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Refleksionscases fra praksis 

Autonomi og selvhjulpenhed.  
Refleksioner over begreberne med afsæt i en 
case om ældre mennesker og vasketoiletter 

Af: Anne Marie Dahler 1 

Mange velfærdsindsatser har som eksplicit mål, at den, der modtager indsatsen, skal blive mere selvhjulpen. 

Det gør sig fx gældende når ældre borgere modtager velfærdsteknologier som led i en indsats fra ældreplejen. 

I artiklen redegøres for forskellige forståelser af ordet selvhjulpen og det lignende ord autonomi. Herefter præ-

senteres to casebeskrivelser af henholdsvis Henry og Emily og deres aktuelle livssituation. Casene analyseres 

med afsæt i begreberne selvhjulpenhed og autonomi.  Da man som velfærdsprofessionel kan støde på målsæt-

ninger om selvhjulpenhed på en lang række områder og ikke kun på ældreområdet, stilles der afslutningsvis 

refleksionsspørgsmål, der kan anvendes i forhold til det konkrete område, læseren arbejder med. 

Nøgleord: autonomi, selvhjulpenhed, velfærdsteknologi 

Indledning 

På mange velfærdsområder er det et fremtræ-

dende mål for den faglige indsats, at den person, 

der er i centrum for det velfærdsprofessionelle ar-

bejde, skal gøres selvhjulpen. Når der fx er tale om 

velfærdsteknologier, er målet med at indføre tek-

nologien ofte, at den borger, der modtager tekno-

logien, skal kunne klare sig uden hjælp fra andre. I 

politisk-strategiske sammenhænge tales der endda 

om, at velfærdsteknologier tilvejebringer auto-

nomi for den, der modtager den, at teknologierne 

giver borgerne frihed, eller at de skaber empower-

ment.  

Det har gjort mig nysgerrig efter at forstå relatio-

nen mellem velfærdsteknologi og autonomi, og 

hvad der rent faktisk sker, når mennesker får vel-

færdsteknologier ind i deres hjem. I den sammen-

hæng har jeg interviewet en række ældre borgere 

1 Lektor, ph.d., programleder for forskningsprogrammet Kommunal forvaltning og praksis, Anvendt Velfærdsforskning, 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

om deres livssituation og om deres brug af forskel-

lige velfærdsteknologier (Dahler, 2018). Informan-

terne havde det tilfælles, at de alle havde fået in-

stalleret et vasketoilet i deres hjem. Vasketoilettet 

er i praksis et toiletbræt med dyser, der kan styres 

fra et lille kontrolpanel. Først skyller toilettet én 

bagi, derefter tørrer det én. Man kan slå varme til i 

brættet, så det ikke er koldt at sidde på.  

Mit teoretiske afsæt er den gren af samfundsviden-

skaberne, der kaldes Science & Technology Stu-

dies, der kort fortalt er optaget af hvordan forskel-

lige aktører (dvs. både menneskelige og ikke-men-

neskelige aktører, fx teknologier) indgår i relationer 

med hinanden, og hvilke effekter der herigennem 

skabes. Et andet afsæt er litteratur om begreber 

som selvhjulpenhed og autonomi, og hvordan disse 

begreber anvendes i forskellige sammenhænge, 

både i politiske strategier og forskning. 
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Autonomi og selvhjulpenhed 

I artiklen vil jeg give et bud på nogle forståelser af 

begreberne, der kan bidrage til at analysere kon-

krete livssituationer og dermed også til at få øje på, 

hvordan man som fagprofessionel kan identificere 

og understøtte selvhjulpenhed og/eller autonomi i 

borgeres liv. Herefter præsenterer jeg to casebe-

skrivelser af henholdvis Henry og Emily og deres ak-

tuelle livssituation. Henry og Emily er begge ældre 

mennesker, der har fået installeret et vasketoilet i 

deres hjem.  Efterfølgende præsenterer jeg en ana-

lyse af casene med afsæt i ovenstående begreber. 

Da man som velfærdsprofessionel støder på mål-

sætninger om selvhjulpenhed på en lang række 

områder (ikke kun på ældreområdet), stiller jeg af-

slutningsvis nogle refleksionsspørgsmål, der kan 

anvendes i forhold til det konkrete område, du ar-

bejder med. 

Autonomi og selvhjulpenhed 

Ordene autonomi og selvhjulpenhed bruges ofte 

synonymt, og mens autonomibegrebet har en lang 

historie, er ordet selvhjulpen først kommet på ba-

nen (i hvert fald i en velfærdsstatslig sammen-

hæng) de seneste 10-15 år. Ordet autonomi kædes 

specifikt til oplysningstidens forståelse af menne-

sket og borgeren som et oplyst og frit væsen, der 

er herre over sit eget liv og sin egen krop (Mol, 

2002; Mol, 2008; Reindal, 1999). Princippet om au-

tonomi er i forhold til sundhedsfaglig og social fag-

lig behandling i Danmark stadfæstet juridisk i Sund-

hedslovens kap 5 §15 og Servicelovens kapitel 5 § 

16 (Christensen et al., 2011). Som udgangspunkt er 

alle mennesker således autonome i den forstand, 

at alle juridisk set har ret til at være herre i eget liv 

– også ældre mennesker med behov for pleje.

Selvhjulpen er én af flere betegnelser, der associe-

rer til autonomi (Gómez et al., 2013). Selvhjulpen-

hed kan forstås som kapacitet til at varetage egne 

behov (Agich, 2003). I plejearbejde forstås selvhjul-

penhed som at være i stand til at kunne lave mad, 

gøre rent, vaske tøj, rede seng, skrive og så videre 

uden hjælp fra andre.  Denne forståelse af auto-

nomi har inden for handikapforskningen været kri-

tiseret for at stigmatisere eller offer-gøre personer 

med handikap. Her peges på selvbestemmelse, det 

at være i stand til selv at træffe beslutninger om 

eget liv, som et mere værdigt autonomibegreb 

(Reindal, 1999).   

Man kan dog indvende, at det gælder begge auto-

nomibegreber, selvhjulpenhed og selvbestem-

melse, at de hviler på en forestilling om det enkelte 

individ som en afgrænset enhed adskilt fra andre 

individer, det vil sige på det man kan kalde et indi-

vidualistisk individbegreb. Sådan en forståelse af 

mennesket som selv-tilstrækkeligt og uafhængigt 

af sociale relationer har i mange år æret underka-

stet en omfattende kritik fx fra teoretiske positio-

ner inden for sociologi, feministiske studier og fæ-

nomenologi (Reindal, 1999). 

Et kritikpunkt er, at selvbestemmelse og selvhjul-

penhed bliver gjort til normer for det rigtige eller 

gode liv, og at disse normer er vanskelige for 

mange mennesker at leve op til (Bacchi & Beasley, 

2002; Long, 2012; Struhkamp, 2005). I tråd hermed 

kritiseres det individualistiske individbegreb for at 

negligere, at mennesker grundlæggende er sociale 

væsener, der netop bliver til dem de er gennem de-

res relationer til andre mennesker. Vi er altid som 

udgangspunkt vævet ind i afhængigheder af andre 

mennesker (Dahler, 2018), og det er netop fordi vi 

er det, at vi er i stand til at handle. På den måde 

står autonomi ikke nødvendigvis i et modsætnings-

forhold til afhængighed, for vores forbindelser til 

andre mennesker og til verden er en forudsætning 

for at vi kan være autonome.   

Struhkamp (2005) er fx optaget af, hvordan auto-

nomi folder sig ud i konkret plejearbejde og har fo-

kus på, hvordan autonomi helt konkret praktiseres. 

I hendes fortolkning er relationalitet, sårbarhed og 

afhængighed væsentlige aspekter af autonomi. Au-

tonomi er noget, der bliver til i konkrete institutio-

nelle arrangementer, kan involvere forskellige ty-

per af teknologier, udfolde sig i træning, fx af per-

soner med handikap, og spire frem i interaktioner 

med de personer, der varetager plejefunktioner, 

både professionelle og ikke professionelle. 
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Autonomi og selvhjulpenhed 

Autonomi forstås på denne baggrund som kropslig-

gjort og som noget der bliver til i diverse engage-

menter med teknologier, personer, institutioner og 

rum. Autonomi er lige præcis muliggjort af disse re-

lationer og der er mange forskellige måder at gøre 

autonomi på. Der er altså tale om autonomi som et 

relationelt og situationelt begreb. Man må under-

søge konkrete situationer for at finde ud af om og 

hvordan, der gøres autonomi, og også om eventu-

elt teknologier bidrager eller ikke bidrager til at 

gøre autonomi. På baggrund af et studie af moni-

toreringsteknologier viser Gomez og kolleger fx, 

hvordan brug af teknologien sommetider tilveje-

bringer autonomi og andre gange ikke gør det. Go-

mez og kolleger understreger derfor, at autonomi 

og afhængighed ikke står i et modsætningsforhold. 

Det er netop, fordi vi er engagerede i og afhængige 

af andre, at vi er i stand til at handle, og have præ-

ferencer og ønsker. Autonomi kan således forstås 

som en effekt af relationer til andre. At gøre auto-

nomi handler derfor ikke om at reducere afhængig-

heder, men at afstemme afhængigheder i forhold 

til de effekter, de har for det menneske, det hand-

ler om (Gómez et al., 2013; Gómez, 2015). 

Uanset hvilken målgruppe man arbejder med, kan 

man bruge disse begreber til at reflektere over, 

hvad autonomi betyder i en helt konkret sammen-

hæng.  I mit arbejde med at undersøge hvordan au-

tonomi praktiseres ved hjælp af velfærdsteknolo-

gier, har jeg valgt vasketoilettet som undersøgel-

sescase. Det har jeg, fordi det typisk gives til perso-

ner, der har vanskeligt ved at tørre sig bagi efter 

endt toiletbesøg. For mange mennesker er det sår-

bart, at andre mennesker skal hjælpe én med no-

get, der er så intimt. Det handler lige præcis om no-

get, der er vigtigt for os selv at kunne gøre. Derfor 

er det en oplagt teknologi at studere, når man in-

teresserer sig for autonomi. Nedenfor præsenteres 

to cases: Henry og Emily.  Henry og Emily er begge 

ældre mennesker, der har fået installeret vasketoi-

letter, som led i den kommunale indsats, de er til-

budt.   

Cases 

Jeg har interviewet 10 ældre mennesker, hvoraf de 

fleste var over 80 år.  Interviewene er foregået i de-

res hjem, hvor jeg ud over at interviewe om livssi-

tuation og brug af teknologier også har lavet obser-

vationer. Interviewpersonerne har også vist mig 

deres vaske-skylletoiletter og forklaret, hvad det 

kan, og hvordan det fungerer. Jeg har kodet inter-

viewmateriale og observationsnoter og har i min 

tilgang til analysen været inspireret af ’situational 

analysis’ (Clarke, 2003). Med denne tilgang kort-

lægger man hvilke menneskelige og ikke-menne-

skelige aktører, der er tilstede i situationen og 

hvordan de relaterer sig til hinanden. På baggrund 

af kortlægningerne har jeg konstrueret følgende 

casehistorier. Historierne illustrerer, hvor forskel-

lige ældre menneskers liv med teknologier er. De 

kan bruges som afsæt til at forstå, hvor forskellige 

betydninger selvhjulpenhed og autonomi har for 

dem. 

Henry 

Henry er født i 1931 (interview november 2015). 

Han bor alene i en ældrebolig, efter at hans kone 

døde. Han har fem voksne døtre. De tager ham ofte 

med ud, siger han. Om sommeren tager de til 

stranden og får ål, og en gang om ugen tager hans 

yngste datter ham med i shopping-center. Der spi-

ser de morgenmad i cafeteriet. Alle hans døtre har 

fået en uddannelse, og det er han stolt af. Han for-

tæller, at hans helbred ikke fejler noget, det er bare 

benene, der svigter, så han er blevet dårligere gå-

ende. Han har hjemmehjælp 4 gange om dagen til 

hjælp til påklædning, husarbejde, madlavning og 

bad (en gang om ugen). Henry fik vasketoilet for 

ikke så længe siden, hvor længe husker han ikke. 

Han ved ikke hvorfor, men han skulle have nyt toi-

let, og ”så kom de med det her”. Henry er glad for 

det, for somme tider kniber det med at komme om 

og tørre sig. Henry viser mig hvordan det virker: 

”Perfekt […] man skal lige have en klud på eller wc-

papir. Det tager det meste af det jo, og det skåner 

jo også undertøjet, når vi er oppe i den alder, som 

vi har”. 
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Autonomi og selvhjulpenhed 
 

 
 

 

Henry er glad for hjemmehjælperne, som han flere 

gange i interviewet omtaler som ”pigerne”. Hvis 

man er flink mod dem, er de også flinke, siger han. 

De kommer og låner hans toilet, for det er så dej-

ligt; der er varme i brættet. Henry giver gerne en 

kop kaffe. Under interviewet kom en mandlig 

hjemmeplejer forbi og lånte Henrys toilet. “Der kan 

du se – det er sådan vi har det sammen”. De kom-

mer, når man kalder, siger han, og fortæller om en 

situation, hvor han havde et uheld (defæcerede i 

bukserne), mens han var med sin datter i shopping 

center. Så brugte han nødkald, og så stod de parat, 

da han kom hjem og ordnede det. Henry er i inter-

viewet mest optaget af at fortælle om sin el-scoo-

ter og også at vise den frem. På den kan han køre 

rundt selv, uden at være afhængig af nogen. Han 

kan selv køre i shoppingcenteret. Der er altid no-

gen, der er flinke til at hjælpe ham med at få varer 

ned fra hylderne, både personale og andre kunder. 

Han har oftest en af sine døtre med, der hjælper 

ham med varerne. Han tager hellere scooteren til 

gymnastik end bussen; ”så er ’de’ fri for at være af-

hængige af mig.” Han vil ikke undvære sin el-scoo-

ter. Han kører ud med den hver dag. Han er gam-

mel sømand, siger han, og han skal ud i ”bushen”. 

Han fortæller historier, fra da han sejlede på Syd-

amerika og Afrika. Når el-scooteren er til repara-

tion, føler han sig helt handikappet. Henry har prø-

vet at sidde i en kørestol, men han siger, at han ha-

der kørestole. Hans kone sad i kørestol i mange år, 

og han sagde dengang ”I får mig aldrig i en køre-

stol”. 

 

Emily 

Emily blev født i 1934. Da jeg kom til hendes hus, 

sad hun på gulvet og kæmpede for at få sine ride-

støvler af, og hun bad mig om hjælp. Hun var lige 

kommet fra ridning. Emily lider af Parkinsons, og da 

jeg var der, havde hun lige fået udskiftet et knæ et 

par måneder før på grund af slidgigt. Det var efter 

operationen, at hun fik vasketoilettet. “Jeg er syge-

plejerske”, sagde hun, og det var derfor hun kendte 

til toilettet. Hun beskriver tiden efter udskrivning 

fra sygehuset som rædselsfuld. Hun kunne ikke 

længere mærke, når hun skulle på toilettet. Hun 

måtte bruge ble og tage bad flere gange om dagen, 

hvilket tog hende ”100 år”, eftersom hun har van-

skeligt ved at tage bukser og strømper af. Hun 

havde smerter, og hendes medicinering for Parkin-

sons blev kompliceret af smertebehandlingen. 

Emily havde brug for hjælp, men kommunen 

sendte hende ”ufaglærte arbejdere”. Hvis de så 

blot havde sendt hjemmesygeplejersker, som ville 

forstå hendes smerter og komplikationer. Hun 

havde været ledende hjemmesygeplejerske i en 

anden kommune, og hun var ikke tilfreds med den 

hjælp, hun fik. De ville ikke hjælpe hende med va-

sketøjet, hvilket hun havde brug for, fordi hun var 

blevet inkontinent. Hun søgte om at få et vasketoi-

let og fik det to uger før interviewet. Det gør en 

kæmpe forskel, siger hun. Hun føler sig mere ren, 

og hun lugter ikke af gammel fisk mere. Nu har hun 

ikke brug for hjemmepleje fra kommunen, og hun 

vil hellere have sit hus fyldt med robotter end at 

have hjemmehjælpere i sit hjem. Hun køber mad 

på nettet og synes, at ham, der leverer maden, er 

så flink. Hun laver selv mad og er i madklub med to 

yngre naboer en gang om ugen. Alder betyder in-

genting i den sammenhæng, men alder plager 

hende i andre situationer og på andre måder. Man 

kan ikke gøre det samme, som man kunne engang. 

Emily bliver vred, siger hun, når andre devaluerer 

hende og skubber hende til side og behandler 

hende som en … ældre! Emily har to voksne børn, 

som bor langt væk med deres familier. Hun ser 

dem ikke meget. De har deres egne liv, siger hun. 

Emily taler ofte med sine veninder, der bor forskel-

lige steder i landet, via Skype. 

 

Analyse. Vasketoiletter, selvhjulpenhed og rela-

tionel autonomi 

Hvis vi ser på Henry, kan man sige, at han ikke er 

særligt selvhjulpen, eftersom han har brug for 

hjælp til at klæde sig på, vaske tøj, gøre rent, lave 

mad og handle. Hjemmeplejen kommer fire gange 

om dagen. Hans døtre, ansatte i butikkerne og an-

dre kunder hjælper ham med at tage varer ned fra 

hylderne. 
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Autonomi og selvhjulpenhed 

Han synes at være meget tilfreds med arrangemen-

terne omkring sig og giver ikke udtryk for, at hans 

beslutningsautonomi eller selvbestemmelse er ud-

fordret, heller ikke selvom han ikke var involveret i 

beslutningen om, at han skulle have et vasketoilet. 

Med kroppe, der aldres forskelligt, og som er ind-

lejret i forskellige og varierende relationer og af-

hængigheder, bliver autonomi også praktiseret for-

skelligt i ældre menneskers liv. Henry kan bo i sit 

hus, fordi hjemmehjælpere besøger ham fire 

gange om dagen. Han synes ikke at opleve sin rela-

tion til dem som en afhængighedsrelation: Han er 

venlig mod hjemmehjælperne, og de er venlige 

mod ham. Hjemmehjælperne kommer forbi og 

bruger hans toilet eller kommer forbi til en kop 

kaffe. Han tilbyder også noget til relationen: venlig-

hed, kaffe og et toilet. Da han fortalte om sine 

voksne døtre, sagde han, de alle fik en uddannelse. 

Han havde givet dem noget, og nu giver de ham no-

get. På den måde lader han ikke til at opleve eller 

praktisere disse relationer i form af afhængighed-

uafhængighed, og derfor synes det ikke vigtigt for 

ham at praktisere selvhjulpenhed i disse relationer.  

Når det kommer til at bevæge sig rundt, er auto-

nomi imidlertid vigtigt for ham. Som gammel sø-

mand – en vedvarende vigtig del af hans selvforstå-

else – skal han ikke skubbes rundt i en kørestol. Her 

spiller hans erfaring af tiden, hvor hans kone sad i 

kørestol også en rolle. Han er nødt til at kunne be-

væge sig rundt på sin elektriske scooter selv, også 

selvom det indebærer, at andre må følge med 

(hans døtre, andre kunder) og hjælpe ham med at 

tage indkøbsvarer ned fra hylderne. På den måde 

praktiserer Henry autonomi i relation til den ene 

arena, der er vigtig for hans identitet, arenaen at 

’bevæge sig rundt’.  Det er i den situation, at auto-

nomi er vigtig for ham, og den elektriske scooter, 

som han er afhængig af for at kunne udøve auto-

nomi, indgår i det relationelle netværk, som gør au-

tonomi mulig. 

Og hvad så med Emily? Efter nogle smertefulde 

uger i kølvandet på, at hun blev udskrevet fra hos-

pitalet, er hun alene. Der kommer rengøringshjælp 

en gang om ugen, hun bestiller varer på nettet og 

når hendes computer ikke virker, kommer ekspedi-

enten fra Mac-butikken forbi og hjælper hende. 

Når hun skal til ridning, tager hun en taxi. I den for-

stand at hun laver mere husligt arbejde end Henry, 

og ikke mindst at hun holder hjemmehjælperne fra 

døren, kan man godt sige, at hun er mere selvhjul-

pen. På den anden side har hun stadig brug for 

hjælp med daglige pligter og hun organiserer sig, så 

hun får den hjælp, hun har brug for. 

Hun vil ikke være afhængig af hjemmehjælpere, og 

hendes identitet som sygeplejerske og tidligere le-

der i hjemmeplejen danner rammen for, hvordan 

hun ser plejepersonale som ufaglært arbejdskraft. 

Som sagt praktiserer Emily selvhjulpenhed ved at 

holde hjemmehjælperne fra døren. Men hun er af-

hængig af hjælp fra andre i forbindelse med ind-

køb, rengøring og transport, hvilket hun selv orga-

niserer, og hun er sammen med sine naboer på en 

måde, hvor hun ikke føler, at alder er et problem. 

For hende er det, at hun bliver ældre, en byrde i 

den forstand, at hun ikke er i stand til at gøre det, 

hun plejede at gøre, og det går hende på, at hun 

oplever sig devalueret på grund af sin alder. Emily 

praktiserer selvhjulpenhed ved at leve så ”normalt” 

(som i ikke værende gammel) som muligt og ikke 

som en ældre person med brug for hjemmepleje. 

Hun praktiserer beslutningsautonomi ved selv at 

organisere sig med den hjælp, hun ønsker. Ligesom 

i Henrys situation, bliver Emilys autonomi til som 

effekt af de relationer, hun har med såvel teknolo-

gier (fx hendes Mac-samling og hendes vasketoilet) 

som mennesker (fx ham, der leverer mad og hen-

des naboer). Såvel Henry som Emily er afhænge af 

andre mennesker og teknologier for at kunne prak-

tisere autonomi i deres liv. 

Afslutning 

Casene viser, at det er væsentligt at reflektere 

over, hvad man mener med ord som selvhjulpen-

hed og autonomi. I artiklen fremsætter jeg en rela-

tionel forståelse af autonomi som i forhold til både 

socialt, pædagogisk og plejemæssigt professions-

arbejde indebærer, at man reflekterer over, hvor-

dan man kan understøtte arrangementer af bor-
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gere, teknologier, og rum: At man så at sige udbre-

der det relationelle arbejde til at omfatte det kom-

plekse og dynamiske arrangement af krop, identi-

tet, teknologi, pårørende, professionelle og omgi-

velser, som borgeren (og eventuelt hendes tekno-

logi) er indlejret i. Man må vedvarende justere 

dette arrangement, så det tilvejebringer autonomi 

på en måde, som er meningsfuld for borgeren. Når 

autonomi forstås som en effekt af relationer til an-

dre, og altså ikke som en modsætning til afhængig-

hed, kommer det professionelle arbejde med men-

nesker og teknologier til at handle om ikke at redu-

cere afhængigheder, men at justere afhængighe-

der i forhold til de effekter, de har for den eller de 

konkrete borgere, det handler om. 

Refleksionsspørgsmål 

 Reflekter over hvad selvhjulpenhed og selvbe-

stemmelse, som mål for autonomi, indebærer

for den målgruppe, du arbejder med.

 Giver begrebet relationel autonomi mening i

forhold til den målgruppe, du arbejder med

eller læser om? Hvordan?

 Tænk på to forskellige borgere/børn/elever/

patienter, du kender godt. Noter eventuelt

stikord ned om dem og deres livssituation. Er

autonomi det samme for dem? Hvordan /

hvordan ikke?

 Hvis du som fagprofessionel skulle under-

støtte disse to borgeres autonomi, hvad vil du

så gøre eller have fokus på?
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Viden i praksis 

Om at gøre plads til borgeren i samtalen: 

Kommunikation og borgerinddragelse i 

socialt arbejde – hvad ved vi? 

Af: Mette Ørum1, Maria Kildehave2 og Anne Marie Dahler3 

I artiklen præsenteres en forskningsoversigt over kommunikation i borgerinddragelse i socialt arbejde med 

borgere i udsatte positioner. Oversigten bygger på 20 nyere, nordiske artikler og præsenterer centrale aspekter 

af viden om kommunikation og borgerinddragelse i en-til-en mødet mellem borger og socialarbejder. Med 

afsæt i artiklerne præsenteres forskellige tilgange og begreber om borgerinddragelse med fokus på henholdsvis 

grader af inddragelse og former for inddragelse, sammenhæng mellem begreber om borgerinddragelse og 

styringslogikker og borgerperspektivet.  I artiklen peges der på centrale temaer, som er væsentlige i relation til 

borgerinddragende kommunikation, herunder fokusområder i borgerinddragende processer, kommunikative 

kompetencebehov og organisatoriske rammer. På baggrund af oversigten opstilles afslutningsvis en 

refleksionsmodel til brug i undervisning af fremtidens socialrådgivere/socialarbejdere.  

Nøgleord: Borgerinddragelse, kommunikation, refleksion, socialt arbejde, borgere i udsatte positioner 

Baggrund og formål 

I socialrådgiverprofessionen beskæftiger man sig 

med selvfølgelighed med borgerinddragelse, både 

som noget der er en fælles forståelse af, og som 

noget der praktiseres i socialt arbejde. Med den 

lille socialreform i 1998 fik brugerinddragelse plads 

i lovgivningen med retssikkerhedslovens § 4 

(Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område, §4). Siden 

har der været tilbagevendende drøftelser af 

indholdet og betydningen af ordlyden af 

bestemmelsen, som er blevet fortolket på mange 

forskellige måder. Der har imidlertid været enighed 

om, at borgerinddragelse kan have flere 

betydninger, og at inddragelse af borgeren kan 

1 Lektor, Socialrådgiveruddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
2 Adjunkt, Socialrådgiveruddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
3 Lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

forstås og praktiseres forskelligt i socialt arbejde 

(Hansen et al., 2007).  

Kommunikation i borgerinddragelse kan fx handle 

om en situation, hvor en borger skal gennemgå et 

afklaringsforløb. Det kunne være Simon, som er 

sidst i fyrrene og håndværker, og som har været 

ramt af to diskusprolapser. Han har været i 

kontanthjælpssystemet i nogle år og har været 

igennem adskillige aktiveringsprojekter. Simons 

hverdag er præget af smerter, og han ser frem til 

en endelig afklaring af sin situation og sit 

forsørgelsesgrundlag. Socialarbejderen arbejder 

inden for nogle lovgivningsmæssige rammer og 

skal overveje hvilke forhold ved Simons liv og 

livsvilkår, der har betydning for hans situation og er 

relevante at inddrage i forløbet. 
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Socialrådgiveren skal også oveveje, hvordan den 

enkelte samtale kan understøtte samarbejdet og 

fremdrift i forløbet inden for systemets rammer, så 

det giver mening for Simon (eksemplet er hentet 

fra Danneris & Dall, 2017). 

I denne artikel præsenteres en forskningsoversigt 

over kommunikation i borgerinddragelse4 i socialt 

arbejde med afsæt i spørgsmålet: Hvilken viden 

findes der om borgerinddragende kommunikation 

i mødet mellem borger og socialarbejder5 i det 

sociale arbejdes felt. 

Artiklen har et særligt fokus på viden om 

kommunikation og borgerinddragelse i en-til-en 

mødet mellem borger og socialarbejder. Den 

bygger på en række nyere forskningsartikler, som 

har været afsæt for at sammenfatte og uddrage 

centrale temaer, fællesnævnere og forskelle i 

forståelser af kommunikation og borgerind-

dragelse. Formålet med arbejdet er dels at bidrage 

til at skabe overblik over aktuel viden på feltet og 

dels at beskrive en refleksionsmodel for 

borgerinddragende kommunikation i det konkrete 

møde mellem socialarbejder og borger til brug i 

undervisning af fremtidens socialrådgivere. Vi 

ønsker med dette arbejde at bidrage til at skabe en 

referenceramme, som kan understøtte en fortsat 

refleksion og udvikling af et inddragende 

borgersamarbejde. 

Nedenfor præsenteres den metodiske tilgang i 

forskningsoversigten. I vores gennemgang 

præsenteres forskellige tilgange til og begreber om 

borgerinddragelse med fokus på både grader af 

inddragelse og former for inddragelse, hvor 

borgerinddragelse kobles til bestemte 

styringslogikker. I efterfølgende afsnit redegøres 

der for forskellige aspekter af borgerens liv og 

gøren, der kan være relevant at inddrage i 

samtalen. Herefter præsenteres væsentlige 

                                                           

4 Vi benytter her termen borgerinddragelse, selvom flere af 
de studier, artiklen bygger på, benytter termen 
brugerinddragelse. Det gør vi dels for at skabe konsistent 
sprogbrug i artiklen og dels for at understrege, at konteksten 
for mødet mellem socialarbejder og borger er 
velfærdsstatslig og ikke (for)brugsmæssig. 

temaer vedrørende borgerinddragende kommu-

nikation fra de gennemgåede forskningsartikler, 

blandt andet borgerinddragende processer, 

kommunikative kompetencebehov og organisa-

toriske problemstillinger.  

Metode 

Til forskningsoversigten har vi søgt forsknings-

artikler fra nordiske lande, det vil sige, at 

konteksten for de inddragede artikler er socialt 

arbejde i velfærdsstatslige rammer. Søgningen har 

været afgrænset til voksenområdet, da der kan 

være særlige forhold i kommunikationen med børn 

og unge, som vil være et studie for sig.  I søgningen 

har der været fokus på den mundtlige 

kommunikation og ansigt-til-ansigt møder mellem 

socialarbejderen og borgeren. Det har betydet, at 

undersøgelser, der vedrører borgergrupper eller 

møder med flere parter, er ekskluderet. Vi har også 

udeladt materiale med grupper af borgere med 

særlige behov eller udfordringer, som svære 

diagnoser eller funktionslidelser, der kræver 

særlige kommunikative kompetencer, metoder 

eller forhold der understøtter kommunikationen. 

Søgningen er afgrænset til perioden efter 2013. I 

årene 2013-14 blev en række reformer og tiltag, 

som har betydning for kontekst og rammer for det 

sociale arbejde, gennemført. Ved at afgrænse 

perioden til efter 2013 sigtes der mod viden om 

kommunikation i borgerinddragende processer i 

en nutidig og aktuel kontekst. Søgningen er udført 

i perioden 20. februar 2020 til 14. maj 2020. 

Vi har benyttet flere søgestrategier for at afdække 

søgespørgsmålet, herunder bloksøgning, 

tidsskriftssøgning og håndsøgning.  Vi har søgt i 

databaserne Bibliotek.dk, Den Danske Forsknings-

database og den norske database Idunn. 

5 Vi benytter termen socialarbejder, fordi det ikke er givet, at 
den person, der møder borgeren, er socialrådgiver. Det gør 
sig især gældende på beskæftigelsesområdet, som en del af 
de inddragede artikler beskæftiger sig med. 

10



Om at gøre plads til borgeren i samtalen 

 

 

 

I søgeprocesserne har vi kombineret forskellige 

betegnelser for socialrådgiverens funktioner (fx 

socialarbejder, socialrådgiver, sagsbehandler) med 

varianter af begrebet borgerinddragelse og 

kommunikation mellem borger og socialarbejder 

(fx inddrage, medbestemme, samskabe) og med 

forskellige betegnelser for borgeren i forskellige 

roller og positioner (fx bruger, borger, medborger). 

I alt fandt vi frem til 982 artikler, som blev 

gennemgået på titel- og (hvis muligt) abstract-

niveau. På den baggrund udvalgte vi 64 tekster til 

fuldtekstlæsning. Heraf har 20 artikler opfyldt 

inklusionskriterierne og indgår i oversigten (se 

tabel 1). 

Inklusionskriterium har været, hvorvidt artiklerne 

kunne bidrage til at besvare artiklens 

hovedspørgsmål. Eksklusionskriterier har fx været 

hvis artiklen handlede om patientinddragelse, var 

en avisartikel, udelukkende handlede om 

kommunikation, knyttede sig til særlige grupper af 

borgere eller var rettet specifikt mod børn, 

personer med psykisk sygdom eller personer med 

kognitive udfordringer. 

De 20 udvalgte artikler er vist i nedenstående tabel, 

hvor artiklens forskningsfelt og interesseområde er 

angivet. Derudover er de kommunikative 

kompetencebehov hos socialarbejderen oplistet. 

 

Tabel 1. Oversigt over inddragede artikler. Forskningsfelt, interesse og kompetencebehov. 

Artikel Forskningsfelt Interesse Kompetencebehov 

Andersen, M. L. 
(2015a) 

Beskæftigelse 
Udsatte 
positioner 
ADHD 

Borgerperspektiv og kvalitet 
Hvorfor det stadig er en udfordring 
at inddrage 

Rammesætning 
Respekt 
Videndeling 

Andersen, M. L. 
(2015b) 

Beskæftigelse 
 

Empowerment og inddragelse Kritisk refleksion 
Videndeling om 
strukturelle forhold 

Andersen, M. L. 
(2017) 

Beskæftigelse 
Udsatte 
positioner 
 

Refleksion og læreprocesser mhp. 
øget inddragelse 

Metarefleksion 
Undersøgende 
Indlevelse 
Anerkendelse 
Dialogkompetencer 
Fælles dagsorden 
Opsummering 

Andersen, M. L.  
(2020) 

Beskæftigelse 
Borgere i 
udsatte 
positioner 

Udvikling af borgerinddragelse 
sammen med praksis 
Understøttelse af empowerment 

Dialogiske kompetencer 
Formidling om system 
og rammer 
perspektivbytte 

Antczak, H., 
Steensbæk, S., 
Ebsen, F.C. & 
Mackrill, T. 
(2018) 

Unge  
Udsatte 
positioner 
(B&U regi) 

Relation, kontekst og ramme 
Kompetenceudvikling via 
videobaseret supervision 

Opsummering 
Refleksion 
Fleksibilitet i metode 

Caswell, D. & Dall, T.  
(2018) 

Beskæftigelse Udvikling og kvalificering af 
borgersamarbejde gennem 
praksisforskning 

Udfoldelse af borgers 
perspektiv 
Timing 
Opmærksomhed 
Gribning 
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Caswell, D. & 
Monrad, M. 
(2017) 

Beskæftigelse Politiske, organisatoriske og 
relationelle forholds betydning for 
samarbejde 
Samskabelse som tilgang til 
komplekse problemstillinger 

Faglig vurdering 
Timing 
Handlekraft 
Relationelle færdigheder 
Tillid 
Formidling 

Danneris, S. (2016) Aktivitetsparate 
kontanthjælps-
modtagere 

Betydning af inddragelse af borger 
ifht. at skabe bevægelse 

Relationelle 
kompetencer 
fleksibilitet 

Danneris, S. & 
Caswell, D. 
(2019) 

Borgere i 
udsatte 
positioner med 
komplekse 
helbreds/social 
problemer 

Virksomme elementer i 
beskæftigelsesarbejde med borgere 
i udsatte positioner 

Lydhørhed 
Afstemning af 
information 
Indlevelse 

Danneris, S. & Dall, T. 
(2017) 

Aktivitetsparate 
kontanthjælps-
modtagere 

Meningsfuldhed – hvad det betyder 
fra forskellige perspektiver 

Lytte til hvordan indsats 
opleves fra borgers 
perspektiv 

Danneris, S., Dall, T., 
Caswell, D. & Olesen, 
S.P. 
(2017) 

Beskæftigelse 
Aktivitetsparate 
borgere 

Kommunikation mellem 
socialarbejde og borger 
Undersøgende praksis med fokus 
på mestringsforventning og 
handlekraft 

Transparens 
Gribning 
Gå på opdagelse i 
borgers ytringer 

Henriksen, K. 
(2018) 

Det sociale 
arbejdes felt 

Udvikling af bæredygtigt 
samarbejde med borgeren 
Styrke borgerens stemme 

Refleksivitet 
Dialogiske færdigheder 
Medfølelse 
Sociologisk fantasi 

Holmboe, L. 
(2014) 

Borgere i 
mentorforløb 

Betydningen af et støttende 
borgersamarbejde ifht. at skabe 
forandring og udvikling 

Empati 
Tålmodighed 
Positivt menneskesyn 
Kendskab til målgruppe 
og indsats  

Krogstrup, H. K. & 
Mortensen, N. M. 
(2017) 

Ledige voksne 
borgere i 
udsatte 
positioner 

Borgerens rolle i samskabelse Relationskompetence 
Etablering af tillid 
Undersøgende og 
eksplorativ tilgang 

Larsen, F., Caswell, 
D., Andersen, N. A., 
Bendix, H., Breidahl, 
K., Dall, T., Danneris, 
S., Monrad, M., Dahl-
Nielsen, K. & Olesen, 
S. P., (2018)

Beskæftigelse Hvordan inddragelse af borger kan 
styrke beskæftigelsesindsatsen 

Gribning 
Timing 
Information 
Understøtte 
Motivere 

Mehlsen, L. 
(2019) 

Ledige borgere 
i udsatte 
positioner 

Oplevelse af inddragelse fra 
borgerperspektiv 

Dialogiske kompetencer 
Interesse for borger 
Tydelighed 
Information 
Lydhørhed 
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Moesby-Jensen, C. K. 
(2014) 

Forældre 
Handicap 

Inddragelse af forældre til børn 
med handicap 

Dialog 
Refleksion 
Undersøgende  
Information om 
sagsbehandling og om 
muligheder 

Monrad, M. 
(2019) 

Det sociale 
arbejdes felt 

Forskellige perspektiver på 
inddragelse 

Refleksion over 
forholdemåde 
Evne til at etablere tillid 
Dialogiske færdigheder 

Olesen, E.S.B. 
(2018) 

Unge ledige 
med psykiske 
problemer 

Medbestemmelse i psykiatrien Øget opmærksomhed 
på borgers subjektive 
oplevelse /kompleksitet 
Viden om systemet 

Wisti, P. & 
Nirmalarajan, L. 
(2017) 

Det sociale 
arbejdes felt 

Udvikling af brugerindflydelse og 
håndtering af ulige magtforhold 

Interesse for/forståelse 
for kategoriseringer 
Metodisk dialog 

Analyse: Borgerinddragende kommunikation i 

mødet mellem borger og socialarbejder 

Det udvalgte materiale har dannet grundlagt for en 

tværgående sammenfatning og kondensering af 

viden med afsæt i udvalgte temaer. I 

bearbejdningen har der primært været fokus på 

viden om kommunikative kompetencer, der 

understøtter borgerinddragende kommunikation. 

Vi har fokuseret på, om og hvordan begrebet 

borgerinddragelse udfoldes i teksterne og hvilke 

aspekter af borgerens perspektiv, der lægges vægt 

på at inddrage i samarbejdet. I den tværgående 

analyse er det blevet tydeligt, hvilken rolle 

konteksten og de organisatoriske forhold spiller for 

hvordan borgerinddragelse kan praktiseres. Som 

grundlag for analyseprocessen har vi udarbejdet en 

skematik, hvor vi som afsæt for læsning af 

artiklerne både på langs og på tværs har registreret 

artiklernes hovedspørgsmål, metodiske tilgange, 

centrale begreber og resultater. I følgende afsnit 

gennemgås resultaterne af analysen.  

Forskningstilgange 
I de 20 inkluderede artikler i studiet er 

forskningstilgangene overvejende praksis- og 

aktionsforskningsorienterede, det vil sige 

forskningstilgange, der i forskellige grader er rettet 

mod og/eller inddrager andre aktører i det sociale 

arbejdes praksis i forskningsprocessen, ofte med 

det sigte at understøtte udviklingsprocesser i det 

sociale arbejdes felt. Der har været anvendt 

interviews, lydoptagelser og observationer som 

grundlag for en fælles refleksiv proces mellem 

forskere og praktikere om borgersamarbejdet. 

Omdrejningspunktet for samarbejdet har været 

udvikling af socialarbejderens kommunikative 

kompetencer i borgersamarbejdet. Herudover er 

der teoriudviklende artikler som bygger på 

empiriske studier af borgersamarbejdet, fx med 

fokus på former og grader af borgersamarbejde og 

på forskellige perspektiver og formål med 

borgersamarbejde (Monrad, 2019; Krogstrup & 

Mortensen, 2017; Andersen, 2015b; Wisti & 

Nirmalarajan, 2017). 
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Begreber om inddragelse 
I dette afsnit sammenfattes de inkluderede 

artiklers begreber om borgerinddragelse. Der er en 

række fælles definitioner og formuleringer og 

samtidig variationer mellem begreberne. 

Definitionen af borgerinddragelse strækker sig 

over et kontinuum fra en neoliberal tilgang med 

fokus på borgerens ansvar for eget liv og fokus på 

borgerens personlige udvikling til et kritisk, 

demokratisk og myndiggørende borgerperspektiv, 

hvor borgerens rettigheder, sociale vilkår og 

konteksten er grundlag for samarbejdet. I 

artiklerne defineres borgerinddragelse i relation til 

forskellige perspektiver på borgerens indre og ydre 

liv og i relation til de forskellige roller og positioner, 

som socialarbejderen indtager i samarbejdet med 

borgeren (Andersen, 2020; Monrad, 2019; 

Krogstrup & Mortensen, 2017; Henriksen, 2018). 

To af artiklerne refererer til Arnsteins trappe 

(gengivet overfor), som grundlag for udfoldelse af 

begrebet borgerinddragelse (Monrad, 2017; 

Andersen, 2020). 

Modellen illustrerer grader af borgerinddragelse i 

samarbejdet samt borgerens rolle og position på 

de forskellige trin (Andersen, 2020). På de nederste 

trin fra et til tre befinder borgeren sig i en passiv 

rolle med mulighed for at bidrage med information 

og indflydelse.  Fra trin fire og opad øges graden af 

samarbejde, deltagelse, involvering og 

selvbestemmelse.  

 

 

Figur 1. Arnsteins trappe (Andersen, 2020, s. 290) 

 

På det øverste trin antager samarbejdet form af et 

partnerskab til forskel fra de nederste trin, hvor 

samarbejdet er underlagt den professionelles 

styring (Andersen, 2020; Monrad, 2019). 

Arnsteins model demonstrerer, at inddragelse er et 

differentieret fænomen. Nedenstående model 

udviklet af Brandt og kollegaer (refereret i 

Andersen, 2020) illustrerer ligeledes forskellige 

grader af inddragelse og de forskellige roller, fra 

passiv til tiltagende deltagende og 

selvbestemmende aktør, som borgeren indgår i 

(Andersen, 2020). 

 

 

Figur 2. Ladder of differentiated involvement (Brandt, Andersen & Uggerhøj, 2017, citeret i Andersen, 2020, s. 291) 
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Modellen er inspireret af Shulmans model og 

tilgang til borgersamarbejde (Andersen, 2020). 

Shulmans samarbejdsmodel tager afsæt i et 

interaktionistisk perspektiv og understreger 

betydningen af at tage den andens perspektiv som 

udgangspunkt for samarbejde mellem professionel 

og borger. Ifølge Shulman må et samarbejde bygge 

på en aftale om samarbejdets genstand, og det skal 

i meget høj grad afspejle borgerens 

problemforståelse. Det er således helt centralt, at 

den professionelle er i stand til at inkludere 

borgerens perspektiv i samtalen (Andersen, 2020).  

I Krogstrups og Mortensens artikel fra 2017 om 

brugerinvolvering i samskabelse præsenteres en 

firefeltsfigur, som illustrerer forskellige former for 

og grader af inddragelsesprocesser ud fra et 

organisatorisk perspektiv. Figurer viser også den 

måde, hvorpå organiseringen understøtter 

inddragelse af borgeren ud fra mere formaliserede 

processer og procedurer i samarbejdet med 

borgeren (Krogstrup & Mortensen, 2017). 

 

Figur 3. Brugerinvolvering i samskabelsesprocesser (Krogstrup 

& Mortensen, 2017, s. 156). 

Den vertikale akse viser omfanget af formaliserede 

procedurer og processer, der understøtter 

samarbejde med og inddragelse af borgeren. Den 

horisontale akse viser graden af indflydelse fra 

ingen indflydelse til medbestemmelse, og derfor 

også i hvor høj grad borgerens meninger inddrages 

og medtænkes i indsatsen. Figuren illustrerer, at 

borgerinddragelse og samskabelsesprocesser 

fordrer en organisatorisk ramme og processer, der 

understøtter inddragelse. Den organisatoriske 

ramme kan danne grundlag for dokumentation og 

evaluering af samarbejdet med borgeren. Den 

organisatoriske ramme og proces skal understøttes 

i det konkrete møde og samarbejde med borgeren. 

Der tilstræbes ligeværdighed i samarbejdet med 

borgeren, og borgerens forståelse af problemet er 

(ligesom hos Schulman) omdrejningspunktet for 

samarbejdet. Dette illustreres, sammen med 

borgerens oplevelse af mening, af den vertikale 

akse. 

Styringsformer og inddragelse 
Ud over grader af inddragelse refereres der i 

materialet til forskellige tidstypiske former for 

inddragelse, der er koblet til forskellige 

styringsformer og tilgange til borgersamarbejde, 

herunder demokratisk inddragelse, 

(for)brugerorienteret inddragelse, samskabende 

inddragelse og selvrefleksiv inddragelse. 

Den demokratiske tilgang fremhæver, at borgerens 

stemme og mulighed for at blive hørt er et 

væsentligt element i udviklingen af velfærdsstaten 

og af det sociale arbejde. Inddragelse af borgeren 

bidrager til at understøtte udviklingen af det 

sociale arbejde og til at borgerens behov 

tilgodeses. Der er fokus på borgerens rettigheder i 

systemet. Borgerens definition af problemer og 

behov er centrale i samarbejdet, så indsatsen 

opleves som meningsfuld og relevant. Inddragelse 

af borgeren understøtter myndiggørelse og 

empowerment, og kernen i den demokratiske 

tilgang er at give borgeren medbestemmelse og 

handlemuligheder, der vedrører egne forhold og 

livsvilkår (Andersen, 2020; Henriksen, 2018; 

Monrad, 2019).  

Den demokratiske tilgang til borgerinddragelse 

adskiller sig fra den (for)brugerorienterede. 

Sidstnævnte tilgang bygger på et markeds-

perspektiv, der forudsætter borgerens kapacitet og 

formåen til at foretage et oplyst valg mellem 

forskellige tilbud og indsatser. 

2.processer til 
brugerinddragelse 

men ingen 
indflydelse

1.brugeren som 
co-producent med 
høj grad af bruger 

inddragelse og 
indflydelse

4. ingen 
brugerinddragelse 

eller indflydelse

3. bruger 
indflydelse men 

ingen 
formaliserede 

processer
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Dette kræver tilstrækkelig information og 

valgmuligheder. Denne tilgang har til formål at 

sikre effektivitet og valgmuligheder i løsningen af 

borgerens sociale problemer.  Det er således en 

grundtanke at styrke borgerens kapacitet til at tage 

fornuftige og ansvarlige beslutninger, der giver 

mening for både borger og system. Denne tilgang 

til borgerinddragelse knytter sig til styreformen 

New Public Management, som har domineret 

organiseringen af det sociale arbejde siden 

1990’erne (Monrad, 2019; Andersen, 2020). 

Samskabende inddragelse knytter sig til 

udviklingen af New Public Governance. Dette er en 

styringsform, som lægger op til samskabende 

processer i samarbejdet med borgeren. Formålet 

her er at mobilisere borgerens ressourcer og 

kompetencer, sådan at eksisterende samarbejde 

og indsatser udvikles med afsæt i borgerens 

værdier og ønsker. Borgerens ejerskab til 

processen er central. Tillid og ligeværdighed er 

væsentlige omdrejningspunkter for samarbejdet, 

som skal etableret gennem åbenhed og 

responsivitet over for borgerens perspektiv, viden 

og erfaringer. Borgeren har en aktiv deltagende 

rolle i samarbejdet og bidrager med input og 

initiativ. Dermed bliver socialarbejderens rolle 

mere faciliterende. Samskabende inddragelse 

fordrer en organisering, der understøtter denne 

rollefordeling med en vis grad af fleksibilitet. 

Samtidig skal borgeren føle sig i stand til at bidrage 

med viden og ressourcer (Krogstrup & Mortensen, 

2017; Monrad, 2019). 

I Merete Monrads artikel fra 2019 præsenteres 

begrebet selvrefleksiv (og selvudviklende) borger-

inddragelse. Denne inddragelse har fokus på 

borgerens personlige udvikling og mestrings-

forventning i forhold til at realisere mål om 

selvudvikling, som kan bringe til selvforsørgelse. 

Borgerens personlige udvikling er omdrejnings-

punktet for indsatsen. Der er således tale om et 

individorienteret fokus, hvor målet er at 

ansvarliggøre borgeren for sin personlige udvikling. 

Afsættet for borgerens personlige udvikling er 

borgerens mål og målsætninger. Grundlag og 

udgangspunkt for samarbejdet er borgerens 

handleplan. Borgerens indre liv, mestrings-

forventning og ønsker omkring personlig udvikling 

er dermed de områder, der inddrages fra 

borgerens liv. I artiklen peges der på risikoen for at 

negligere de indbyggede interessekonflikter og 

magten i mødet og de sociale vilkår og strukturelle 

forhold, som påvirker og hæmmer borgerens 

udfoldelses- og handlemuligheder. Der peges 

endvidere på, at de forskellige formål og 

perspektiver på inddragelse kræver refleksion over 

roller, da socialarbejderens position tager form 

som coach og/eller terapeut. I den sammenhæng 

er etablering af gensidig tillid afgørende for et 

bæredygtigt samarbejde (Monrad, 2019).  

Borgerperspektivet 
I dette afsnit sammenfattes det hvilke dele at 

borgerens liv, der vurderes at være relevante at 

inddrage for at understøtte samarbejdet med 

borgeren. 

I en række artikler er der fokus på betydningen af 

at inddrage borgerens perspektiv og livsverden, 

herunder viden, erfaringer og oplevelse af det gode 

liv og livsvilkår. Nogle artikler fremhæver 

endvidere, at det har betydning for borgerens 

engagement og ejerskab til samarbejdet, at der er 

blik for de relevante strukturelle og intersektionelle 

forhold i borgerens liv (Larsen et al., 2018; Danneris 

& Dall, 2017; Caswell & Dall, 2018; Andersen, 2020; 

Henriksen, 2018; Caswell & Monrad, 2017; 

Mehlsen 2019; Krogstrup & Mortensen, 2017). 

Det er også relevant at inddrage borgerens 

arbejdsmarkedsperspektiv, mestringsforventning 

og en kortlægning af borgerens kompetencer 

(herunder sociale kompetencer), ressourcer og 

problemer. En sådan kortlægning understøtter 

samarbejdet med borgeren og udfolder de 

områder, der engagerer hende eller de områder, 

der kan være behov for at socialarbejderen og 

borgeren kan samarbejde om at styrke. 

Udforskning af disse områder af borgerens liv 

understøtter borgerens ejerskab og mestrings-

forventning (Andersen, 2015a; Caswell & Monrad, 

2017; Caswell & Dall, 2018; Danneris & Dall, 2017). 
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Det er ligeledes relevant at have blik for de 

strukturelle faktorer og forhold, der påvirker 

borgerens situation og livsvilkår, fx lovgivning, 

økonomi og intersektionelle faktorer, der kan 

skabe afmagt og marginalisering. Inddragelse af 

disse forhold bidrager til, at borgeren oplever at 

blive anerkendt og støttet i at overkomme svære 

omstændigheder. I tilknytning hertil forholder 

nogle artikler sig kritisk til individfokuserede 

tilgange, der alene vægter borgerens selvudvikling. 

Kritikken går fx på, at et sådant fokus øger risikoen 

for at overse de vilkår og livsomstændigheder, der 

præger den enkelte borgers liv, situation og 

muligheder, og dermed borgerens behov for støtte 

til at tage magten over eget liv (Henriksen, 2018; 

Wisti & Nirmalarajan, 2017; Monrad, 2019; 

Danneris & Dall, 2017). 

Fokusområder i borgerinddragende processer 
I de næste afsnit sammenfattes de forhold, som 

ifølge de inddragede artikler er væsentligt at 

interessere sig for i borgerinddragende processer. 

Hyppighed, kontinuitet og omfang af kontakt 

Det går igen, at tilgængelighed, hyppighed og 

varighed af kontakt har en betydning for sam-

arbejdet med borgeren og dermed for ind-

dragelsen af borgerens livsverden og perspektiv. I 

den sammenhæng nævnes kontinuitet som en 

vigtig faktor i samarbejdet med borgeren. Det 

fremhæves, at etablering af tillid kræver tid og rum 

i samarbejdet med borgeren (Antczak et al., 2018; 

Caswell & Dall, 2018; Larsen et al., 2018; Krogstrup 

& Mortensen, 2017). 

Bevægelse og fremdrift 

Bevægelse og fremdrift i samarbejde og proces 

bidrager til at skabe mening med og ejerskab til 

forløbet. Der er eksempler i artiklerne på, hvordan 

langstrakte forløb og processer udfordrer 

borgerens tro på forandring og dermed motivation 

for samarbejde. Langstrakte forløb kan endvidere 

underminere borgerens tillid til systemet og til 

socialarbejderen, som repræsenterer systemet. I 

den sammenhæng har det betydning, at social-

arbejderen har et fagligt frirum og handle-

muligheder i samarbejdet med borgeren, og 

dermed mulighed for at understøtte borgerens 

oplevelse af fremdrift og bevægelse i sagen 

(Danneris & Dall, 2017). 

Magt og asymmetri  

Socialarbejderens møde med borgeren foregår i et 

magtfuldt og asymmetrisk rum. Magten er givet af 

de institutionelle rammer og lovgivningen på 

området, men også af de subjektiveringsprocesser 

som finder sted i mødet mellem borger og 

socialarbejder. Socialt arbejde vedrører vitale og 

grundlæggende vilkår for borgerens tilværelse, 

som socialarbejderen forvalter som myndigheds-

person. Derfor bør socialarbejderen være bevidst 

om de organisatoriske rammers betydning og de 

dilemmaer og modsætningsforhold, der er 

indbygget i mødet mellem borger og socialarbejder 

(Monrad, 2019; Wisti & Nirmalarajan, 2017; 

Henriksen, 2017, Andersen, 2020). 

Kommunikative kompetencebehov  

I artiklerne har vi identificeret en række 

kommunikative kompetencer hos socialarbejderen 

og andre opmærksomhedspunkter, som har 

betydning for om og hvordan, inddragelse kan 

finde sted. 

Formidling og information 

Socialarbejderen har en vigtig opgave i at sætte 

rammen for samarbejdet og vurdere hvilken viden, 

borgeren har brug for for at kunne navigere i 

systemet. Det er væsentligt for samarbejdet og 

processen i sagsforløbet og indsatsen, at 

socialarbejderen formår at formidle rammen for 

samarbejdet på en passende og forståelig måde til 

borgeren. Der er behov for, at socialarbejderen 

formår at afstemme information på en tydelig 

måde, så borgeren oplever gennemsigtighed. 

Konkret kan det udmøntes i, at der samarbejdes 

om at opstille mål og ønsker for samarbejdet, og at 

der udarbejdes dagsordener, der understøtter 

dette (Andersen, 2017; Andersen, 2020; Antczak et 

al., 2018; Caswell & Monrad, 2017; Danneris et al., 

2017; Larsen et al., 2018; Mehlsen, 2019; Moesby-

Jensen, 2014; Olesen, 2018). 
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Refleksive processer og kompetencer 

I samarbejdet mellem forskere og praktikere er der 

eksempler på, at socialarbejderne efterspørger 

samtaleskabeloner, kommunikationsteknikker og 

værktøjer (Andersen, 2017; Danneris et al., 2017). 

Forskningen viser imidlertid, at refleksive 

processer omkring samarbejdet med borgeren 

bidrager positivt til samarbejdet og borgerens 

udbytte af indsatsen. Socialarbejderens refleksive 

kompetencer og metarefleksion er derfor 

væsentlige for forløbet. Samtalen kan foregå i 

forskellige kontekster, og borgerens livsvilkår og 

omstændigheder er vidt forskellige. Det vil derfor 

variere hvilke områder fra borgerens liv, det er 

relevante at inddrage. Det vil derfor ikke styrke 

samarbejdet at standardisere indholdet af 

samtalerne eller udpege særlige værkstøjer til brug 

i samtalen (Andersen, 2020; Antczak et al., 2018; 

Larsen et al., 2017; Andersen, 2015b; Moesby-

Jensen, 2014; Monrad, 2019). 

Holdning og tilgang 

Nogle artikler peger også på, at socialarbejderens 

tilgang og mind-set er afgørende for samarbejdet 

med borgeren. Det har en stor betydning, at 

socialarbejderen møder borgeren anerkendende 

og ligeværdigt med et positivt menneskesyn. Det 

tillægges også betydning, at der er åbenhed og 

forståelse over for den kompleksitet, der præger 

borgerens liv. Socialarbejderens holdning og 

tilgang til borgeren ses i materialet som væsentligt 

i forhold til kommunikative og refleksive 

kompetencer. Spørgsmålet om holdninger og 

tilgange til borgere fordrer, at der i organisationen 

og i samarbejdet mellem socialarbejderne er en 

opmærksomhed på hvilke forståelser af borgerens 

situation, der dominerer og hvilken betydning, det 

har for borgersamarbejdet (Krogstrup & 

Mortensen, 2017; Andersen, 2017; Andersen, 

2020; Wisti & Nirmalarjan, 2017). 

Relationelle færdigheder og etablering af tillid 

Flere artikler understreger, at grundlaget for et 

godt samarbejde og inddragelse af borgerens 

perspektiv er, at borgeren har tillid til systemet, til 

samarbejdet og til socialarbejderen. Denne tillid 

baseres på, at borgeren oplever sine behov for 

hjælp tilgodeset. Socialarbejderens relationelle 

kompetencer bidrager til, at borgeren føler tillid til 

og tryghed i samarbejdet. Empati og lydhørhed 

indgår ligeledes som væsentlige kommunikative 

komponenter i etableringen af en tillidsfuld 

relation (Monrad, 2019; Krogstrup & Mortensen, 

2017; Holmboe, 2014; Danneris & Caswell, 2019). 

En udforskende og undersøgende tilgang 

Det har også en betydning for kommunikationen 

og samarbejdet, at socialarbejderen forholder sig 

lyttende og undersøgende til borgerens fortælling 

og oplevelser. Det fremmer relationen og 

samarbejdet, at socialarbejderen får viden om de 

områder af borgerens liv, som er væsentlige for 

borgeren. Samtidig giver det også borgeren en 

oplevelse af at føle sig set og forstået. I samtalen 

med borgeren kan det udmøntes ved at gribe og gå 

på opdagelse i borgerens udsagn og lytte til, 

hvordan indsatsen opleves fra borgerens 

perspektiv.  Det kræver timing og kan understøttes 

af, at der summeres op undervejs i samtalen 

(Krogstrup & Mortensen, 2017; Moesby-Jensen, 

2014; Larsen et al., 2018; Danneris et al., 2017; 

Danneris & Dall, 2017; Andersen, 2020; Caswell & 

Dall, 2018). 

Organisatoriske problemstillinger 
I nedenstående afsnit sammenfattes de organisa-

toriske problemstillinger, som kan udfordre 

inddragelse af borgeren og påvirke samarbejdet 

mellem socialarbejder og borger. 

Rammebetingelser og tidsfrister 

Samtalen er rammesat af det organisatoriske 

system, herunder lovgivning, rammer og proce-

durer. Rammerne har betydning for, hvad der tales 

med borgeren om, på hvilken måde det foregår, og 

hvad formålet med samtalen er. Langt 

hovedparten af de inkluderede studier refererer til 

beskæftigelsesområdet, som er underlagt omfat-

tende styring og kontrol. New Public Management 

er dominerende som styreform på beskæf-

tigelsesområdet, der i en årrække har været 

underkastet effektiviseringer og standardiseringer. 
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Lovgivning og standardiserede procedurer udgør 

hermed en væsentlig ramme for samarbejdet med 

borgeren (Andersen, 2015a; Andersen, 2020).  

Modsatrettede krav og et administrativt system, 

der blokerer for samarbejdet 

Der er eksempler på, at de modsatrettede krav, der 

stilles til socialarbejderne om på den ene side at 

leve op til diverse proceskrav, fx kontrol og 

effektivitet i sagsforløbet, og på den anden side at 

inddrage borgeren i sit forløb, hæmmer 

borgersamarbejdet og dermed inddragelses-

processen. Sagsbehandlerskift og mange parter i 

sagsarbejdet er ligeledes en faktor, som hæmmer 

borgersamarbejdet. Borgere, der har været i 

systemet over længere tid, kan opleve 

klientgørelse, meningstab, afmagt og manglende 

tro på systemet (Andersen, 2020; Krogstrup & 

Mortensen, 2017; Danneris & Caswell, 2019) 

Reduktionistisk og forenklet menneskesyn 

Proceskrav, handleplaner og tidsfrister risikerer at 

reducere socialarbejderens blik på borgeren, 

ligesom systemets kategoriseringer kan risikere at 

forenkle perspektivet på borgerne. Der er 

tendenser til, at det er det institutionelt 

meningsfulde der fylder i samtalen. Det perspektiv 

giver ikke nødvendigvis mening for borgeren 

(Henriksen, 2018; Olesen, 2018; Caswell & Dall, 

2018). I den sammenhæng peges der (som før 

nævnt) på udfordringer ved individuelle 

forklaringsmodeller på borgernes sociale 

problemer, som ikke inddrager strukturelle forhold 

og ulige mulighedsbetingelser. Det kan efterlade 

borgeren i afmagt og med følelsen af manglende 

anerkendelse af ens sociale situation og livsvilkår. 

Individfokusset kan ligeledes invitere til mere 

terapeutiske processer, som vedrører borgerens 

selvudvikling, og hermed til en terapeutisk tilgang i 

en bureaukratisk og ikke-terapeutisk kontekst 

(Monrad, 2019; Wisti & Nirmalarajan, 2017). 

Læring og udvikling 

For at styrke socialarbejderens kommunikative 

kompetencer er der behov for at arbejde med 

træning og refleksion på baggrund af autentiske 

samtaler. Det fordrer en åbenhed blandt 

socialarbejdere til at involvere kolleger i det 

konkrete borgersamarbejde. Det kan opleves som 

grænseoverskridende og sårbart at indgå i disse 

processer. Det er således afgørende, at disse 

processer bakkes op af ledelsen, og at der er en 

arbejdspladskultur, der understøtter læring og 

udvikling i trygge læringsmiljøer (Andersen, 2017; 

Andersen, 2020; Caswell & Dall, 2018; Antczak et 

al., 2018; Caswell & Monrad, 2017; Danneris, 2016; 

Larsen et al., 2018; Moesby-Jensen, 2014; 

Krogstrup & Mortensen, 2017). 

Sammenfatning af artiklen 

Borgerinddragelse er ikke et entydigt begreb. I 

litteraturen er der forskellige forståelser af 

inddragelse i spil, ligesom der peges på forskellige 

grader af inddragelse. Den konkrete og 

organisatoriske kontekst og den lovgivnings-

mæssige ramme har betydning for, hvordan 

inddragelse praktiseres og forstås i det konkrete 

møde mellem borger og socialarbejder. 

Sammenfatningen af begreberne om borger-

inddragelse og de forskellige varianter heraf udgør 

et grundlag for en videre faglig drøftelse og 

udvikling af begrebet borgerinddragelse. 

Sammenfatningen og bearbejdningen af 

materialet viser betydningen af at inddrage 

borgerens sociale vilkår og borgerens samlede 

livssituation. Inddragelse giver borgeren en 

oplevelse af at blive mødt og forstået, og 

inddragelse bidrager til, at borgeren finder samtale 

eller indsats meningsfuld. Borgerens mulighed for 

at bidrage med sin oplevelse af, hvilke problemer, 

ressourcer, ønsker og behov en given indsats skal 

tilgodese, skaber et godt afsæt for samarbejdet og 

for kvaliteten af indsatsen. Gribning af borgerens 

arbejdsmarkedsperspektiv og mestringsforvent-

ning danner ligeledes grobund for borgerens 

motivation til, tro på og engagement i samarbejde 

med socialarbejderen. 
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Samtaler og kommunikation med borgerne er 

indlejret i et handlingsmæssigt råderum i en 

lovgivningsmæssig og organisatorisk ramme, som 

kan hæmme eller fremme samarbejde med og 

inddragelse af borgeren. Tid, kontinuitet, grader af 

fleksibilitet og handlerum over for standarder, 

proceskrav, styring og kontrol skaber 

modsatrettede krav til socialarbejderen. Der er 

ligeledes risiko for, at sidstnævnte reducerer 

socialarbejderens blik på borgeren og dermed 

underminerer samarbejdet. 

Artiklerne peger på, at vilkårene for det sociale 

arbejdes praksis er indlejret i en politisk og 

organisatorisk kontekst med modsatrettede krav, 

som socialarbejderen skal navigere i. Samarbejdet 

med borgeren er præget af komplekse 

problemstillinger, som ikke kan sættes på formel, 

men som kræver refleksion og bevidsthed om 

tilgangen til borgeren og kompetencer til at 

rammesætte samarbejdet. 

Inddragelse stiller derfor krav til socialarbejderens 

refleksive og kommunikative kompetencer. 

Herunder fremhæves det som væsentligt, at 

socialarbejderen er bevidst om sin holdning og 

tilgang i mødet med borgeren. Det understøtter 

samarbejdet og inddragelse af borgeren, at 

socialarbejderen sætter rammen for samtalen og 

skaber grundlag for en dialogisk samtale, der er 

karakteriseret ved at være empatisk, lyttende og 

undersøgende. Ligeledes understøtter 

socialarbejderens kommunikative og refleksive 

kompetencer en tillidsfuld relation og giver 

borgeren en oplevelse af mening, som er et 

væsentlig omdrejningspunkt for et godt 

samarbejde. Disse kompetencer kræver træning og 

refleksion med afsæt i autentiske eksempler og 

situationer, og det kræver trygge rammer og et 

fagligt læringsmiljø for at udvikle kompetencerne.  

 

Refleksionsmodel 

Sammenfattende viser artiklerne, at der er behov 

for, at socialarbejderen løbende reflekterer over 

samarbejde med og inddragelse af borgeren. 

Refleksionen kan finde sted forud for samtalen, 

som en del af forberedelsen, fx i udarbejdelse af en 

fælles dagsorden, i løbet af samtalen eller i 

efterfølgende refleksion, supervision eller sparring.  

På denne baggrund har vi udarbejdet en 

refleksionsmodel til brug i det konkrete sam-

arbejde med borgeren. Modellen fremhæver de 

områder af borgerens livsverden, livsvilkår og 

kompetencer, der kan være relevante at 

undersøge og forholde sig udforskende til. 

Det er ligeledes relevant, at socialarbejderen 

reflekterer over de organisatoriske og retslige 

rammer for samtalen, og hvilken betydning disse 

rammer har for samarbejdet. Det illustrerer den 

venstre del af figuren. Herunder bør man reflektere 

over i hvilket omfang, det er muligt, at borgeren 

inddrages, og hvordan magtforhold og asymmetri i 

relationen påvirker inddragelse af borgeren. Disse 

forhold er fremhævet i højre del af figuren. 

Socialarbejderen skal sikre sig, at borgeren får 

tilstrækkelig og relevant information om rammer, 

vilkår og betingelser for samarbejdet på en måde, 

som skaber gennemsigtighed og forudsigelighed i 

samarbejdet. Dette illustreres i nederste del af 

figuren. Her fremhæves ligeledes et behov for 

socialarbejderens opmærksomhed på hyppighed 

af kontakt og kontinuitet i samarbejdet.  

Formålet med at benytte refleksionsmodellen er, 

at socialarbejderen får mulighed for at 

rammesætte og kvalificere et tillidsfuldt 

samarbejde mellem borger og socialarbejder, som 

imødekommer borgerens behov og muligheder i 

en given indsats, sådan at samarbejdet opleves 

som meningsfuldt for både borger og system. Det 

tillidsfulde og meningsfulde møde er 

omdrejningspunktet for refleksionen og dermed 

illustreret som det centrale element i figurens 

midte.  
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Figur 4 Refleksionsmodel – borgerinddragende kommunikation af Ørum, Kildehave og Dahler, 2021 
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Viden i praksis 

Socialrådgiverens arbejde med algoritmer og 
kunstig intelligens på børne- og ungeområdet 
 

Af: Marie Leth Meilvang 1 

I de senere år har der i Danmark været politisk opmærksomhed og interesse for at anvende algoritmer og 

kunstig intelligens i det sociale arbejde. På enkelte områder anvendes sådanne teknologier i dag, mens de på 

andre områder stadig er i afprøvningsfase. I denne artikel introduceres kort til feltet omkring algoritmer og 

kunstig intelligens i det sociale arbejde med børn og unge, og jeg beskriver konkrete danske erfaringer på 

området. Teksten slutter af med diskussioner og refleksioner over, hvad disse nye teknologier betyder for 

praksis. Der henvises løbende til relevant litteratur, som kan bruges til videre læsning.  

Nøgleord: Algoritmer, kunstig intelligens, teknologi, børn og unge  

 

Indledning 

Som i mange andre dele af det danske samfund 

eksperimenteres der i disse år med at bruge 

forskellige former for systematiserede digitale data 

i den offentlige sagsbehandling. Inden for 

forskellige velfærdsområder er store dele af 

sagsbehandlingen automatiseret eller i gang med 

at blive automatiseret, fx ved at man sammenkører 

forskellige former for registerdata. Andre steder 

udvikler man algoritmer, der er genereret på 

baggrund af data. Disse algoritmer kan blandt 

andet bruges af sagsbehandlere til at målrette 

indsatserne mere præcist mod borgerne, og på den 

måde er det meningen, at de skal forbedre den 

offentlige service til gavn for både borgere, 

professionelle og for samfundsøkonomien. Disse 

nye former for digitalisering og automatisering 

ændrer arbejdsvilkårene for de 

velfærdsprofessionelle i den offentlige forvaltning, 

blandt andet ved at indføre nye etiske dilemmaer, 

som den professionelle skal forholde sig til (fx 

overvågningsproblematikker og sikkerheden i 

                                                           

1 Adjunkt, ph.d., Kommunal forvaltning og praksis, Anvendt Velfærdsforskning, UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole 

delingen af digitale data). Danske forskere peger på 

vigtigheden af, at velfærdsprofessionelle i 

fremtiden kan udvikle deres forståelse for 

teknologi og digitalisering, så de kan stille krav om 

forbedringer af systemerne og foretage eksplicitte 

til- og fravalg (Hundebøl & Sørensen, 2018). 
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Derfor er det vigtigt for studerende på 

socialrådgiveruddannelserne og praktikere i 

kommunerne at vide mere om hvordan 

systemerne virker, og hvilken forskel de (potentielt 

set) kan gøre i det professionelle arbejde. 

Der er mange begreber og betegnelser knyttet til 

indsatser baseret på opsamling og samkøring af 

digitale data. For det første er der forskellige 

automatiseringsgrader af det digitale. Der findes 

fuldt automatiserede systemer, hvor systemerne 

træffer de fleste afgørelser. Dette ses blandt andet 

i den offentlige forvaltning på området for tildeling 

af statens uddannelsesstøtte, SU (Hundebøl & 

Sørensen, 2018). I den anden ende af skalaen 

findes der såkaldte beslutningsstøttesystemer, 

hvor et digitalt værktøj giver input til en 

beslutningsproces, men hvor beslutningen tages af 

en sagsbehandler. Det er den sidste slags systemer, 

der er emnet for denne artikel. For det andet findes 

der mange forskellige typer af digitale systemer og 

algoritmer på det sociale område. Overordnet er 

en algoritme et system, det tager nogle data som 

input og producerer et output (ved hjælp af 

matematiske formler og logik). Maskinlæring 

(machine learning), der er en form for kunstig 

intelligens, er en algoritme, der tager både input og 

output samtidig for at lære, hvordan den i 

fremtiden skal producere output, når den får nye 

input. Dette kan fx være at klassificere 

underretninger som akutte/ikke-akutte eller 

forudsige sandsynligheden for at en person bliver 

langtidsledig. 

I resten af artiklen redegøres først for baggrunden 

for brugen af algoritmer og kunstig intelligens i 

socialt arbejde. Forskellige indsatser har resulteret 

i en debat omkring brugen af disse teknologier, 

både internationalt og i Danmark. Derefter 

beskriver artiklen de konkrete projekter og 

erfaringer, der for tiden er eller har været i gang i 

de danske kommuner på børne-unge området. 

Artiklen opridser kort vigtige 

opmærksomhedspunkter, som er interessante for 

studerende og praktikere at forholde sig til i 

forbindelse med introduktionen eller brugen af 

algoritmer og kunstig intelligens i det sociale 

arbejde. Her kommer jeg ind på emnerne bias og 

etik, standardisering, data og professionelle roller. 

I diskussionen samler jeg op på de spørgsmål og 

refleksioner, der er relevante for praksis og for 

socialrådgiveruddannelsen. 

Debat, forskning og konkrete danske projekter 

Konkrete erfaringer med algoritmer og kunstig 

intelligens i det offentlige, sociale arbejde har givet 

anledning til højlydt debat, både internationalt og i 

Danmark. I USA er der inden for de sidste 5-10 år 

udkommet flere populærvidenskabelige bøger, der 

beskriver brugen af algoritmer og kunstig 

intelligens, blandt andet i det offentlige sociale 

arbejde. Disse, som særligt fokuserer på at kritisere 

de forskellige bias (systematiske fejl), intenderede 

eller ikke-intenderede, der er ved specifikke 

maskinlæringsalgoritmer, har skabt stor debat og 

opmærksomhed omkring emnet. Vigtige bøger er 

fx O’Neils Weapons of Math Destruction (2016) og 

Eubanks’ Automating Inequality (2018). 

Herhjemme har der senest været debat omkring 

bias i et forsøg med risikovurderinger af 

underretninger, der er lavet af TrygFondens 

Børneforskningscenter og VIA University College 

(se fx Kulager, 2021). Derudover er Gladsaxe 

kommunes tidligere strategi på området for tidlig 

opsporing af udsatte børn og unge blevet kritiseret 

i de offentlige medier (Kjær, 2019). Strategien 

byggede blandt andet på at samkøre data for 

gennem maskinlæringsalgoritmer at kunne sætte 

tidligere ind overfor udsatte børn og unge. 

Kritikken af brugen af algoritmer, eller af ideerne 

om at bruge dem, handler særligt om problemer 

med bias, etik og jura. Debatten har dog ikke 

afholdt kommuner og andre offentlige instanser 

fra at afsøge mulighederne for at bruge algoritmer 

og kunstig intelligens i socialt arbejde. 

Internationalt er der mange erfaringer med at 

bruge algoritmer og kunstig intelligens på børne- 

og ungeområdet, fx til at vurdere risikoen for 

mistrivsel på baggrund af en underretning 

(Eubanks, 2018). 
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I Danmark har blandt andet signaturprojekter fra 

Kommunernes Landsforening, KL, sat gang i 

forsøgene med algoritmer og kunstig intelligens. På 

børneområdet er særligt det tidligere omtalte 

projekt fra TrygFonden og VIA, ”Underretninger i 

Fokus”, offentligt kendt (se mere, TrygFondens 

Børneforskningscenter, u.å). 

Der er et lille, men voksende forskningsmiljø i 

Danmark, der beskæftiger sig med algoritmer og 

kunstig intelligens i socialt arbejde på børne-unge-

området (se fx Høybye-Mortensen & Kjeldsen, 

2021; Jørgensen, 2020; Rosholm et al., 2021; Lund, 

2019). I Danmark er der for tiden særligt fokus på 

at kategorisere underretninger, når det drejer sig 

om at benytte algoritmer og kunstig intelligens i 

det sociale arbejde med børn og unge. Flere 

projekter, blandt andet Underretninger i Fokus, 

laver en algoritme, der kan kategorisere de 

underretninger, som kommunen får ind og dermed 

hjælpe socialrådgiverne med at vurdere 

underretningen. Algoritmerne kategoriserer indtil 

videre enten underretningerne som akut/ikke-akut 

eller giver dem en risiko-score, der skal indikere 

risikoen for, at børnene mistrives. De er de omtalte 

projekter ikke implementeret, men afprøves rundt 

omkring i enkelte kommuner.  

I det følgende vil jeg gennemgå de 

opmærksomhedspunkter, der tegner sig som 

vigtige i forhold til socialrådgiverens arbejde i 

praksis. Det omhandler specifikt bias og etik i 

algoritmer, spørgsmål vedrørende en øget 

standardisering og data i sagsbehandlingen, og de 

nye roller og fagligheder som socialrådgiveren skal 

samarbejde med (eller som det kan forventes, at 

socialrådgiveren påtager sig). Afsluttende 

diskuteres disse opmærksomhedspunkter. 

Bias og etik i algoritmer 

En af de helt store diskussioner vedrørende 

algoritmer og kunstig intelligens i socialt arbejde 

handler om de systematiske bias, ofte ikke-

intenderede, der kan forekomme i algoritmer. Bias 

i maskinlæringsalgoritmer er fejl, der resulterer i 

forkerte resultater. I Danmark har Zetland fx 

beskrevet bias i Underretninger i Fokus (Kulager, 

2021). Zetland beskriver, hvordan en 

bachelorstuderende har undersøgt algoritmen og 

vist, at den systematisk vurderer højere risiko, når 

underretninger drejer sig om ældre børn. Dette 

skyldes den sammenhæng, der er mellem 

anbringelser og børns alder: Anbringelser sker 

typisk efter længere forløb med henvendelser og 

interventioner. Derfor er det sådan, at der er større 

sandsynlighed for at blive anbragt uden for 

hjemmet, jo ældre et barn er. Da algoritmen er 

trænet på en masse data, kommer alder i dette 

tilfælde til at virke som en faktor, der i sig selv gør, 

at risikoen vurderes højere ved en underretning, jo 

højere alder barnet har. Efterfølgende har 

forskerne, der arbejder med algoritmen, også valgt 

at gøre den aldersneutral. 

Det er derfor vigtigt at fokusere på, at algoritmerne 

er fair og fungerer efter hensigten. Det er en særlig 

vigtig tematik, fordi mange har en tendens til at tro, 

at algoritmer, der er baseret på data, per definition 

er mere retfærdige og objektive end menneskelig 

dømmekraft. Men systemerne kan altså resultere i 

forskellige systematiske fejl. I forhold til etik og 

fairness i maskinlæringsalgoritmer skal man derfor 

altid være opmærksom på de potentielle fejl og 

risici, der kan være ved brugen af dem. Det kan 

være særligt vigtigt inden for socialt arbejde, hvor 

man nogle gange har at gøre med borgere i udsatte 

positioner, der ikke selv har ressourcerne til at gå 

et system efter. 

Data og standardisering 

Det angives i flere projekter som et argument for 

udviklingen og implementeringen af 

maskinlæringsalgoritmer, at det vil standardisere 

sagsbehandlingen og minimere det subjektive 

skøn. Som allerede pointeret kan sådanne 

systemer dog også resultere i bias og 

uretfærdigheder. Hvis en algoritme udvikles og 

trænes på data, der fx er produceret af kommunale 

medarbejdere, vil eventuelle fejl fra de indtastede 

data komme med over i algoritmen. Derfor er 

datakvalitet altid vigtig at forholde sig til, når man 

udvikler og bruger maskinlæringsalgoritmer. 
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Man bør tænker på, hvilke data algoritmen bruger, 

og hvad den derfor kan sige noget om.  

I eksemplet med Underretninger i Fokus, hvor 

algoritmen giver en risikoscore ved en 

underretning, bør man fx som socialrådgiver være 

opmærksom på, hvad den score indikerer. Hvor 

stor en risiko er 2 lig med, og hvor stor er 10 lig 

med? Man kan hurtigt komme til at tro, at fordi 10 

er det højeste, vil risikoen for mistrivsel være 

meget stor. I Underretninger i fokus er algoritmen 

lavet, så den forudsiger mistrivsel ved at forudsige 

sandsynligheden for, at det pågældende barn 

bliver anbragt inden for et år. Her vil fx et 10-årigt 

barn med en anbringelsesrisiko på over 10 % 

tildeles den højeste risikoscore, altså 10. Det vil 

sige, at det er meget små sandsynligheder, der 

arbejdes med, og det er vigtigt, at socialrådgivere 

er opmærksomme på det, når de bruger 

algoritmen. 

Algoritmer kan også føre til, at både den måde man 

dokumenterer på og de beslutninger, man træffer, 

bliver standardiserede. Det kan på den ene side 

have sine fordele, så alle borgere oplever at få den 

samme fair behandling. På den anden side er alle 

borgere netop ikke ens, og det er vigtigt at være 

opmærksom på, at beslutninger i det sociale 

arbejde med børn og unge skal træffes med blik for 

helheden og konteksten. 

Roller: Samarbejdet med andre professioner og 

eksperter 

I udviklingen og implementeringen af algoritmer 

kommer socialrådgivere til at samarbejde med 

data scientists og andre tekniske udviklere. Ofte 

tages de kommunale socialrådgivere med i 

processen omkring at udvikle og teste 

algoritmerne. Her bliver der en ny udfordring for 

socialrådgiverne i at samarbejde kvalificeret og 

bidrage med vigtig viden, uden at man forstår det 

tekniske helt til bunds. 

Selvom alle socialrådgivere ikke kan blive 

algoritme-specialister, kan det være vigtigt at 

prøve at forstå de grundlæggende principper (og 

problemer) ved at bruge algoritmer i det sociale 

arbejde. 

Udviklere af algoritmer taler ofte om vigtigheden af 

eksplainability, eller forklarlighed, altså at brugerne 

af systemerne forstår dem og ved, hvorfra data 

kommer, og hvorfor algoritmen vurderer som den 

gør. Her er det vigtigt, at hvis systemerne skal 

fungere som beslutningsstøtte bør brugerne kunne 

se og forstå, hvordan de virker, så de netop kan 

reflektere over algoritmens vurderinger i forhold til 

deres egne. Der er dog det dilemma i udviklingen 

af algoritmer, at jo mere præcis en algoritme er, jo 

sværere bliver det for mennesker (også for de 

udviklere, der har lavet den) at forklare, hvordan 

den fungerer. Hvis man derimod vil have en 

algoritme, hvor man kan forklare præcist, hvordan 

den kommer frem til sit resultat, bliver den ikke 

særlig præcis (Kirkegaard et al., 2021). 

Hvis socialrådgivere eller socialfaglige ledere ikke 

tages med ind i udviklingsprocesserne fra starten, 

er der en risiko for, at der udvikles algoritmer, der 

ikke på kvalificeret vis løser et konkret problem i 

praksis. Det kan fx være i forhold til at akutvurdere 

underretninger, hvor flere socialrådgivere 

fortæller, at de ikke har svært ved at vurdere, om 

en underretning er akut eller ej. En algoritme, der 

kun vurderer akut/ikke-akut, er derfor ikke en stor 

hjælp i deres daglige arbejde. 

Diskussion: Algoritmer i praksis 

I den socialfaglige praksis har det stor betydning, 

om systemerne skal automatisere eller fungere 

som beslutningsstøtte. Hvis det sidste er tilfældet, 

spiller det professionelle skøn stadig en væsentlig 

rolle, og algoritmernes vurderinger kan siges at 

være en ekstra type af information, som 

socialrådgiverne kan bruge, når de træffer 

beslutninger. 
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Nogle vigtige overvejelser og refleksioner om 

algoritmer i socialt fagligt arbejde er:  

1) Kontekst: Viden om den konkrete situation og 

konteksten for fx en underretning er vigtig 

information, som socialrådgiverne stadig kan 

trække på og bruge i deres beslutninger. Det er 

viden, som algoritmen typisk ikke har, og derfor 

noget som socialrådgiveren selv skal være 

opmærksom på.  

2)  Dataforståelse: For at vurdere den information, 

man får fra en algoritme, er det vigtigt at vide, 

hvilke data den trækker på, hvordan den gør det, 

og hvad dens vurdering betyder præcist. Selvom 

man måske ikke kan forstå algoritmen ned i dens 

tekniske detaljer, bør man som socialrådgiver 

bruge tid på at forstå den overordnede opbygning 

af algoritmen, og som minimum den vurdering 

eller anbefaling som algoritmen kommer med. Hvis 

man ikke forstår, hvilken risikovurdering der fx 

ligger bag et tal, vil man heller ikke kunne forholde 

sig reflekteret og kritisk til brugen af den.  

3) Proces og roller: De udviklere, der laver 

maskinlæringsalgoritmer, har meget sjældent 

indblik i det socialfaglige område. Derfor er det 

vigtigt, at socialrådgivere bidrager aktivt og 

kvalificeret med deres egen viden i processen. Det 

kan også give mening, at socialrådgivere kommer 

så tidligt ind i processen som muligt, så de kan være 

med til at definere hvilket problem, algoritmen skal 

løse, og hvordan det er mest hensigtsmæssigt, at 

den løser det. 

4) Det faglige skøn: Intentionen med algoritmer i 

socialt arbejde er ikke, at de skal erstatte det 

faglige skøn, men i stedet bruges som støtte i 

beslutningsprocesser. Alligevel er det vigtigt at 

reflektere over, hvad en algoritmisk vurdering gør 

ved den måde, socialrådgiveren skønner på. Der er 

både en risiko for, at man læner sig for meget op 

ad algoritmens vurdering end det er 

hensigtsmæssigt, men også en risiko for at man slet 

ikke benytter sig af algoritmen, fordi man fx ikke 

stoler på den. 

5) Præcision vs. forklarlighed: Præcision drejer sig 

om, hvor god algoritmen er, hvor tit den rammer 

rigtigt. Forklarlighed handler om, hvor nemt det er 

for mennesker at forklare, hvad algoritmen gør. 

Generelt er det sådan med 

maskinlæringsalgoritmer, at jo større præcision 

man får, jo sværere bliver det for mennesker at 

forklare, hvorfor algoritmen kommer frem til 

bestemte resultater. Inden for socialt arbejde, og 

særligt hvis algoritmen skal bruges som 

beslutningsstøtte, kan det være vigtigt at sikre sig 

en nogenlunde høj grad af forklarlighed, så de 

fagprofessionelle kan forstå, hvorfor algoritmen 

kommer frem til et bestemt resultat.  
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