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Sompolitikere og topchefer træffer
vi beslutninger, der har betydning
ind i fremtiden. Politikere står påmål
for beslutningerne, og topcheferne
sikrer, at beslutningsgrundlaget er i
orden. Sammen vurderer vi, hvornår
en ønsket udvikling er stærknok til at
bære, og hvornår beslutningsgrund-
laget giver dennødvendige sikker-
hed.Det er en stor opgave og et tungt
ansvar, der hviler påmeget fåmen-
nesker,men somhar betydning for
rigtigmange – i nogle tilfælde livsaf-
gørende betydning.
Alligevel har jeg imine 10 år somdi-
rektør for centrale velfærdsområder
ofte følt, at strategisk vigtige beslut-
ninger træffes på beslutningsgrund-
lag, der er traditionelle i sammensæt-
ning ogmangler tyngde i deres faglige
indhold. Tilsvarende har jeg imine år
somkommunaldirektør i forbindelse
medbyudvikling og kommunestrate-
gisk udvikling tænkt over, at vi lader
os nøjesmedmere klassiske beslut-
ningsgrundlag, når nye typer af viden
og indsigt faktisk er tilgængelige.
Det offentlige beslutningsgrundlag
står over for en tiltrængt rystetur, og
som kommuner er vi kun på vej. Bo-
gen ”Strategi og styringmed effekt”

demed, end de var for år tilbage, så
det er ærgerligt, at vi i alt formange
tilfælde holder os selv tilbage. I det
seneste års tid har jeg selv forsøgt at
forbedre kvaliteten af vores beslut-
ningsgrundlag, og jeg harmed stor
interesse fulgt andres arbejdemed
det samme. Demest interessante
projekter, jeg har været i berøring
med den sidste tid, kombinerer
smart-/flowdata og antropologi. Det
kan lyde vanskeligt, men er egentlig
lige så simpelt, som det er logisk. Lad
mig give et par eksempler.

En bedre festuge
I smilets by harAarhusFestuge

Politikere og topchefer bruger forbavsende lidt data, når der skal træffes store beslutninger.
Det er ærgerligt, når ny viden relativt let kan trækkes ud af vores digitale nutid. Det offentlige
beslutningsgrundlag trænger til en rystetur, der kan forbedre kvaliteten.

Data løfter kvaliteten i
offentlige beslutninger

(Bukh og Christesen) gav i 2019 fine
eksempler fra kommunerne, men
viste også, at vi stadig kæmpermed
både at indkredse de rigtige data – og
herefter at følge dem for at se, om vi
får den effekt, vi vil have.

Vores digitale nutid
Selv om flere er i gang, bruger vi som
kommuner stadig forbavsende lidt
data, der knytter sig til den indsigt,
vi let kan trække ud af vores digitale
nutid. Og vi bruger forbavsende lidt
data, der kigger dybt ind i det enkelte
menneskes oplevelse af identitet, til-
knytning og kerneværdier.
Disse datatyper er lettere at arbej-
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Politikere og offentlige topche-
fer kan relativt let blive klogere

på, hvad borgerne egentlig drømmer
omog reelt efterspørger fra kommu-
nerne – og dermedhvor vi somsamfund
kan skabe afgørende forandringer.
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gemmer der sig også en række etiske
spørgsmål og diskussioner. Vi skal
naturligvis holde os på den rette side
af både databeskyttelse og GDPR.
Dagensmulighedermed smart-/
flowdata lever op til kravene, da de
ikke er personhenførbare. Og i de an-
tropologiskemetoder er samtykket
naturligvis en forudsætning.
Mulighederne vil eksplodere de
næste år, og vi må konstant forhol-
de os til nye spørgsmål. Det bliver
en spændende vej at gå ad, og som
kommuner har vi interesse i at være
med til at lægge vejen – for det er
os, der forvalter langt hovedparten
af de offentlige midler, og det er os,
der er leverandør eller samskaber af
velfærd.
Jeg mener, at denne kombination af
”hård” og ”blød” data kanmoderni-
sere dele af vores offentlige beslut-
ningsgrundlag ganske betragteligt.
Og vi trænger til det, for anvendel-
sen af eksterne data fra den private
sektor i udlandet er allerede længere
fremme end i Danmark. I Storbri-
tannien, Spanien, Belgien, USA og
mange andre lande anvendes data til
at forstå byerne og borgerne bedre.
Eksempler på dette erMastercard
indenfor turisme, Barcleys Local In-
sights til kommuner, lokale virksom-
heder og ”developers”, og teleselska-
ber som viser flowdata, som bliver
anvendt af kommuner, transportud-
bydere og detailhandlen.
I Danmark er jeg og virksomhederne
Will&Agency (eksperter i desig-
nantropologi, somnævnt ovenfor)
og Smart City Insights (eksperter i
forskellige kilder til smart data) gået
ind i en strategisk ambition om at
bringe denne type af viden ind i de
offentlige beslutningsgrundlag.
Jeg ved, at vi som politikere og of-
fentlige topchefer relativt let kan bli-
ve klogere på, hvad borgerne egentlig
drømmer om og reelt efterspørger
fra kommunerne – og dermed hvor
vi som samfund kan skabe afgørende
forandringer og væsentlig effekt.•

lavet et virkelig interessant projekt i
samarbejdemedTDCog konsulent-
virksomhedenWill&Agency, der er
specialiseret i designantropologi.
Ved brug af data fra telemasterne har
Festugen kortlagt gæsternes adfærd
medhjælp fraTDC–naturligvis i
et helt anonymiseret datasæt uden
mulighed for at spore individer. Ved
at kombinere denne teledatamedde
gængse baggrundsvariable fraDan-
marks Statistik fik AarhusFestuge et
syleskarpt overblik af gæsternes fak-
tiske adfærd under festlighederne.
Dette skabte en lang række virkelig
interessante indsigter. Blandt an-
det kunne TDC og Aarhus Festuge
konstatere, at det faktisk var de gæ-
ster med den største købekraft, der
brugte mindst tid inde på festugens
område. Et stort problem eller et
stort potentiale, afhængigt af tem-
perament. Med denne data kunne
festugen desuden se, hvilke områ-
der disse mennesker bor i, og har
dermedbåde defineret en afgørende
strategisk udfordring samt enmeget
klar målgruppe. Dermed var spille-
pladen gjort klar for antropologien,
ogWill&Agency kunne foretage en
analyse af kulturvanerne i de ud-
valgte områder, og dermed komme
tæt på disse menneskers behov og
ønsker til en – i deres øjne – forbed-
ret festuge.

Lystfiskeri og jagt
VedGame Fair på Brahetrolle-
borg Slot i august 2019 var der knap
20.000 gæster over tre dage. Gæ-
sterne kom rejsende fra nær og fjern
for blandt andet at opleve lystfiskeri
og jagt. I Faaborg-MidtfynKom-
mune ville vi gerne vide:Hvorfra kom
gæsterne?Hvad lavede de ellers på
egnen?Hvor overnattede de?Hvad
kunne få dem til at blive enweekend?
Hvad skal vi hjælpe demmed at ople-
ve?Vi spurgte systematisk ind til gæ-
sternes stemning, forventninger og
oplevelse, og hvad de tænkte. Samlet
set gav det Brahetrolleborg Game

Fair en klar udviklingsretning, og vi
i kommunen fik indsigt til det strate-
giske turismearbejde.

Bosætning på Fyn
Hen over efteråret begyndte vi at
kikke på byer på Fyn i forhold til
bosætning og pendling. Kombina-
tionen af flowdata og antropologi
vil her kunne give indsigter, der kan
understøtte strategisk beslutnings-
tagen på nyemåder. For eksempel:
Hvilke byer er henholdsvist un-
derudnyttet bosætningsmæssigt i
forhold til pendling, og hvilke har
”overpræsteret”? Hvadmotiverer
folk til at flytte til de overpræste-
rende byer, og hvad skal de under-
præsterendeændre for at øge deres
attraktivitet? Hvilke fælles træk og
forskelle har de?Hvad kan byerne
lære af hinanden? Osv.
At sætte de digitale og den dybe an-
tropologiske data sammen giver et
overblik og en indsigt, der adskiller
sigmarkant fra brugerundersøgel-
ser, optællinger og borgermøder. Det
giver et beslutningsbillede, der både
ermeget datatæt ogmegetmen-
nesketæt. Vi finder en ny balance i
vores beslutningsgrundlag. Vi får
flere tidstro, ægtemetaoplysninger
og personlige stemmer. Vi kommer
tættere på.

Styrket grundlag
Ud over de tre eksempler oven-
for kan denne kombination af data
styrke vores beslutningsgrundlag
på mange andre områder. For ek-
sempel: Hvem bruger vores kul-
tur- og fritidstilbud? Hvilke ønsker,
holdninger og drømme har de til en
fremtidig udvikling? Det samme
med brug af skoler, dagtilbud, han-
dicaptilbud, offentlig trafik, attrak-
tioner, placering af fremtidige bolig-
udviklingsområder og udvikling af
erhvervspolitikken og beskæftigel-
sesindsatsen.
I alle dissemuligheder for atmoder-
nisere vores beslutningsgrundlag


