

fyldelse af deres mål om effekt af indsatser og rimelig fordeling af arbejdet. Samtidig udtryk-

ker de bekymring for, om data i Ledelsestilsyn er de rigtige eller tilstrækkelige. De siger også, 

at data er svære at forstå og arbejde med. Som en del heraf har de også svært ved at se, hvor-

dan de skal få tid til at forholde sig til Ledelsestilsyn, når de nu har så mange andre vigtige op-

gaver og ikke så meget tid til at udføre dem. Hvis Rådgiverne skal bruge Ledelsestilsyn, efter-

spørger de en tydelighed om, hvornår de skal bruge det og til hvad – og også gerne at der sker 

en tydelig kobling til, hvordan de kan skabe bedre effekt af indsatserne. 

Gennemgangen af de enkelte aktørers interessegørelse i Ledelsestilsyn som obligatorisk pas-

sagepunkt har vist, at Ledelsestilsyn indeholder elementer, der gør det muligt som obligato-

risk passagepunkt. Men der er også andre muligheder for aktørernes koblinger med hinanden. 

Muligheder som Myndighedschefen skal have afværget brugen af, hvis hun ønsker, at Ledel-

sestilsyn skal være det obligatoriske passagepunkt. 

Hendes veje til at eliminere de øvrige mulige koblingsveje eller til at gøre Ledelsestilsyn som 

det mest relevante vil jeg gennemgå i næste afsnit. 

5.3 Indrullering og mobilisering 

Som jeg beskrev i forrige afsnit, er der ingen garanti for, at aktørerne bruger Ledelsestilsyn 

som obligatorisk passagepunkt. Lige gyldigt hvor fordelagtigt det umiddelbart kan se ud til for 

de enkelte aktører, lurer der også andre muligheder for koblinger uden om Ledelsesinforma-

tion. Det handler nu for myndighedschefen om at udvikle interessen til en reel indrullering 

eller deltagelse i aktør-netværket via Ledelsestilsyn. Her udpeges netop Ledelsestilsyn som 

den anordning, der binder aktørerne sammen. Det er i denne fase, at myndighedschefen har 

mulighed for at bruge alle tilgængelige kneb for at få aktørerne til at acceptere Ledelsestilsyn 

som obligatorisk passagepunkt. Hun kan tvinge, lokke, forføre eller overtale aktørerne til at 

indgå i netværket, alle muligheder står åbne [Elgaard 2003: 20]. 
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For at sikre den endelige etablering af det aktør-netværk, der har Ledelsesinformation som 

obligatorisk passagepunkt, er det nødvendigt, at myndighedschefen kan regne med, at alle er 

med. Dvs. at der en fælles mobilisering gennem udpegelse af talspersoner for aktørerne, og at 

netværket begynder at tale med én stemme. 

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan det går med indrullering af aktørerne i et samlet aktør-

netværk. Jeg vil beskrive, hvordan Myndighedschefen gennem forskellige greb prøver at ind-

rullere de øvrige aktører i netværket, og herefter vil jeg beskrive, hvordan de reagerer på det, 

og i hvilket omfang denne mobilisering lykkes. 

Aktørerne Data og Faglig praksis 

Det er myndighedschefen, der udvælger, hvilke data der skal vises i Ledelsestilsyn. På den 

måde opnår hun kontrol over, at kun de data, hun har udvalgt, indgår i det hierarkiske system 

af samtaler om Ledelsestilsyn. De øvrige aktører har kun i begrænset adgang til andre numeri-

ske data, end de der er i Ledelsestilsyn; blandt andet på grund af manglende tekniske kompe-

tencer hos Teamledere og Rådgivere. Det er nemlig teknisk muligt for teamledere og rådgi-

vere at lave forskellige oversigter over deres egne eller teamets sager direkte i det faglige 

sagsbehandlingssystem. De øvrige aktører har heller ikke adgang til datakonsulenten, som ar-

bejder efter instruks fra Myndighedschefen. De ved, han findes, men de kan ikke bestille alter-

native data hos ham. Samlet er det er kun gennem Ledelsestilsyn, at der findes overblik over 

sager og sagsbehandling på tværs af rådgivere og teams. 

Samtalerne om effekten af den faglige praksis sker gennem drøftelse af de data, der er i Ledel-

sestilsyn. Det gælder både drøftelser mellem myndighedschef og teamledere, mellem teamle-

der og rådgivere i det enkelte team og mellem teamlederen og den enkelte rådgiver. Samta-

lerne om praksis drejer sig om de dele af den faglige praksis, som afspejles i data. Kvaliteten af 

den faglige praksis vurderes på baggrund af udviklingen i data. Gennem at insistere på at 

bruge data i Ledelsestilsyn til at tale om den faglige praksis, tvinger myndighedschefen nogle 

bestemte data til at være talsperson for den faglige praksis. Da der samtidig foretages juste-

ringer af den faglige praksis på baggrund af, hvad data i Ledelsestilsyn viser, er faglig praksis 

villig til at lade sig repræsentere af data i Ledelsestilsyn. Målene for faglig praksis kan opnås 

på den måde. Ved hjælp af tvang har myndighedschefen nu indrulleret både faglig praksis og 

data i det aktør-netværk, der har Ledelsesinformation som obligatorisk passagepunkt. 
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Som vi skal se nedenfor, er dette ikke uproblematisk, idet rådgiverne ikke accepterer, at data i 

Ledelsestilsyn er den eneste måde, man meningsfyldt kan iagttage den faglige praksis. 

Aktøren Teamlederne 

Teamlederne er umiddelbart begejstrede for Ledelsesinformation, og der er derfor ikke det 

store at gøre for Myndighedschefen for at indrullere og mobilisere teamlederne i det aktør-

netværk, der har Ledelsesinformation som obligatorisk passagepunkt. Teamlederne har med 

Ledelsesinformation fået et værktøj til at tale om faglig praksis med deres rådgivere på en 

måde, der understøtter Teamledernes mål om fælles mening og fælles fagligt sprog på tværs 

af rådgiverne. Selvom Myndighedschefen ikke giver noget valg for teamlederne om, hvorvidt 

de skal bruge Ledelsestilsyn eller ej, er de motiverede for det. Som nævnt, har teamlederne 

tidligere været usikre på, hvilke data, de skulle bruge, men med Ledelsesinformation, er det 

blevet tydeligt, hvilke data de skal lægge vægt på i deres faglige ledelse. Det er et ekstra plus 

for teamlederne, at de nu kan udføre en målrettet sagsgennemgang med deres rådgivere med 

udgangspunkt i sager, der er udvalgt på baggrund af data i stedet for, at de skal gennemgå 

samtlige rådgiverens sager, for at få overblik over kvaliteten i rådgiverens arbejde. 

Aktøren Rådgivere 

Rådgiverne mener, at mange af de data, der fremgår af Ledelsestilsyn, er relevante for dem, og 

kan understøtte dem i, at nå deres mål. Gennem udvælgelse af data til Ledelsestilsyn skulle 

det derfor være ret let for myndighedschefen at lokke rådgiverne til at lade sig indrullere i sit 

aktør-netværk. Det sker gennem at stille data til rådighed, som rådgiverne kan skabe mening 

med, fordi de udvalgte data understøtter opnåelse af rådgivernes mål. 

Myndighedschefen bruger dog andre metoder end at lokke rådgiverne til at bruge data fra Le-

delsestilsyn. Gennem sin ret til at sætte dagsorden for indholdet på de officielle møder i afde-

lingen gennemtvinger hun, at i de fora, hvor den faglige praksis og arbejdsbelastningen drøf-

tes, sker disse drøftelser hovedsageligt med udgangspunkt i data fra Ledelsestilsyn. Da rådgi-

verne ikke selv har mulighed for at skabe data om praksis, er de tvunget til at bruge de data, 

som de får stillet til rådighed gennem Ledelsestilsyn. Rådgiverne får heller ikke data udleve-

ret, og både myndighedschefen og teamlederen giver udtryk for, at rådgivernes selvstændige 

fortolkninger af data, kan have uheldige konsekvenser. Myndighedschefen er bekymret for, at 

rådgiverne ikke forstår tallene, og at det giver misforståelser om fordelingen af arbejdspresset 
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[M2: 9]. Teamlederen er bekymret for, at hun vil miste styringen af, hvad rådgiverne i hendes 

distrikt taler om [TL: 9]. 

Men rådgiverne gør modstand mod kun at tale om praksis på baggrund af tal. Det gør de på 

tre måder. For det første betvivler de, at tallene viser det, de påstår. De mener, at der er fejl i 

indtastningerne, og at data derfor ikke er dækkende for praksis [fx RG: 175]. For det andet 

mener de, at der er ting i praksis, der ikke er data for [fx RG: 57]. Data dækker derfor ikke fyl-

destgørende praksis. For det tredje mener de, at der er andre måder at se på praksis, som 

bedre understøtter udviklingen af kvalitet i indsatserne. De mener, at tiden på teammøderne 

er bedre givet ud, hvis de sammen taler om konkrete sager, og lærer af hinanden, end som nu, 

hvor de bruger det meste af tiden på at tale om data. De mener i det hele taget, at de ikke har 

tid til at beskæftige sig med tallene, og de forstår heller ikke rigtigt, hvordan de skal bruge tal-

lene [Fx RG: 279, 281]. Rådgiverne er derfor samlet set skeptiske over for at skulle bruge nu-

meriske data fra Ledelsestilsyn. De er dog ikke nødvendigvis direkte modstandere af at bruge 

tal som grundlag for opfyldelse af deres mål. 

Myndighedschefen bruger både lokkemad og tvang for at få Rådgiverne med i det aktør-net-

værk, der har Ledelsesinformation som obligatorisk passagepunkt. Rådgiverne går delvist 

med på den, men fastholder også, at der findes alternative og måske mere relevante måder at 

se på og udvikle praksis i afdelingen. 

Opsamling på indrullering og mobilisering 

Myndighedschefen bruger både tvang og lokkemidler for at indrullere aktørerne i det aktør-

netværk, der har Ledelsestilsyn som obligatorisk passagepunkt. For data og faglig praksis gi-

ver den obligatoriske brug af Ledelsesinformation en mulig løsning på deres problem begræn-

sende udfordringer. Det samme gør sig gældende for teamlederne. For rådgiverne er der flere 

muligheder for, hvorvidt det lykkes eller ej at indrullere og mobilisere dem i det specifikke ak-

tør-netværk. Rådgiverne lader sig både tvinge og lokke til at bruge det, men er også skeptiske. 

De lader sig derfor nok mobilisere, men det er endnu ikke lykkedes for myndighedschefen at 

kappe deres forbindelser til de øvrige aktører gennem andre medier end Ledelsesinformation. 

Myndighedschefen peger selv på, at hendes profession, som er socialrådgiver, skal lære at 

tolke data [M: 9]. Det rimer med, at teamlederen giver udtryk for, at hun har haft svært ved at 

finde rundt i data [TL: 81]. Rådgiverne siger også, at det kan være vanskeligt at bruge data i 

praksis [RG: 279]. 
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I næste afsnit vil jeg diskutere, hvad min analyse viser og hvordan den viden, den har dannet, 

passer med anden forskningsbaseret viden på området. 

6. Diskussion og konklusion 

I dette afsnit kommer jeg først med en kort opsummering af resultaterne af analysen. Derefter 

kommer en diskussion af validiteten af resultaterne set i lyset af indsamling og behandling af 

data. Her behandles også eventuelle alternative tilgange til besvarelse af problemformulerin-

gen. Jeg vil også diskutere anvendeligheden af resultaterne. Både set i lyset af resultater fra 

andre undersøgelser af nogenlunde samme tema og i lyset af, at min undersøgelse er et case-

studie af én enkelt organisation. Endelig vil jeg forholde min analyse til den generelle proble-

matik for min opgave og skitsere nogle gode råd til myndighedsafdelingen, som har velvilligt 

stillet sig til rådighed for mit masterprojekt. 

6.1 Resultater af analysen 

Min afhandling viser, hvordan introduktion af et fast system af data, her kaldet Ledelsestilsyn, 

påvirker ledelsesprocesserne i en social myndighedsafdeling i en kommune gennem at tilbyde 

et fælles blik på faglig praksis og kvalitet gennem udpegning af bestemte indikatorer. Jeg bru-

ger Aktør-Netværks-Teori til at beskrive og analysere de aktører og processer, der indgår i le-

delseskulturen i myndighedsafdelingen, og som producerer fælleshed [Drath m. fl. 2008], og 

hvordan de påvirkes af indførelse af numeriske data som nyt videngrundlag for at iagttage sin 

praksis og træffe beslutninger. 

I en ANT-analyse går man til data uden forudfattede meninger om, hvad man vil finde, og man 

tager informanternes udsagn for pålydende [Justesen, 2017: 377]. Man starter sin undersø-

gelse midt i historien og forlader den igen et lidt andet sted i historien [Ibid: 378]. Dette er 

vigtig at få med, når jeg skal samle op på, hvad min analyse overordnet viser. Jeg var optaget 

af at undersøge, hvordan ledelsesprocesserne i en kommunal myndighedsafdeling på social-

området påvirkes, hvis der bringes numeriske data i spil i ledelsesprocesserne. Da jeg kom ind 

i myndighedsafdelingen, havde de arbejdet med data i nogle år, men det var noget, som mest 

havde vedrørt chefen og i mindre omfang ledere og medarbejdere. I sensommeren 2020 var 

afdelingen netop blevet præsenteret for et nyt sammenhængende datasæt, som de kalder Le-

delsestilsyn. Der var således sket noget nyt med hensyn til brugen af data, og det gav mig et 

godt udgangspunkt for at undersøge, hvordan det påvirkede ledelsesprocesserne i afdelingen.  
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I min dataindsamling spurgte jeg ind til, hvordan afdelingen arbejde med data, hvordan de 

brugte data, og hvordan data påvirkede deres arbejde. Inden jeg gik i gang med dataindsam-

lingen, havde jeg udpeget de fem aktører, som jeg på det tidspunkt troede, var de mest rele-

vante. Det var myndighedschefen, teamlederne, rådgiverne, data (numeriske data generelt) og 

faglig praksis. I analysen af data trådte en ny aktør Ledelsestilsyn ret hurtigt frem. Ledelsestil-

syn er en bestemt samling af data og dermed en aktør med helt særlige egenskaber. Ledelses-

tilsyn er dermed ikke den samme som aktøren data i almindelighed. I min analyse er aktøren 

data alle de mulige numeriske data, der kan bruges til at beskrive afdelingen, dens arbejde og 

resultater. Ledelsestilsyn blev sat i spil af myndighedschefen med det formål, at afdelingens 

aktiviteter, praksis og effekter i fremtiden skulle iagttages gennem de informationer, der lig-

ger i Ledelsestilsyn. Det er en proces, der lige er igangsat, og det er ikke muligt at sige, om 

myndighedschefen opnår det, hun vil, nemlig at skabe et aktør-netværk, hvor Ledelsestilsyn 

udgør det obligatoriske passagepunkt. 

I nedenstående figur 5 ses en samlet oversigt over resultatet af min analyse. Den viser status 

for i myndighedsafdelingen lige nu. Det fremgår, at de fleste aktører er positive over for at 

bruge Ledelsestilsyn som obligatorisk passagepunkt. Det fremgår også, at myndighedschefen 

gennem Ledelsestilsyn endnu ikke står helt fast som talsperson for afdelingen. Rådgiverne er 

skeptiske og har mulighed for at bruge andre videnformer som koblinger mellem dem selv, 

hinanden og praksis i afdelingen. Aktørerne data og faglig praksis er åbne for alternative kob-

linger, og dette tilbyder rådgiverne.  

Udover de resultater af analysen, som er knyttet til den konkrete case, kan der også udvikles 

nogle mere generelle opmærksomhedspunkter, som man skal tage sig i agt for, når man indfø-

rer data i ledelsesprocesser. Overordnet handler det om, at man som leder skal gøre sig over-

vejelser om, hvilke aktører, der skal inddrages, for at man lykkes med projektet. Herunder 

hvilke interesser disse aktører har og særligt de intentioner, der ligger bag interesserne. På 

den måde bliver det muligt at lægge strategier for, hvordan aktørerne indrulleres i netværket 

og mobiliseres til i praksis at inddrage data i arbejdet. Derudover kan man undersøge, om 

nogle af de mere detaljerede måder, aktørerne udskilles og kobler sig på i denne undersøgelse 

også er gældende i ens egen organisation. 
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Figur 5 Oversigt over analysens resultater 

 

6.2 Datas indflydelse på analysen 

ANT er ikke kritisk over for, hvilke data man anvender til sine analyser, men traditionelt lig-

ger der et stort og varieret datasæt som grundlag for ANT-analyser. Hvis man undersøger or-

ganisatoriske processer, bruger langt de fleste ANT forskere en kombination af skriftlige ma-

terialer, interviews og i høj grad observationsstudier. På grund af Coronarestriktioner har det 

ikke været muligt for mig at anvende observationsstudier. Samlet set har jeg således et noget 

begrænset datasæt. Jeg har transskriberet de afholdte interviews, men jeg har kun nødtørftige 
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noter fra de tre møder, jeg deltog i, fordi mit forsøg med at optage lyden fra møderne mislyk-

kedes.  

Hvis jeg havde haft transskriberede eller fyldestgørende referater fra møderne, kunne det 

have suppleret mit datasæt med viden om, hvad de øvrige teamledere og de øvrige rådgivere i 

teamet sagde om Ledelsesinformation, da de blev præsenteret for det. Denne viden havde gi-

vet mig mulighed for i højere grad at vurdere, hvorvidt mine informanter taler på vegne af 

gruppen af hhv. teamledere og rådgivere, eller om de kun taler på egne vegne. Det havde også 

givet mulighed for at vurdere, i hvilket omfang teamledere og rådgivere udover informan-

terne er indrulleret og mobiliseret. Dermed ville jeg også få flere nuancer i analysen om, i hvil-

ket omfang myndighedschefen gennem Ledelsestilsyn bliver talsperson for hele myndigheds-

afdelingen, og i hvilken retning det kan tænkes at trække i fremtiden. 

ANT er ret tolerant i sit syn på, hvad der anses som mulige data. Det vigtigste er, at data giver 

mening i den enkelte analyse. Det er også vigtigt, at data giver mulighed for at følge de spor, 

der er og som bliver synlige i analysen [Justesen, 20117: 379]. I de gennemførte interviews 

har det været muligt for mig at få øje på væsentlige aktører og handlinger, der giver viden om, 

hvordan brugen af data påvirker ledelsesprocesserne. 

ANT antager som udgangspunkt ikke, at de sociale strukturer som fx ledelseshierarkier eksi-

sterer i forvejen og har indflydelse på aktørernes adfærd. I ANT følger man aktøren og tager 

dennes udtalelser for pålydende. Ved starten af undersøgelsen kan man heller ikke være sik-

ker på, at det er de rigtige aktører, man har fat i. Ej heller at dem, man kalder aktører, rent fak-

tisk repræsenterer andre end dem selv. Jeg opdagede fx aktøren Ledelsestilsyn, men også tre 

andre aktører er trådt frem. Dem har jeg af ressourcemæssige årsager ikke inddraget i under-

søgelsen. Den ene er Datakonsulenten. Her har jeg valgt, at myndighedschefen taler på hans 

vegne. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, og om hans præferencer og kompetencer har betydning 

for mit aktør-netværk. Den to andre er hhv. det sociale fagsystem (DUBU) og det andet er 

kommunen økonomisystem. Det er fra disse to systemer, at datakonsulenten trækker data, og 

han har kun mulighed for at udtrække data, som rent faktisk findes i systemerne. Det kommer 

fx til udtryk ved, at Myndighedschefen gerne så, at der var data for effekten for børn og fami-

lier af afdelingens indsatser, men det er der ikke data for [M1: 39]. 
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Et bredere datasæt og inddragelse af flere aktører i analysen vil uden tvivl give flere nuancer i 

analysen. Alene i kraft heraf vil det kunne styrke analysen. Kvaliteten af ANT-analyser afhæn-

ger i høj grad af at have stor opmærksomhed på detaljerne, så man ikke overser vigtige aktø-

rer og forbindelser mellem dem eller lader de humane aktører få prioritet over de non-hu-

mane aktører [Demant og Ravn, 2017: 393-4]. Mine aktører er ikke  helt enige om, hvorvidt 

Ledelsesinformation er velegnet og tilstrækkeligt som obligatoriske passagepunkt. Men der er 

forholdsvis stor overensstemmelse mellem deres beskrivelser af aktørerne og koblingerne 

mellem dem. Mine data er også så nuancerede, at det er muligt at lave detaljerede beskrivel-

ser og analyse på baggrund af dem. Et bredere datagrundlag havde givet mulighed for flere 

nuancer i analysen og fx undersøge betydningen af de muligt relevante aktører, som jeg næv-

ner ovenfor. Der er høj grad af overensstemmelse mellem informanterne, og der kommer 

mange nuancer om praksis frem i interviewene. Derfor er det min vurdering, at min analyse 

viser noget relevant om, hvad der sker med ledelsesprocesserne, når man inddrager data i 

dem. 

6.3 Andre teoretiske tilgange til samme spørgsmål 

Jeg har i min analyse valgt at bruge ANT som analytisk tilgang. Jeg følger brugen af data gen-

nem myndighedsafdelingen. Under denne vandring prøver én aktør, myndighedschefen, at 

omformulere eller presse de øvrige aktørers interesser, så hun kan få rollen som talsperson 

for hele afdelingen gennem brug af Ledelsestilsyn. Denne proces kaldes for oversættelse. [Cal-

lon, 1986: 224]. I ANT analysen er der ikke grænser for, hvilke midler der kan tages i brug for 

at indpasse de andre aktører i det netværk, man selv kontrollerer. Det vil sige at oversætte de 

øvrige aktørers interesser eller forbindelser, så man kan påtage sig autorisation til at tale på 

netværkets vegne [Justesen, 2017: 376].  

Som alternativ til ANT, kunne jeg have valgt anden teori om oversættelse af styringsideer og 

strategier i organisationer. I en artikel fra 2016 udvikler Røvik en model for oversættelse af 

viden mellem organisationer – afsender og modtager. Modellen er tænkt til brug for, hvilke 

metodiske og praktiske overvejelser man kan gøre sig, hvis man vil lave en velovervejet over-

sættelse af viden fra en organisatorisk kontekst (afsender) til en anden (modtager). I artiklen 

identificerer Røvik, at oversættelse af viden sker på baggrund af specifikke regler og at må-

den, hvorpå oversætteren foretager oversættelsen har betydning for resultatet af vidensover-

førselsprocessen. Røvik identificerer fire oversættelsesregler og tre modi for oversættelse. 

[Røvik, 2016]. Med udgangspunkt i Røviks teoretiske begreber, kunne jeg have undersøgt, om 
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data skifter betydning undervejs på sin rejse gennem organisationen. Jeg ville så have fået øje 

på, hvordan den konkrete overførsel af viden om, hvad data kan bruges til og betyder, forsky-

der sig på vej gennem organisationen. I princippet ville jeg kunne bruge samme metode til da-

taindsamling som i nærværende undersøgelse, men i givet fald skulle mine undersøgelses-

spørgsmål have været tilpasset den anden analysemodel. 

6.4 Mine resultater i forhold til andre resultater på samme område 

Nærværende afhandling bidrager med ny viden til den eksisterende forskning om de interne 

processer i kommunale myndighedsafdelinger på socialområdet. Den undersøger, hvad der 

sker, når der bringes nye videnformer i spil, som baserer sig på tal. Min analyse har fokus på 

ledelsesprocesserne, og hvordan de forskellige aktørers intentioner koordinerer med hinan-

den og kæmper om, hvis intentioner og løsninger der skal dominere i produktionen af DAC. 

Der er i min analyse fokus på ledelsesprocesserne i praksis, og i artiklen om DAC [Drath m. fl., 

2012] efterlyses yderligere forskning i, hvordan ledelsesprocesserne helt konkret foregår i 

organisationer.  

Derudover supplerer min afhandling accounting (økonomistyring) litteraturen med et nyt blik 

på de interne processer på det kommunale myndighedsområde. Ida Schrøder har i sin Phd af-

handling fra 2018 i et casestudie undersøgt, hvordan og hvornår rådgiverne skaber forbin-

delse mellem omkostninger og børnenes behov gennem hybridiseringsprocesser. Hybridise-

ring hvor økonomistyring i praksis bliver blandet sammen med socialfaglige vurderinger og 

praksis. [Schrøder, 2018]. I et andet forskningsprojekt med udgangspunkt i et casestudie i en 

social myndighedsafdeling i en anden dansk kommune har Anne Kirstine Svanholt blandt an-

det undersøgt, hvordan ledere på socialområdet gennem meningsskabende processer kan 

bringe forbindelse mellem økonomisk viden og socialfaglig praksis. Hun undersøger hvordan 

kulturen blandt rådgiverne ændres til, at de tager økonomiske hensyn i sagsbehandlingen, 

med det resultat, at kvaliteten stiger og udgifterne falder (Bukh m. fl., 2020a, 2020b). 

I de to øvrige studier beskrives med forskellig tilgang, hvordan rådgiverne i myndighedsafde-

lingen bruger numeriske data og viden om omkostninger som integreret del af deres social-

faglige praksis. Økonomistyring indgår ikke eksplicit i min undersøgelse, idet der ikke indgår 

specifikke data om økonomi i Ledelsestilsyn, men der er økonomiske aspekter. Det er både 

myndighedschef, teamleder og rådgivere enige i. Der er forskel mellem de tre aktører på, hvor 

vigtige de økonomiske data er, for opfyldelse af deres mål, men min undersøgelse viser, hvilke 
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interesser der gør, at aktørerne skaber eller netop ikke skaber netværksforbindelser til hinan-

den ved hjælp af data. 

Desuden supplerer min analyse eksisterende beskrivelser og erfaring om, hvordan data ind-

går i ledelsespraksis i kommunerne [fx Frank, 2018, KL, 2019]. Min analyse beskriver i detal-

jer, hvordan ledelsespraksis påvirkes af introduktion af data. De to andre kilder belyser, hvor-

dan data kan bringes i spil i de mere overordnede ledelsesprocesser. 

6.5 Anvendelse af resultaterne 

Med ANT analyserer man tingene som de så ud på undersøgelsestidspunktet vel vidende, at 

de var noget andet før, og at de udvikler sig til noget andet efter. Min analyse er derfor et øje-

bliksbillede af de aktører og netværk, som de var, da jeg undersøgte dem. Samtidig er ANT 

analyser altid konkrete, interesserer sig for processer i detaljer og handler altid om en kon-

kret case. Casestudier er ifølge Yin særligt velegnede til at undersøge de detaljerede forklarin-

ger og mekanismer, der er i en helt konkret situation eller case med mange variable [Yin, 

2014: 212]. 

Resultaterne af min caseundersøgelse kan anvendes på tre måder. 

For det første kan resultaterne anvendes i den myndighedsafdeling, hvor data er indsamlet. Ud 

fra min undersøgelse kan der udtrækkes en række opmærksomhedspunker, som afdelingen 

kan arbejde videre med, hvis man fortsat ønsker at bruge kvantitative data som det fælles 

grundlag for udvikling af arbejdet i afdelingen.  

Dels tænker jeg på, at rådgiverne er positive men også skeptiske over for, om det udvalg af 

data, der findes i Ledelsestilsyn, og den konkrete måde, det anvendes på, er den bedste måde, 

til at understøtte god effekt for borgerne. Samtidig har både faglig praksis, og data en indbyg-

get mulighed for utroskab i relationen til Ledelsestilsyn, hvis lejlighed byder sig. I myndig-

hedsafdelingen kunne man have opmærksomhed rettet mod den skepsis rådgiverne har i for-

hold til, om data i Ledelsestilsyn er dækkende og det bedste videngrundlag for udvikling af sin 

praksis. Man kan fx overveje, om det er muligt at tage flere variable ind, uden at det går ud 

over overskueligheden i antallet af variable [Frank, 2018: 209]. Man kan endvidere overveje, 

om man kan arbejde med at overbevise rådgiverne gennem brug af meningsskabelse ved 

hjælp af metaforer [Bukh m. fl.., 2020b. Endelig kan man overveje at tage en snak med rådgi-

verne om, hvordan man kan drøfte den faglige praksis på tværs med udgangspunkt i data, så 
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de opfatter det som den bedste måde at udvikle sin praksis på. Dette åbner rådgiverne selv 

for, ved at tildele lederskab for processen til ledelsen, gennem at efterspørge tydelighed fra 

ledelsen på, hvordan data skal bruges til at udvikle den faglige praksis. 

Alle disse tre forslag retter sig mod rådgiverne som aktør, da det er herfra, at den største trus-

sel mod Ledelsestilsyn som obligatorisk passagepunkt kommer. 

Dels kan man med fordel tage konkrete og tillidvækkende initiativer til at sikre kvaliteten i de 

indtastede data. Gerne på en måde, så rådgiverne ikke opfatter det som øget kontrol og doku-

mentation, for dokumentationens egen skyld. Der er en livlig debat om værdien af dokumen-

tation for kvaliteten af det sociale arbejde. Herunder er der også kvalificerede indlæg, der be-

toner nødvendigheden af god dokumentation for at udvikle kvaliteten i det sociale arbejde [fx 

Beuchert, 2016]. 

For det andet kan de opmærksomhedspunkter, undersøgelsen peger på, bruges af andre myn-

dighedsafdelinger, som ønsker at bruge data i ledelse og udvikling af deres praksis. Man skal 

her være opmærksom på, i hvilket omfang forholdene i den afdeling, der ønsker at bruge data, 

minder om den afdeling, jeg har undersøgt [Kvale og Brinkmann, 2014: 334-5]. Her kan man 

også med fordel lade sig inspirere af institutionel teori om overførsel af styringskoncepter fra 

én enhed til en anden [se fx Røvik, 2007, del 4]. 

For det tredje kan den valgte metode til at analysere data, bruges som udgangspunkt for ud-

vikling af en mere generel metode til at analysere, hvordan data kan sættes i spil i sociale 

myndighedsfunktioner. Dette vil kræve yderligere udvikling af metoden, og der kan blandt an-

det hentes inspiration fra et tilsvarende arbejde om brug af big-data på sundhedsområdet 

[Iyamu og Mgudlwa (2018)].  

6.5 Konklusion 

I min problemformulering stillede jeg mig den opgave at undersøge: Hvordan brug af kvantita-

tive data påvirker ledelsesprocesserne i en kommunal myndighedsafdeling? I besvarelsen af 

dette spørgsmål har jeg foretaget en konkret undersøgelse af, hvordan nogle helt specifikke 

data med nogle helt specifikke egenskaber påvirker ledelsesprocesserne i myndighedsafde-

ling. 
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DAC teorien om ledelse beskriver, at ledelse er de processer i organisationen, som producerer 

DAC, men efterlyser mere forskning om, hvordan disse processer forløber i praksis. Min af-

handling bidrager ved at analysere og beskrive, hvordan ledelsesprocesserne i myndighedsaf-

delingen forløber i det særlige tilfælde, hvor data inddrages som nyt videngrundlag for ledel-

sespraksis. 

Data påvirker ledelse ved at det giver mulighed for skabe et fælles blik på faglig praksis og 

kvalitet på tværs af de enkelte sager, gennem at udpege bestemte indikatorer, som den måde, 

den faglige praksis og effekterne af den iagttages. For at potentialet kan forløses kræver det, 

at de data, der udvælges, er velegnede til at opfylde de mål, som aktørerne i organisationen 

har. Ledernes og medarbejdernes individuelle antagelser ledelse, dvs. hvad der skal til for at 

producere DAC koordineres vha. oversættelsesprocesserne i ANT til fælles antagelser om, 

hvordan DAC produceres. Hvis det lykkedes, indfries potentialet ved at bruge udvalgte data 

gennem skabelse af en fælles ledelsespraksis. 

6.6 Min egen kompetenceudvikling 

Min egen kompetenceudvikling gennem masterprojektet har fulgt den samme model, der har 

været gældende for hele mit uddannelsesforløb på MPG. Med udgangspunkt i et ledelsestema, 

jeg er optaget af, har jeg kastet mig over en ny tilgang baseret på teori, jeg i forvejen ikke 

havde nogen eller kun ringe viden om. I løbet af de sidste fire måneder, har jeg derfor haft en 

stejl læringskurve, fordi jeg har skullet sætte mig ind i prøve at forstå ANT på et niveau, så jeg 

kunne gennemføre en nogenlunde stringent analyse ved hjælp af ANT.  

For det første og vigtigste har jeg fået et helt nyt redskab til at analysere ledelsesmæssige pro-

blemstillinger. Den socialkonstruktionistiske forståelse af, at sproget skaber den verden vi 

som mennesker agerer i eller den realistiske, hvor verden er givet, og det gælder om at be-

skrive og forklare den så præcist som muligt, har hidtil være meget anvendelige for min prak-

sis som leder [Justesen og Mik-Meyer, 2010]. Med ANT har jeg fået suppleret disse tilgange 

med begrebet nonhumae, en ny forståelse af netværk som produktive forbindelser/interesser 

mellem aktører og endelig en ny måde at forstå begrebet oversætte på. Det giver nye mulighe-

der. Fx er vi i min enhed netop midt i en større fusionsproces med to andre enheder, og bru-

gen af ANT har allerede bragt nye ledelsesmæssige perspektiver på, hvordan processen med 

fusionen kan gribes an. Når man fusionerer udgiftsstyrede og indtægtsstyrede enheder, bliver 

det meget tydeligt, at den nonhumane aktør penge, forbinder sig til de øvrige aktører på to 
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vidt forskellige måder, og at der helt sikkert vil komme mange kampe i fremtiden ud af denne 

forskel. 

For det andet har jeg fået ny viden om, hvordan data påvirker ledelsesprocesser. Som det 

fremgår af indledningen, er det noget jeg professionelt er optaget af. Både i min egen enhed, 

men mere som en mulighed for at koble den faglige ledelse og styring på socialområdet med 

den økonomiske og politiske. Jeg har i nogle år arbejdet med at skabe et styringscockpit base-

ret på numeriske data, der forbinder det politiske, det socialfaglige og det økonomiske per-

spektiv på socialområdet. Den viden, jeg har opnået gennem mit masterprojekt, har kvalifice-

ret mit blik på, hvordan styringscockpittet i praksis kan bruges. 
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