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Hvad er jeres erfaring?

1. Hvad kendetegner it-forskningen på det sociale 
område?

2. Hvilke it-kompetencer har socialfaglige praktikere? 
Hvilke kompetencer burde de have?
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Vores påstande…

Der er behov for:

¡ Teoretisk og metodisk styrkelse af it-forskning i socialt arbejde

¡ Nye professionsfaglige teknologiforståelser

¡ At gøre digitalisering til en socialfaglig kernekompetence
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På baggrund af…

¡ Et samarbejde mellem PHA, AU, (UC Syd) og en række kommuner om at udvikle 
nye forskningsprojekter om ”It, data, professionsudvikling og vidensbasering”

¡ Eksempler

¡ Teledialog (2013-2018) (www.teledialog.au.dk)

¡ Den Digitalt Kompetente Socialrådgiver (DDKS) 

¡ Pilotstudier om ”data i socialt arbejde” i Sydjyske og Sjællandske kommuner

¡ Litteraturreview: ”digitale data” i socialt arbejde 

¡ Grounded analyse: ”teknologiforståelser” i socialt arbejde
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http://www.teledialog.au.dk/
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Hvorfor? Socialt arbejde bliver ”kørt over” af 
andres teknologiforståelser

Etableret praksis (AS-IS)

Optimeret / revolutioneret praksis (TO-BE)

It optimerer arbejdets 
værdiskabelse

It medfører en omvæltning af praksis
= fremskridt og/eller fremmedgørelse
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Men er dét digitalisering?

7 7
Emam, Khaled El, and A. Günes Koru. 2008. ‘A Replicated Survey of IT Software Project Failures’. 
IEEE Software 25 (5): 84–90. https://doi.org/10.1109/MS.2008.107.

Rigeligt med kritik:
Men har vi alternativer? Kan vi foreslå nye dagsordener?
Har vi andre måde at tænke og praktisere digitalisering?

https://doi.org/10.1109/MS.2008.107
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Digitalisering og kompleksitet håndteres med 
udgangspunkt i ”dobbeltbindinger”

Modsætninger der betinger, forudsætter, begrænser, udfordrer og konfigurerer 
hinanden…

1. Optimering >> er også >> Komplicering

2. Nærhed >> er også >> Afstand

3. Borger >> er også >> Data

4. Socialt arbejde >> er også >> It arbejde

5. Tilsigtet virkning >> er også >> utilsigtet konsekvens

6. …osv.
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1. dobbeltbinding

Forventet optimering >> er også >> uforudset komplicering
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Flere og bedre data = mere effektiv offentlig sektor
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Data som ”råmateriale”



AU

Flere data = mere ”data-work”
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Bossen, C., Pine, K. H., Cabitza, F., Ellingsen, G., & Piras, E. M. (2019). Data work in healthcare: An Introduction. Health Informatics Journal, 25(3), 465–
474. https://doi.org/10.1177/1460458219864730

Høybye-Mortensen, M., & Ejbye-Ernst, P. (2018). The long road to data-driven decision-making: How do casework registrations become management 
information? STS Encounters, 10(2.2), 7–36.

Data som (usynligt) ”arbejde”

”Information is thus not a raw material waiting to be
picked up but rather constructed in a network of 
computer systems and humans. It seems evident 

that information cannot smoothly and without
distortion travel from one end of the organisational

hierarchy to another.”

(Høybye-Mortensen & Ejbye-Ernst 2018)
”Der er en klar forventning om [fra topledelsen] til, at de nye 
it-løsninger skaber mere effektivt socialt arbejde, så vi regner 

allerede besparelserne ind i vores budgetter. Så, på en eller 
anden måde skal vi lave det samme arbejde på mindre tid, 

eller mere arbejde på samme tid.” (interview, leder)

https://doi.org/10.1177/1460458219864730


AU

Teledialog som optimering

¡ ”Skype”, chat og sms som en effektiv måde at foretage hyppigere opfølgning på 
anbragte børn og unge
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Men hvis vi skal i gang med at arbejde efter sverigesmodellen, 
så kunne vi måske tænke skype, chat og sms ind som metode til, 
at vi kom lidt tættere på. For målet er jo altid at vi får børnene 
hurtigere og bedre igennem en indsats. Det er vores bagtanke, 
at alt hvad vi gør, det går ud på at vi skal være mere effektive 
med et bedre resultat.

-- Kommunal leder

”Vejtid” som business case
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Teledialog som komplicering
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Teknisk og praktisk bøvl

Kan man chatte med kommunedamen? 
Hvem er kommunedamen?
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Friktion mellem to forståelser
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It som et ”arrangement”

“I am not an IT-person. It needs to work

in ways that are smart to me, otherwise I

get annoyed. You have to make it work in

our stressed working days” (feltnote)

It som ”instrument” (redskab, værktøj… osv)
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Friktion mellem to forståelser
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It som et ”arrangement”

“I am not an IT-person. It needs to work

in ways that are smart to me, otherwise I

get annoyed. You have to make it work in

our stressed working days” (feltnote)

It som ”instrument” (redskab, værktøj… osv)

Hvordan I alverden får vi nogensinde det her til at 
virke socialfagligt, juridisk, praktisk, teknisk, i relation 

til den og den borger, inden for arbejdstid…

Teknikken skal ”bare virke”…Det skal ”bare 
implementeres”… Brugerne skal ”bare trænes”…
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Komplicering som optimering?
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“I have always been driving around with the children in old cars -
and it would be perfect if the doors fell out and the children
would have to help, or if we got lost and I could give them a map
and have them help us back - there we have something, we are not 
faced with each other. This is something that pays off” 
(udviklingskonsulent, udtalt under designworkshop)

Teknisk bøvl som relationsfremmer



AU

17

2. dobbeltbinding

Nærhed >> er også >> afstand
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It skaber distance til borgere
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It kan også skabe nærhed…
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"Jeg laver mine besøg hver halve år [på 
institutionen]. Men de der skypesnakke, de hjælper 
på relationen. Så kan man også lige sms "tillykke 
med fødselsdagen" eller høre, hvordan det gik med 
fodbolden. Så er man ligesom mere med”

(Socialrådgiver, Interview)

Andersen, L. B., Bøge, A. R., Danholt, P., & Lauritsen, P. (2016). Privacy encounters in Teledialogue. Information, Communication & Society, 1–16. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1271904
Andersen, L. B., Danholt, P., & Lauritsen, P. (2018). Digitization and the distance between case managers and placed children in Teledialogue. STS Encounters, 10(2.3).

https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1271904
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Hvilket medfører nye former for distancering
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Lørdag aften på sms: ”jeg har det skidt og jeg cuttede i går” 
….
Mandag morgen: er du ok?
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3. dobbeltbinding

Borgere >> er også >> data
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Digitale borgere

¡ Velfærdssystemer er også overvågningssystemer

¡ Borgere er repræsenterede ved en eller flere ”data-doubles”

22

Dokumentation, sagsakter, vurderinger

Målinger og indikator-data Algoritmiske data
(prædikative algoritmer, 
maskinlæring, osv.)

Lauritsen, P. (2015). Den digitale dobbeltgænger. Politik, 18(3), 5–12.
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Litteraturreview: ”Data om borgere i social 
praksis”
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Philip Gillingham

¡ Forskningen er begrænset!

¡ Bekymringslitteratur vs. begejstringslitteratur

¡ MEN ingen teoretisering eller begrebsudvikling omkring data (data er bare 
data)
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Problemstillinger

¡ Hvordan er forholdet mellem fysisk borger og digital borger? Borgeren som 
”cyborger”?

¡ Hvad er gode data?

¡ Demokratiske data? – hvordan undgår vi, at data står i stedet for den fysiske 
borger? 

¡ Valide data (a priori, deskriptiv)? -- det kniber; og validitet findes i mange 
former, ”data-cleaning” fylder meget

¡ Relevante data (performativ)? – hvornår og hvordan gør bestemte data en 
forskel i praksis? For borgerne, osv.?
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4. dobbeltbinding

Socialt arbejde >> er også >> It-arbejde
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Det sociale er også digitalt

¡ Brug vs. refleksiv brug (”yngre rådgivere kan sagtens bruge it”)

¡ Hverdagslivet med IT og SOME i børnefaglige undersøgelser?

27Se også: Rehder, M. M. (2016). Søskendenærvær: Et fænomenologisk inspireret studie af unge adskilte søskendes hverdag med afsæt i teknologier, materialiteter og kropslige erfaringer.
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Emdrup.
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Subjekt Objekt

Sociale problemer
Kultur
Struktur
Magt
Samfunds- og 
humanvidenskaber…

Tekniske problemer
Teknologi
Natur
Naturvidenskab…

VS Sammen-
blandinger

Er socialt arbejde fanget i en 
”ontologisk” dobbeltbinding?
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Debat:

Hvordan sikrer vi de rette it-kompetencer i socialfaglig praksis?

Hvordan sikrer vi socialfaglig digitalisering?

Hvordan styrker vi den socialfaglige it-forskning?


