
GRATIS ARRANGEMENT

RECEPTION FOR BOGEN: 
SVØM SIKKERT 

I ET HAV AF DATA 
Mød forfatterne og bliv klogere 

på ledelse med data

Ved du som leder, hvilke data du faktisk har brug for, og hvordan du træffer de rig-
tige valg på et kvalificeret og velvalgt fundament af data? 

I denne nye bog kaster forfatterne Frans Hammer og Carsten Folke Møller en red-
ningskrans ud og giver dig meget konkrete eksempler, øvelser og idéer til, hvordan 
du kan bruge data bedre i din hverdag. 

Undervejs i bogen deler en række dygtige ledere i erhvervslivet, den offentlige sektor  
og i sportens verden deres bedste erfaringer med brugen af data i en konkret kon-
tekst – fra skolelederen over den tidligere landsholdsmålmand og til direktøren for 
150 butikker.

Du kan møde nogle af dem til denne reception, hvor du naturligvis også kan købe bogen. 

EFTERMIDDAGENS PROGRAM
Kl. 15.00-15.30  Velkomst og præsentation 
   af bogen
Kl. 15.30-16.30  Live-optagelse af videopodcast 
   med interview med nogle af 
   bogens bidragydere
Kl. 16.30-17.00  Hotel Kong Arthur byder på et glas 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Receptionen finder sted 
29. oktober 2020
kl. 15-17 på Hotel Kong Arthur
Nørre Søgade 11
1370 København K. 

Har du brug for overnatning i forbindelse med dette event, kan du booke det her. 
Deltagelse er GRATIS, men tilmelding er nødvendig – særligt i disse coronatider. 
Tilmeld dig her senest 19. oktober 2020: Vi har plads til 100 gæster, og tilmeldingen 
er ”først til mølle”. 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Dorte Kristensen, dk@dafolo.dk.

Alle retningslinjer i forbindelse med corona overholdes naturligvis  
i afviklingen af eventet.
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SVØM SIKKERT I ET HAV AF DATA 

Frans Hammer og Carsten Folke Møller 

EN PRAKTISK HÅNDBOG TIL  AT FÅ MERE UD AF DATA
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Frans Hammer er Advisory Director i KMD og bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Olympiske Komité, medlem af Børnerådet. Har som konsulent arbejdet med digital udvikling for en række store organisationer. Tidligere landstræner for det italienske kvindelandshold i håndbold og cheftræner for håndboldligaholdet i HC Midtjylland. Uddannet lærer, master i læreprocesser og ledelse samt bestyrelsesuddannet fra INSEAD.

Carsten Folke Møller er forfatter med debut på Gyldendal i 1997 og uddannet journalist fra DJH/DJMX. Bestred i over ti år lederstillinger på TV 2, hvor han bl.a. var digital udviklingschef og i mange år chef for tv2.dk. Har siden 2011 fokuseret på sit forfatterskab, som rummer både ledelsesbøger og børne- og ungdomsbøger.

Eva Berneke, CEO for KMD”Som direktør for et it-selskab er det naturligvis svært ikke at 
holde af en bog, som handler om data. Men herudover er det 
anbefalelsesværdigt, at Svøm sikkert i et hav af data har en yderst 
tilgængelig og pædagogisk tilgang til emnet, som her ikke bliver 
præget af de sædvanlige buzzwords og mange tekniske begreber. En 

god bog for beslutningstageren, der gerne vil i gang med bruge og 
høste fordelene af data som en del af arbejdet.” 

Leif Westmark, partner, Citisense”En bog med mange rigtig gode, praktiske eksempler, som er dejligt inspirerende, og som kan trække datainspireret ledelse ned på jorden, fordi praktikerens perspektiv dominerer i bogen. Forfatterne vil have mig til at bruge mine ressourcer på at finde de rigtige spørgsmål og derefter stille dem på de rigtige steder og tidspunkter, inden jeg beslutter, hvilke data, jeg har brug for. Det åbner mulighed for at bruge data til at træffe bedre beslutninger og skabe bedre resultater og højere trivsel i organisationen.”

Nanna Lohmann, skole- og uddannelseschef, Svendborg Kommune”Bogen er let at læse, velskrevet, og det er befriende, at hierarkiet i de forskellige typer af data er opløst. Jeg vil tage bogen frem, når jeg skal mindes om, at balancen mellem data og mavefornemmelse skal sidde lige i øjet – og lade mig inspirere af eksemplerne, hvor modet er en helt naturlig del i arbejdet med data.”
Peter Bredsdorff-Larsen, cheftræner, Bjerringbro-Silkeborg”I jagten på de bedste resultater er hver dag for mig en mulighed for at udvikle og forbedre holdets og de individuelle præstationer. I den forbindelse er det helt afgørende, at vi understøtter forberedelser og evalueringer med data. Data tilvejebringer indsigt, perspektiver og fakta, som anvendes til at bidrage til, at den enkelte spiller og holdet som helhed er bevidste om de individuelle unikke bidrag og udvikling af holdets kritiske succesfaktorer. Denne bog understøtter det daglige fokus med at bruge data og ikke mindst at finde balancen mellem hårde data og lederens erfaring og mavefornemmelse.”

Kan ikke 
finde 
Carsten
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