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Middag med mening   

3. oktober 2019 Kl 18-21 på Bryggen, lokalet Midtskib 

Er evidensbaseret ledelse drevet af kopi-trang?  

Naturligvis er vi interesserede i, at den investering i kroner, arbejdstid og øvrige ressourcer, vi foretager i 

både private og offentlige virksomheder, fører frem til det bedst tænkelige resultat. 

Det er nærliggende at tænke, at hvis vi baserer os på velafprøvede metoder eller lægger os op ad andres 

erfaringer ved at organisere og lede på samme måde som de succesrige virksomheder, så vil vi også på 

samme måde opnå gode resultater. Det taler for, at vi må se nærmere på den evidens, der allerede er 

opbygget, og lære af det – en slags lærende organisation. 

Man kan også tænke, at der endnu ikke har været to situationer, der er fuldstændigt ens, når der er 

mennesker involveret. Så al den snak om evidens er blot tom snak. Vi kan ikke bruge andres erfaringer til 

noget. Vi må selv se os omkring og anvende ressourcerne i situationen så godt, som det nu er muligt. 

 Det er tid til evidensbaseret ledelse 
Vi har gennem de seneste år set et utal af ledelsesteorier, der er udviklet af konsulenter. Der 
afholdes lederkurser som aldrig tidligere set. Der udgives et hav af bøger, der omtaler effektive 
metoder, der oftest bygger på cases og fabuleren over, hvordan verden kan hænge sammen. Nu er 
det tid til at rydde op i denne jungle og vende blikket mod grundig videnskabelig viden om, hvad 
der virker. Det mener to professorer ifølge MandagMorgen 21. august 2019. Læs kort intro 
https://www.mm.dk/artikel/eksperter-tid-til-evidensbaseret-ledelse  

  

 Evidensbaseret ledelse er noget vrøvl! 

”Evidensbaseret er blevet et hverdagsord, der bliver slynget ud til højre og venstre i en 
fuldkommen fejlagtig tro på, at en evidensbaseret tilgang inden for det hardcore medicinske felt 
kan kopieres til tilgange og løsninger på andre områder,” siger Jacob Christoffer Pedersen, der er 
direktør i Incento til Børsen.”Vi må holde op med at tro, vi kan kopiere andre og i stedet bruge 
energien på at udnytte det lokale potentiale ved at være i kontakt med omgivelserne.” 
https://ledelse.borsen.dk/artikel/1/363612/evidensbaseret_vroevl.html  
 

 Er data-drevet ledelse effektiv?  
”En mere data-drevet tilgang kan gøre op med mange af fortidens vaner og dårlige und-
skyldninger for ikke at lave om. Men der er en række oplagte risici ved blindt at basere sin 
ledelse på data-drevet opfyldelse af mål,” siger Majken Schultz, der er professor i organisation 
på CBS. De nævnte risici er fx om man er parat til at tage konsekvenserne af indholdet i de 
hårde facts, om man drukner i data, om man glemmer alt det man ved i forvejen, og ikke 
mindst, at man koncentrere sig om det, som man tror man kan måle – og overser andre 
forhold, som kan have større effekter på lang sigt. 
http://majkenschultz.com/wp-content/uploads/sites/10485/2016/03/Data-dravet-ledelse.pdf     

https://www.mm.dk/artikel/eksperter-tid-til-evidensbaseret-ledelse
https://ledelse.borsen.dk/artikel/1/363612/evidensbaseret_vroevl.html
http://majkenschultz.com/wp-content/uploads/sites/10485/2016/03/Data-dravet-ledelse.pdf
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Arbejdsform 
Ledelse udvikles bedst gennem uformelle samtaler om udfordringer i hverdagen. Vi tilbyder et åndehul, 

hvor vi over en god middag vil rejse en aktuel problemstilling og belyse den fra forskellige perspektiver, så 

der igangsættes en debat, og åbnes for løsningsmuligheder.  

 

Pris Medlemmer: 
 

Gratis deltagelse 

 Ikke-medlemmer: 50 kr. der betales via IFLI´s webshop 
https://ifli.dk/ifli%20webshop.html  
 

Tilmelding til 
 

erik@staunstrup.net  

Senest 
 

30. september 2019 
 

 

Antal deltagere 
 

Vi har plads til 6-8 deltagere omkring middagsbordet 

Middagen 
 

Du kan vælge den middag du ønsker fra caféens menukort. 
Vi bestiller samlet, så vi får leveret middagen på samme tid.  
Betales individuelt i caféen  (110-170 kr) 
 

Artikel Resultaterne af aftenens debat sammenfattes i en artikel, hvor deltagerne 
inviteres som medforfattere. Artiklen lægges efterfølgende på ifli.dk  
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