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Master Class 

Bliver lederskab til digitalt følgeskab?  

– Ledelsesdilemmaer i en digitaliseret dagligdag 
 

I daglig tale kaldes de ”robotter” – men mere korrekt er det algoritmer, der 

overtager dele af det rutineprægede administrative arbejde, eller ligefrem laver en 

form for afgørelse; det, vi kalder straksafklaring. Hvad gør det ved vores 

ledelsesrum? Hvad betyder det for medarbejdernes motivation? 
 

Ursula Plesner og Lise Justesen forsker i digitalisering og har indsigt i, hvad det betyder for spørgsmålet om 

beslutninger i organisationer. Hvem har egentlig ansvaret for en algoritmes beslutninger? Er det den 

daglige leder for det pågældende område? Er det den topledelse, der har sat et givent digitaliseringsprojekt 

i gang? Eller er det designerne og programmørerne? Ledelsesrummet bliver diffust, hvis et komplekst 

”system” af mennesker og teknologier har ansvaret. Vil det sige, at ingen har ansvaret…?  

 

Det er uafviseligt, at der er store fordele ved at kunne automatisere rutinepræget arbejde, eller bruge 

digitale teknologier til at håndtere store datamængder. Fx har forvaltninger i Københavns Kommune indført 

robotter, der sorterer post eller finder sager frem, og algoritmer, der hurtigt kan samle store mængder 

informationer og foreslå mulige løsninger. 

Men hvad betyder disse forandringer for det professionelle, fagligt kompetente skøn? I hvor høj grad vil 

man være villig til at se bort fra algoritmens forslag og beslutninger? Hvem har magten? Hvad sker der med 

ledelsesrummet? 

Ursula og Lise vil give perspektiver på   

 Lederens ændrede rolle i en digitaliseret offentlig organisation  

 Vægtningen af det professionelle skøn i forhold til algoritmers ’beslutninger’ 

 Ledelse af medarbejdere, hvis faglighed og professionelle identitet udfordres af digitaliseringen 

 Muligheder og begrænsninger i forhold til automatisering  

 Hvordan vil ledelsesrummet se ud? 

 

 

Ursula Plesner og Lise Justesen er lektorer på Institut for 
organisation på CBS. De har gennem flere år lavet kvalitative 
studier af digitalisering i den offentlige sektor, hvor de både 
har interviewet offentlige ledere i en lang række 
organisationer og har lavet observationsstudier af, hvordan 
digitaliseringsprojekter forandrer det daglige arbejde i en 
offentlig organisation.  
 
Læs mere om deres projekt, Ursulas profil, og Lises profil.  

https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-organization/centres-and-groups/centre-public-organization-value-and-innovation-povi/projects
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-organization/staff/upioa
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-organization/staff/ljioa


              

 
 

   2 
 

Institut for Ledelse og Innovation 
- viden, der virker i praksis 

www.ifli.dk 

Primær målgrupper for denne Master Class: 

- Ledere, der i det daglige står i spændet mellem professionelle skøn og systemers beslutninger. 

- Ledere af eller deltagere i digitaliseringsprojekter fx styregrupper og projektgrupper. 

Også relevant for: 

- Ansvarlige for ledelse hvor de professionelle skøn udgør en stor del af fagligheden og hvor digitalisering 

udgør en del af dagligdagen. 

Tid og sted: 

 

25. oktober 2019, kl. 12.00 – 16.00 
 
12.00-13.00 Ankomst og netværksfrokost 
13.00-16.00 Oplæg ved Ursula Plesner og Lise Justesen 

Kulturhuset Islands Brygge 
Islands Brygge 18 
2300 København S 
 

Pris:  

 

Prisen for deltagelse er 860 kr. + moms, der inkluderer  

 Oplæg med Ursula Plesner og Lise Justesen 

 Sandwich, øl/vand ved mødets start, kaffe / kage 

 Materiale: Justesen og Plesners (2018) artikel: Fra skøn til algoritme: 
Digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af administrativ 
sagsbehandling. Tidsskrift for Arbejdsliv 20(3): 9-23 

 BONUS: Et års gratis medlemskab af IFLI (Husk at vælge +IFLI ved tilmelding) 
 

(For IFLI-medlemmer er prisen for deltagelse 760 kr. + moms) 
 

Læs mere: Her kan du læse mere om oplægsholderne og arrangementet:  
Ursulas profil, Lises profil, og www.ifli.dk 

Tilmelding Tilmelding viawebshop på IFLI´s hjemmeside: https://ifli.dk/ifli%20webshop.html  
Faktura fremsendes efterfølgende. 
 

Tilmeldingsfristen er senest mandag den 21. oktober 2019. 

Yderligere 
informationer: 

Fås ved henvendelse til: 
- Betty Frederiksen, medlem af IFLIs bestyrelse, mobil: 22 18 36 16  
- Erik Staunstrup, formand for IFLI, formand@ifli.dk 
 
 
 
 

Sponsor for 
arrangementet: 

IFLI sætter en ære i at være uafhængig, 
så sponsor er udelukkende garant for 
dækning af et eventuelt underskud. 

Nyt Perspektiv aps 
www.nytperspektiv.net 
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