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Indledning 
Nærværende projektrapport er blevet til på baggrund af pilotprojektet ”Den Digitalt Kompetente 

Socialrådgiver (DDKS)”1, der som formål skal udvikle viden og erfaringer om:  

● Hvorvidt IT og digitale medier anvendes til kommunikation med de unge, til rådgivning og 

vejledning, evt. til andre formål med relevans for socialt arbejde i kommunalt regi. 

● De unges og rådgivernes ønsker omkring IT-baseret kommunikation og socialt arbejde, her-

under deres perspektiver på, hvad digitale medier mangler for at kunne anvendes smidigt i 

det sociale arbejde.  

● Projektet skal bidrage til, at digitalisering af socialt arbejde med udsatte unge bliver en del 

af grunduddannelsen af socialrådgivere og efter- og videreuddannelse af socialrådgivere. 

● Hvorvidt der er behov for et større internationalt forankret forskningsprojekt, hvor fokus er 

på nordiske og vesteuropæiske erfaringer med ’den digitalt orienterede og kompetente so-

cialrådgiver’. 

 
Baggrund for projektet 

Baggrunden for projektet er, at de nye teknologier og måder at kommunikere på påvirker feltet for 

socialt arbejde. Børn og unge tilbringer meget mere tid på internettet, når man sammenligner med 

andre demografiske grupper. I den forbindelse kan internettet og diverse sociale platforme betrag-

tes som nye socialiseringsarenaer, der får større indflydelse på udvikling af børns og unges interak-

tion, læring, dannelse og medborgerskabsforståelser (Boje, 2017, p. 332). Med lanceringen af den 

fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 (Kommunernes Landsforening, 2016) for børn 

og unge, hvor der er fokus på at introducere og sikre smidig anvendelse af IT i daginstitutioner og 

folkeskolen, styrkes perspektivet om, at IT spiller en central rolle i måden, medborgerskabet og 

den demokratiske deltagelse forankres. Samtidigt har man på tværs af forskellige velfærdssyste-

mer set en stigning i den politiske fokusering på at producere data og indsamle viden om det sociale 

område i en digitaliseringsoptik (Antczak & Birkholm, 2019; Gillingham & Graham, 2017; Greve, 

2011, 2017; Hupe & Høybye-Mortensen, 2019). Den digitale dagsorden sætter sig således igennem 

på mange forskellige niveauer i samfundet. 

                                                                        
1 Projektet DDKS har modtaget projektmidler fra Lauritzen Fonden - https://lauritzenfonden.com/ 

https://lauritzenfonden.com/
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Socialrådgivere og den digitale dagsorden 

Anvendelse af digitale redskaber og sociale platforme kræver særlige kompetencer hos socialråd-

givere. De digitale redskaber betyder nye arbejdsgange, udvikling af retningslinjer og nye etiske 

overvejelser i det professionelle arbejde. Eftersom de digitale redskaber og platforme er relativt 

nye fænomener i socialt arbejde, har professionshøjskolerne, der uddanner kommende socialråd-

givere, ikke tilstrækkelig viden (Plesner, Justesen, & Glerup, 2018, p. 1177; Wolf & Goldkind, 2016; 

Zorn & Seelmeyer, 2017) om muligheder, udfordringer og begrænsninger ved de forskellige værk-

tøjer, hvorfor der er behov for en afdækning af kommunernes anvendelse af digitale redskaber og 

platforme i det sociale arbejde. Endeligt peger en lang række forskere på, at der traditionelt ikke 

har været fokus på, hvad den stigende digitalisering gør ved velfærdsprofessionerne (Bo Andersen, 

Danholt, & Lauritsen, 2018; Mackrill & Ebsen, 2018). Nærværende projektrapport markerer afslut-

ningen af dette pilotprojekt, der som det første af sin art har søgt at kortlægge udvalgte kommu-

ners praksis omkring digitale kommunikationsredskaber og samtidigt giver et forskningsmæssigt 

overblik over, hvad den internationale forskning peger på af udfordringer for det sociale arbejdes 

praksis, der er relateret til den digitale dagsorden. 

 
Projektets hovedresultater 

Overordnet må det siges, at pilotprojektet peger på en række udfordringer for det sociale arbejde, 

når det kommer til at forstå implikationerne af den digitale dagsorden i den daglige praksis mellem 

socialrådgiver og barnet/den unge.  

For det første peger forskningsreviewet på, at der er sparsomt med empirisk forskning, der adres-

serer konkret interaktion og socialrådgiverpraksis med brug af digitale medier. Dernæst peger re-

viewet i udpræget grad på bekymringer omkring de nye digitale redskaber. Særligt peges på be-

kymringer omkring databeskyttelse, inddragelse af den enkelte borger og på nye etiske dilemmaer 

(eksempelvis hvordan man afslutter samtaler, hvordan man inddrager borgere etc.), som social-

rådgiverne skal håndtere.  

I forhold til pilotprojektets empiriske afdækning flugter disse indsigter meget godt forskningslitte-

raturen, om end vi her vil pege på, at på trods af Persondataforordningens (Datatilsynet, 2019) be-

tydning for datasikkerhed anvender de fleste sagsbehandlere en lang række digitale kommunika-

tionsredskaber, der ikke er sikre i et databeskyttelsesperspektiv. Imidlertid synes de selvsamme 

redskaber at kunne bidrage positivt til relationsdannelsen mellem socialrådgiver og barn/ung.  
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Konkret peger nærværende pilotprojekt altså på:  

● At der mangler empirisk forskning om socialrådgiveres brug af digitale redskaber 

● At man øjensynligt mister det sociale arbejdes brug af sanser (såsom lugte, følelser, stem-

ninger mv.), når man anvender digitale medier til dialog. 

● At de datasikre kommunikationskanaler er besværlige at anvende, men samtidigt også at 

udviklingen ikke kan følge med. Det vil sige, at de unge bruger de aktuelt tilgængelige red-

skaber (eks. Snapchat, sms, Skype mv.) og hvis man skal gøre disse sikre, har udviklingen 

på det private marked i mellemtiden flyttet sig så meget, at andre medier anvendes end 

dem, man har gjort sikre. 

● At de digitale redskaber forandrer og udstrækker arbejdstiden og de rum man arbejder i, 

hvilket medfører, at arbejdstiden og -stedet ikke længere er fikseret og fast. 

● At unge i høj grad kategoriseres under samme digitale kompetenceparaply, når det kom-

mer til de digitale færdigheder. Dette selvom de unge i høj grad er lige så forskellige som 

andre demografiske befolkningsgrupper. 

Opbygning af rapporten 

Projektrapporten består af en indledning, fem hoveddele samt en række bilag. De fem dele adres-

serer forskellige elementer i projektet: review, empiriske fund, juridisk notat, didaktiseringsproces-

sen og fremtidige projekter.   
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Del 1 – Review af forskningslitteratur på området for 
den digitalt kompetente socialrådgiver 
Første del af projektet drejede sig om et review af, hvordan den internationale forskningslitteratur 

behandler digitaliseringsperspektivet i socialt arbejde bredt og mere specifikt i forhold til socialråd-

giverarbejdet. 

 

Scoping review af eksisterende forskningslitteratur 

Idet projektet er designet som et pilotprojekt og den indledende litteratur, som projektet trækker 

på, peger imod sparsom viden på området, er reviewet designet med inspiration fra det man kalder 

et scoping review (Arksey & O’Malley, 2005; Munn et al., 2018). Dermed adskiller reviewet sig fra 

andre typer af review – eksempelvis det som Madden m.fl. kalder for et ’Narrative evidence syn-

thesis review’ (Madden, Bailey, Alfes, & Fletcher, 2018) eller Evidence Review (Long, Grayson, & 

Boaz, 2006; Morrell, 2008).  

Et scoping review er særligt relevant at anvende som forskningsstrategi, når man arbejder sig ind i 

et relativt uudforsket felt, hvor man ikke har mange muligheder for at vide, hvor forskningsfronten 

ligger og hvor mulighedsrummet for underspørgsmål med dertilhørende skærpelse af fokus tilsva-

rende bliver stort (Arksey & O’Malley, 2005). Long et al. (2006) peger dertil på, at et scoping review 

er særligt anvendeligt, når man i forskningsprocessen arbejder mod at: 

● Identificere typer af tilgængelig viden 

● Afklare koncepter og definitioner i den tilgængelige litteratur 

● Undersøge, hvordan der forskes i et givent emne 

● Identificere nøglekarakteristika, der knytter sig til et givent begreb 

● Identificere videnshuller 

Scoping reviewet anskues derfor som velegnet til nærværende opgave, fordi forskningen i, hvordan 

digitaliseringen af det sociale arbejde påvirker praksis, stadig synes at være i sin indledende fase.  

 

Søgestrategi og udvælgelseskriterier og begrænsninger 

I reviewet har vi søgt i SCOPUS og Web of Science, da disse to databaser dækker størstedelen af 

den internationale forskningslitteratur på det sociale område. Søgningen blev foretaget i marts 
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2019, hvor vi har anvendt søgestrenge, der på forskellig vis har dækket det sociale arbejde og digi-

tale aspekter af det sociale arbejde – en søgestreng har eksempelvis set således ud:  

TITLE-ABS-KEY ( "digital"  OR "digitization" OR "information technology"  OR  "information sys-

tem*"  OR "personal data"  OR  "private data" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "social welfare"  OR  "social 

care"  OR  "welfare service*"  OR  "social work" )  AND  PUBYEAR  >  2014 

Publikationsåret 2014 er efter forskellige overvejelser udvalgt som skæringsår. Det skyldes blandt 

andet, at publikationsmængden stiger i årene 2014/2015, hvor der op til 2014 ikke ses samme 

mængde publikationer. Dertil falder 2014 sammen med, at digitaliseringsbestræbelserne i vel-

færdssamfund, vi sammenligner os med, for alvor begynder at tage fart – om end de har været i 

gang i et længere tid end fra 2014 (se eksempelvis Greve, 2011). Endeligt har der været et projekt-

pragmatisk hensyn at tage omkring tidsforbrug og mængde af ’hits’ på de enkelte søgninger.  

I alt kunne der identificeres 748 artikler, der i første omgang kunne karakteriseres som værende 

relevante for projektet. På baggrund af en gennemgang af den enkelte artikels titel, abstrakt og 

nøgleord kunne en lang række artikler umiddelbart sorteres fra, idet de koncentrerede sig om ek-

sempelvis: robotteknologi i ældrepleje, hvordan man bygger en IT-infrastruktur, implementering 

af IT i økonomistyringen af det sociale område, avancerede digitale GIS-systemer til overvågning 

af udsatte boligmasser mv. Dermed var vi nede på 96 artikler, der i større eller mindre omfang be-

skæftiger sig med digitale aspekter af det sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner. 

De 96 artikler må siges at være udtryk for et sparsomt videnskabeligt fokus, når man tager den 

enorme mængde litteratur på de respektive områder i øvrigt i betragtning. Undervejs i denne se-

lektionsproces er vi samtidigt blevet inspirerede af dels følgegruppens kommentarer og dels de 

erfaringer vi har gjort os i den empiriske undersøgelse af socialrådgiverpraksis (se del 2 i rapporten). 

Det sidste har haft betydning for, hvordan vi har læst de enkelte artikler og kodet dem, hvor vi i den 

empiriske del af projektet har haft et skarpt fokus på kommunikationsaspektet mellem socialråd-

giver og barn/ung. Dette perspektiv er blevet til i samklang med reviewets tilblivelse, men har i 

sagens natur også været medkonstituerende for, hvilke artikler vi har fokuseret særligt på i udvæl-

gelsen.  
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Begrænsning i reviewet 

Den engelsksprogede forskningslitteratur skelner ikke altid mellem, hvad der er socialrådgiverar-

bejde og hvad der mere bredt kan forstås som socialt arbejde. Derudover er det ofte også uklart, 

hvornår der i den enkelte artikel er tale om den brede betegnelse socialarbejder eller den snævre 

betegnelse, socialrådgiver (med myndighedsbeføjelser). Dertil kan den professionelle ligeledes 

forstås forskelligt, alt afhængigt af optik – nogle gange dækker den professionelle over de profes-

sioner, der arbejder i det sociale felt. Til andre tider dækker den professionelle kun over det, der 

kan betegnes som socialrådgiver. I vores arbejde med reviewet har vi derfor i de tilfælde, hvor der 

i artiklens indledende overvejelser ikke angives en præcis definition af typen af socialarbejder, for-

tolket de eksempler, der i den enkelte artikel anvendes, for at bestemme, hvilken type socialarbej-

der, der er tale om. I det nedenstående anvendes betegnelsen ’socialarbejder’ derfor bredt om de 

professionelle, der arbejder inden for det felt man kan betegne som socialt arbejde.  

 
Hovedkonklusioner fra reviewet 

Overordnet må det siges, at den sparsomme mængde af identificerede artikler indikerer et udtalt 

internationalt videnshul, hvilket bakkes op af eksempelvis (Chan, 2016; Sen, 2016), der begge pe-

ger på manglen på empiriske studier omkring socialarbejderes brug af digitale værktøjer, som bør 

tages alvorligt. De omkringliggende professioner til socialrådgiverne (eksempelvis sygeplejepro-

fessionen, lærerprofessionen samt pædagogprofessionen – særligt i ældreplejen) synes at have ta-

get fat på de digitale aspekter af professionen, herunder at forske i det digitale. Der er således ingen 

grund til, at det sociale arbejdes praksis ikke kan informeres og lære af den viden, der er tilgængelig 

og transformere den til socialrådgiveres/socialt arbejdes specifikke praksis. I den optik er det derfor 

ikke underligt, at de fleste studier beskæftiger sig med fremtiden, særligt med forventninger til 

udfordringer til socialrådgiverprofessionen og de krav, der stilles til det at være professionel i frem-

tiden. Lige så lidt overraskende er det derfor, at ganske få studier beskæftiger sig med konkrete 

empiriske cases og meget få artikler udfolder egentlige analyser af empiriske observationer. Umid-

delbart tegner der sig nedenstående felt af tematikker, der rører sig inden for forskningen omkring 

digitaliseringsaspekter af det sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner. 
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Tematikker 

Som beskrevet ovenfor fordeler artiklerne sig efter forskellige akser og de kan kategoriseres efter 

mange forskellige perspektiver. I nærværende review har vi sorteret artiklerne efter de tematikker, 

der synes at kunne identificeres på tværs af artiklerne og med hensyn til kommunikative aspekter 

af interaktionen mellem socialrådgiver/-arbejder og barn/ung. Dermed skeler vi ikke til den enkelte 

artikels videnskabsteoretiske perspektiv, teoretiske fundament, forklaringsambition, faglig tradi-

tion eller antal af cases i de enkelte artikler.  

 
Professionelle overvejelser – professionen i forandring 

En stor del af litteraturen er fokuseret mod, hvad digitaliseringen betyder, eller kommer til at be-

tyde, for den måde man skal forstå socialt arbejde på, herunder den rolle som den professionelle 

socialarbejder og socialrådgiver konstruerer (Bo Andersen et al., 2018; Gillingham & Graham, 2017; 

Mackrill & Ebsen, 2018; Moses, Weaver, Furman, & Lindsey, 2003; Plesner et al., 2018). Konkret 

peger litteraturen på, at det sociale arbejdes traditionelle basering på ansigt til ansigt-kontakt i sti-

gende grad reduceres til fordel for virtuelle møder, hvilket man peger på kræver nye kompetencer 

hos socialarbejderne. Nogle af kompetencerne er af teknisk karakter – håndtering og anvendelse 

af IT (Devlieghere, Bradt, & Roose, 2018; Gillingham, 2016). Andre er af mere praktisk karakter – 

hvem man taler med og hvordan man kan aflæse kropssprog og gestik (K. Broadhurst et al., 2010). 

Altså en bekymring for, at socialrådgiverens/socialarbejderens evne til at aflæse kropssprog for-

svinder, hvis man kun har et ansigt og ord at forlade sig på.  

En del litteratur peger på en bekymring for, om digitaliseringen reducerer muligheden for at 

komme ’hele vejen rundt’ om barnets liv – altså på dansk Helhedssynet. Hvis digitaliseringen redu-

cerer og forandrer interaktionsformen, så reduceres måske samtidigt muligheden for dybe indsig-

ter i sagsbehandlingen (Karen Broadhurst & Mason, 2014; Keymolen & Broeders, 2013). 

 
Etiske overvejelser 

Meget af litteraturen beskæftiger sig også med etik og de etiske overvejelser, man må gøre sig, når 

man skal arbejde digitalt. Noget litteratur er orienteret mod lovgivningsmæssige aspekter (se tema 

nedenfor), mens andre peger på følgende problemstillinger: 

● Hvornår stopper man en samtale? (Fang, Mishna, Zhang, Van Wert, & Bogo, 2014; Sen, 

2016) 
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● Hvor går grænserne mellem privatliv og arbejdsliv? (Chan, 2016; Kimball & Kim, 2013; Ryan 

& Garrett, 2018) 

● Er socialrådgivere/socialarbejdere fagligt kompetente til at anvende digitale medier (Pack, 

2016; Young, 2018)? Her er der en udtalt bekymring for, at man anvender private konti til 

kommunikation frem for arbejdsrelaterede konti. Flere studier peger på, at nogle socialråd-

giverstuderende bruger egen Facebook til kommunikationen, hvilket kan stille socialrådgi-

veren i en lang række dilemmaer omkring anonymisering, kontaktformer, dokumentation 

mv. (Fang et al., 2014; Gagnon & Sabus, 2015; Mishna, Bogo, Root, Sawyer, & Khoury-

Kassabri, 2012; Reamer, 2017; Ryan & Garrett, 2018) 

● Hvad sker der, hvis man bruger online gaming som platform til relationsdannelse? Hvad 

med tilhørere/medspillere? (Fang et al., 2014; Ryan & Garrett, 2018) 

● Hvordan kan man bruge digitale medier i senere samtaler? Sms har det med at blive mani-

feste svar og kan tjene som uhensigtsmæssig dokumentation, hvorimod skypesamtaler kan 

opfattes på andre måder end tilsigtet. Og hvad gør man ved ironi og sarkasme/forkortelser 

som typisk anvendes i digital kommunikation? (De Witte, Declercq, & Hermans, 2016). 

Lovgivningsmæssige overvejelser 

Artiklerne inden for den juridiske del koncentrerer sig primært om, hvordan man deler information 

og hvordan man opbevarer og benytter sig af digitale samtaler (Chan, 2016; Lavié & Fernandez, 

2018; Wastell & White, 2014). Persondatabeskyttelse fylder ganske meget, om end GDPR-relate-

rede problemstillinger endnu ikke har fundet vej til den internationale forskningslitteratur. Det må 

formodes, at disse er undervejs, men grundet publikationshastigheden fra artikelaccept til artikel-

publikation er der formentligt stadigt et stykke tid til, at disse artikler kan findes. Informeret sam-

tykke fylder dog i den eksisterende litteratur. Har vi med digitaliseringen tilføjet et uigennemskue-

ligt lag, så vi reelt ikke ved, hvad vi giver samtykke til? (Chan & Holosko, 2016). Data og information 

kan nu med digitalisering rejse hurtigere og blive delt langt mere og anvendes i flere sammen-

hænge – hvordan stiller det den enkelte borger (Barfoed, 2019; Mishna et al., 2012)? 

 
Inddragelse og repræsentation af børn og unge i sagsbehandlingen 

På hvilke nye måder kan børn og unge optræde i egen sag? På den ene side peger litteraturen på, 

at der kan opstå nye inddragelsesmåder og at der kan skabes nye rum for interaktion og facilitering 

af samtaler (Hansen, Fruhling, & Fossum, 2017; McClelland, Duffy, & Davda, 2018). På den anden 
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side er der også en bekymring for, hvordan det enkelte barn mødes af nye lag af reduceret kom-

pleksitet. Måske endda reduceret dobbeltkompleksitet – først og fremmest skal den unge have til-

lid til sagsbehandleren og det system, de repræsenterer. Nu skal den unge også have tillid til de IT-

platforme de mødes med, og kendetegnende for begge typer tillidsbehov er, at ingen kan gennem-

skue kompleksiteten af hverken forvaltningen eller IT-platformen (Busch & Henriksen, 2018; Chan 

& Holosko, 2016; Giffords, 2009). Datadeling og brug af elektroniske spørgeguides til samtaler (eks 

FIT, SDQ) accelererer, og det synes at vække bekymring blandt forskerne (Busch & Henriksen, 

2018; De Witte et al., 2016), da disse spørgeguides (og digitalisering generelt) tjener flere formål 

og man ved ikke, hvordan de unge bliver repræsenteret i de forskellige formål.   

 
Kan man forstå det digitale?  

En del artikler problematiserer det forhold, at vi forventer, at alle under 20-25 år er digitalt indfødte 

(Marciniak, 2010; Ng, 2012; Zur & Zur, 2011). Artiklerne problematiserer, at man stiller for ureali-

stiske krav til børn og unge i udsatte positioner og deres kapacitet til at navigere i komplekse of-

fentlige systemer. Artiklerne er her bekymrede for, om IT er med til at understøtte eksklusion mere 

end den inkluderer. Dem, der ikke er digitalt kompetente, er i risiko for at blive endnu mere eksklu-

derede, da de ikke passer ind i (endnu) en systemkategori. Det samme gør sig gældende for, hvor-

dan og hvornår man inddrager børn, unge, forældre og andre pårørende i den digitale sagsbehand-

ling. Dels handler det om, hvordan man kan gøre det og dels handler det om, hvordan de forskellige 

parter bliver repræsenteret i de digitale sagsbehandlingssystemer. 
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Del 2 – Empiriske fund 
Anden del af projektet handlede om det konkrete digitale arbejde, der udføres i kommunerne. 

Denne del af afrapporteringen indledes med en kort metodebeskrivelse, hvorefter vi adresserer de 

digitale kommunikationsværktøjer, som kommunerne anvender. Til sidst peger vi på tematikker, 

der er på spil på tværs af kommunerne.  

 

Metodebeskrivelse – anvendte metoder 

Projektets empiriske fund er baseret på telefoninterviews, observationsstudier samt dybdegående 

interviews med to socialrådgivere og en ung med en sag i kommunen. 

Vi har i perioden gennemført telefoninterviews af en halv til en hel times varighed med i alt 13 so-

cialrådgivere, afdelingsledere og digitaliseringskonsulenter i 11 af regionens kommuner samt en 

digitaliseringskonsulent og en pædagogisk konsulent i to større kommuner uden for regionen. Via 

de indledende telefoninterviews fandt vi frem til to socialrådgivere, som i vid udstrækning an-

vendte digitale værktøjer i kommunikationen med de unge. Vi aftalte at interviewe de to socialråd-

givere ved et fokusgruppeinterview, for at få et dybere indblik i deres praksis og arbejdsgange. Pla-

nen var samtidig, at vi ville interviewe fire af de unge, som socialrådgiverne havde i deres sags-

stamme. På selve dagen for interviewet var det dog kun en af de fire unge, der mødte op til aftalen 

(se også bilag 1 for procesbeskrivelse af kontakt til informanter). 

Sidst men ikke mindst, har vi foretaget etnografisk inspirerede skyggeobservationer (Bailey, 1994; 

Catharina Juul Kristensen, 2016; Kristiansen & Hviid Jacobsen, 2001; Larsen , 2009; Thualagant, 

2016) af to socialrådgivere fra en udvalgt kommune. Observationerne er undervejs suppleret med 

reflekterende samtaler med de to rådgivere, det som Spradley kalder for ’talking with people’, hvil-

ket betegner de samtaler, man fører undervejs i et feltarbejde omkring de elementer, der undrer 

observatøren i den enkelte situation (Spradley, 1979, pp. 58–60). Afslutningsvist gennemførte vi et 

fokusgruppeinterview med de to socialrådgivere. Empirien er således baseret på interviews, sam-

taler og observationer med i alt 20 informanter. 

 

Procesbeskrivelse 

På baggrund af litteraturstudiet af national og international forskning kategoriseredes empiriind-

samlingen efter, hvilke digitale redskaber der var relevante at undersøge. Vi så følgende tre typer 

af digitale redskaber, som vi kunne forvente at finde i en dansk kontekst: 
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 Sagsstyringsværktøjer (eksempelvis DUBU) 

 Kommunikative IT-værktøjer (eksempelvis mails, sms, apps, Skype m.m.) 

 Kunstig intelligens (eksempelvis “Albert Aktindsigt, “Flora Foranstaltning”) 

 

Vi valgte at afgrænse vores fokus til de kommunikative IT-værktøjer på baggrund af projektets fo-

kus på kommunikation mellem socialrådgivere og unge. Vi har dog også undersøgt socialrådgiver-

nes brug af samt holdninger til sagsstyringsværktøjer, hvor dette har være relevant. Eksempelvis i 

de situationer hvor interviewpersonerne selv har inddraget sagsstyringsværktøjet DUBU i deres 

beskrivelser af, hvordan de kommunikerede med de unge, idet DUBU har en indbygget kommuni-

kationsvej til borgeren via e-Boks. 

 

Oversigt over digitale kommunikationsredskaber som kommunerne anvender 

I projektet har det vist sig, at kommunerne anvender en bred vifte af digitale kommunikationsred-

skaber. Idet Persondataforordningen opstiller meget specifikke rammer for, hvordan man kan ar-

bejde med digitale aspekter (se del 4 i rapporten), opfordres kommunerne til at forholde sig til de-

res praksis.  

 

Viften af redskaber, som kommunerne anvender er: 

 Sms 

 e-Boks 

 SPSYS 

 Skype 

 MinRådgiver 

 Almindelig telefoni 

 E-mails 

 Talejournal 

 Sikker mail 

 Facebook 

 Messenger  

 Optagelse af samtaler 

 Noter på pc  

 

Af disse kan kun e-Boks og talejournal opfattes som sikre digitale medier. Ifølge Datatilsynets se-

neste rapport fra januar 2020 kan man godt sende sms’er til borgere, men det anbefales, at man 

undgår personfølsomme og beskyttelsesværdige oplysninger i den enkelte sms (Datatilsynet, 

2020) 
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Identificerede tværgående empiriske tematikker  

Vi vil i det nedenstående præsentere otte tematikker, som er udledt af den empiri, som den sam-

lede undersøgelse bygger på, og som dermed indeholder både referencer til kortlægningen og de 

interviews, vi har gennemført i samarbejdskommunen. Tematikkerne er et udtryk for mønstre, vi 

igennem undersøgelsen har set i informanternes fortællinger om brugen af digitale værktøjer.  

 

“Der hvor de unge er”  

Som et gennemgående træk i interviewene giver socialrådgiverne udtryk for, at når de anvender 

digitale værktøjer i kommunikationen med de unge, er det med henblik på at “møde de unge, der 

hvor de er”. På tværs af interviewene betegnes børnene og de unge i forhold til det digitale som 

værende en homogen gruppe, der er digitalt kompetente og ønsker at kommunikere via digitale 

medier. Derfor så vi i interviewene mange formuleringer om, at det digitale er ”der, hvor de unge 

er”. I udsagnene fra socialrådgiverne, som centrerer sig om at møde de unge “der hvor de er”, træk-

kes der desuden på en forståelse af, at det at møde de unge på deres præmisser vil være understøt-

tende for kommunikation, som er en positiv værdi i det sociale arbejde og noget som er ønskvær-

digt og efterstræbelsesværdigt. Dette synes at flugte med socialrådgiverprofessionens etiske 

grundlag, der ekspliciterer, at “Socialrådgiveren har et særligt ansvar for at sikre kontakten mellem 

borgeren og socialrådgiveren” (Dansk 

Socialrådgiverforening, n.d.). Endvidere kan 

det at møde en person, der hvor denne “er”, 

forstås som udtryk for forståelse af, at bor-

geren må mødes i den udviklingszone, hvor 

denne er og at der må tages afsæt herfra til 

nærmeste udviklingszone (Lindqvist & 

Vygotskij, 2004; Miller & Rollnick, 2018). I denne optik forstås også socialrådgivernes vægtning af 

at møde de unge der, hvor de opfatter at de “er”, på digitale medier, med henblik på dels at kunne 

etablere en kontakt og dels at kunne motivere til en udvikling i relation til de sociale problemstillin-

ger den unge måtte være i kontakt med. 

“Vi må ikke bruger sms’er, men det er der de unge er. 
Så det er det vi bruger mest. Vi anonymiserer det. Det 
kan også gøre, at det bliver en mærkelig besked for de 
unge. Kan være bange for at de ikke forstår den, da af-
sender m.m. ikke må fremgå. Vi er blevet opmærk-
somme på, at vi ikke må bruge det. Både med ældre, 
men også med unge” (Socialrådgiver) 
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Kontakt via e-Boks 

Socialrådgiverne skelner mellem forskellige digitale kommunikationsværktøjer i forhold til, hvor 

anvendelige de er til at opnå kontakt med de unge. Således nævner hovedparten af socialrådgi-

verne e-Boks som et begrænsende kommunikationsværktøj, som de unge ikke naturligt anvender. 

Kommunen anvender e-Boks i al skriftlig kommunikation med de unge, hvilket må ses i kølvandet 

på Persondataforordningen. Dette er i udgangspunktet et paradoks i arbejdet, idet socialrådgi-

verne på den ene side gerne vil møde de unge på de digitale medier, som de naturligt færdes på, 

men omvendt begrænses kontakten pga. anvendelsen af de digitale kommunikationsveje, der op-

fylder kravene til den lovgivningsmæssige ramme. Her kommer langt de fleste digitale kommuni-

kationsredskaber til kort, da de ikke kan 

opfylde kravene til datasikkerhed og da-

tadeling. 

En enkelt socialrådgiver har erfaringer 

med, at e-Boks fungerer godt i hendes 

kommunikation med unge, når hun først 

har vist dem e-Boks-appen, som kan 

downloades på en smartphone. Ligeledes fortæller en anden socialrådgiver, at hun i arbejdet med 

anbragte unge bevidst bruger handleplanen til at fastsætte “brug af e-Boks” som et udviklingsmål 

for den unge. Således arbejdes der med dette på det sted, den unge er anbragt, med henblik på, at 

den unge opnår kompetence i at kommunikere digitalt med offentlige systemer og i sidste ende 

opnår de kompetencer, der vurderes nødvendige for at begå sig i voksenlivet. I disse sager, hvor 

der systematisk og bevidst er arbejdet pædagogisk med den unge omkring brugen af e-Boks, op-

lever socialrådgiveren, at den unge ubesværet kan bruge mediet og at det fungerer godt som kom-

munikationsværktøj. 

“Jeg sender breve via e-post og sikker mail. Tidligere di-
rekte e-mails. Jeg sender ikke sms til borgere (kun ”vi 
ses i eftermiddag”) Det er en udfordring, da unge ikke 
tjekker e-Boks. De bruger jo sms, eller Snaps. Det er en 
stor begrænsning. Det er ikke en sikker linje.” (Social-
rådgiver) 
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Kontakt via sms 

Brugen af sms som digitalt værktøj fremhæves af socialrådgiverne som det foretrukne medie, de 

unge ønsker at kommunikere på, men samtidig som et vanskeligt medie for socialrådgiverne at 

benytte. Dette skyldes, at socialrådgiverne oplever, at der en større mængde arbejde forbundet 

med at bruge sms i kommunikationen. 

Umiddelbart skyldes disse udfordringer 

de lovgivningsmæssige krav om notat-  og 

journaliseringspligt, samt at mediet er for 

usikkert at anvende set i forhold til krav 

om databeskyttelse i Persondataforordningen. 

 

Vi har gennemgående set, at de forskellige kommuner og dermed informanterne, som er social-

rådgivere og faglige ledere, har forholdt sig forskelligt til brugen af sms som kommunikationsværk-

tøj med de unge. Brugen af sms er på den ene side et digital værktøj, som socialrådgiverne gerne 

vil bruge og som de oplever bliver brugt af de unge. På den anden side har der hos mange infor-

manter været gennemgribende tvivl omkring 

retningslinjer for brugen af sms. Samtidig ser 

vi, at kommunerne tolker lovgivningen for-

skelligt på dette punkt. Tolkningerne har ty-

pisk varieret fra at være restriktive med udfør-

lige krav til journalisering af sms’er til kommunerne, hvor fortolkning af de lovgivningsmæssige 

krav foretages af socialrådgiveren selv. En faglig leder fortalte i en enkelt kommune under kortlæg-

ningen, at de havde valgt at socialrådgiverne slet ikke måtte bruge sms i kontakten med de unge. 

Flere socialrådgivere begrundede desuden et fravalg af sms med, at det medførte for omfattende 

ekstraarbejde, såfremt denne kommunikationsform blev anvendt.  

 

Dobbeltarbejde  

I både interview og observationer giver informanterne udtryk for, at digitaliseringen ofte medfører 

dobbeltarbejde. De fortæller, at de for at udføre deres arbejde er nødsaget til at udføre den samme 

“Jeg bruger mobilen ved hjemmebesøg. 
Bruger den så lidt som muligt. Jeg siger 
”send mig en mail, så ringer jeg”, så kan 
jeg bedre styre det. “ (Socialrådgiver) 
. 

 

 

“Det er jo også en kultur, som jeg er en del af, jeg 
svarer også på sms’er i et væk. Det er ikke dem 
(sms’erne), der stresser mig. Til gengæld er det 
langt nemmere at aftale et møde end fx gennem 
DUBU.” (Socialrådgiver) 
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handling - som eksempelvis at tage kontakt til borgeren - via parallelle digitale kommunikations-

værktøjer.  

Samtlige socialrådgivere anvender e-Boks til den formelle kommunikation/information med/til de 

unge (officielle mødeindkaldelser, afgørelser m.m.). Samtidig fortæller stort set alle informanter 

(på nær en leder), at de i varierende grad anvender sms til opfølgninger og konkrete mødeaftaler, 

men at de er opmærksomme på ikke at skrive personfølsomme oplysninger i en sms.  

En lille håndfuld fortæller, at de parallelt med kommunikationen i e-Boks sender en sms eller ringer 

til de unge med en besked om, at de har modtaget post i e-Boks. Det gør de, da de har erfaret, at 

de unge er til at træffe på telefonerne, men ikke via e-

Boks og at de dermed måske overser vigtige beskeder. En 

socialrådgiver udtrykker det således:  Det, der er med de 

her systemer: borgernes skal tilpasse sig, i stedet for at det 

er os der tilpasser dem. Jeg mener, at det er vigtigt at møde borgeren, der hvor de er. Derfor ringer jeg 

ofte. (Socialrådgiver). 

Den dobbelte arbejdsgang, der ligger i parallelkommunikationen kobler sig således til informanter-

nes forståelse af, at sms eller telefonopkald, er der, hvor de unge kan træffes (jf. afsnittet “Der hvor 

de unge er”). En pointe her er også, at den parallelle kommunikation ligeledes gælder for de unge. 

Det er således også et dobbeltarbejde for dem at skulle kommunikere med socialrådgiveren ad 

flere kanaler.  

Kvantitet vs. kvalitet i den digitale dialog 

Socialrådgiverne har delte holdninger til, hvorvidt digitale værktøjer er brugbare i kommunikatio-

nen med unge set ud fra en vurdering af, hvad det digitale element gør ved relationen mellem so-

cialrådgiver og den unge. Flere socialrådgivere og ledere med socialfaglig baggrund udtrykker 

skepsis over for brug af digitale værktøjer som kommunikationsplatform. Enkelte socialrådgivere 

anser kommunikation via digitale værktøjer som meget brugbart i socialt arbejde og må nærmest 

betegnes som “pionerer”, på de arbejdspladser de er ansat på, idet de beskriver, at de er de eneste 

i afdelingen, der har denne interesse.  

“Sms’er er for besværligt, så skal jeg 
lægge screenshots ind. Det er en unød-
vendig arbejdsgang.” (Socialrådgiver) 
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Pionerånd    

En enkelt socialrådgiver fortæller, hvordan han selv har udviklet en app, som han anvender ved 

samtaler med børn og unge til at understøtte medinddragelse af barnet/den unge og visualisere 

elementer i samtalen elektronisk som del af en metodisk tilgang, der læner sig op af Signs of Sa-

fety-metoden (Edwards & Turnell, 1999; Socialstyrelsen, 2017). Denne socialrådgiver giver endvi-

dere udtryk for, at det at bruge app’en og generelt at bruge elektroniske skærme som værktøj til at 

vise den unge, hvad socialrådgiveren har skrevet og hvad der er aftalt, har øget gennemsigtigheden 

for den unge i sagsbehandlingen og har en tidsbesparende effekt. Socialrådgiveren sparede tid ved 

brug af app’en, idet han ikke var nødsaget til at skrive så mange referater, som senere også skulle 

sendes ud til borgeren, efter han var begyndt at bruge app’en. Dette skyldes at han tidligere skrev 

i sagen senere på dagen efter en samtale, hvorpå han sendte referatet ud, hvilket nu kan erstattes 

af at aftaler blev skrevet ind digitalt under samtalen og derefter visualiseret på en elektronisk 

skærm, hvorpå den unge også kunne godkende det, der var skrevet ved samtalens slutning. I dette 

tilfælde forstår vi brugen af digitale værktøjer som værende noget, socialrådgiveren mener har en 

kvalitet og er kontaktskabende ift. medinddragelse af barnet/den unge.  

 

Hyppigere kontakt 

Flere socialrådgivere fortæller at kommunikation via digitale værktøjer åbner muligheden for som 

rådgiver at have en hyppigere kontakt med den unge. Her fremhæves især anbringelsessager, hvor 

en faglig leder fortæller, at brugen af Skype til afholde børnesamtaler med anbragte børn letter 

socialrådgiverens arbejde meget, idet denne ellers skulle flytte sig geografisk, hver gang der skal 

afholdes samtale med barnet på anbringelsesstedet. Flere socialrådgivere fremhævede som noget 

positivt de muligheder, Skype giver i forhold til netop at holde kontakten med anbragte unge. En 

socialrådgiver fremhæver, at hun bruger Skype i ungesager, hvor der er lang afstand til anbringel-

sesstedet. Men karakteren af samtalen har betydning for, hvordan Skype anvendes. Eksempelvis 

tager hun personligt på tilsyn på anbringelsesstedet og anvender Skype til kontakten imellem de 

gange, hvor hun fremmøder fysisk. Ligeledes bruger hun Skype til at tale med personalet på an-

bringelsesstedet, men vælger at ringe op telefonisk i situationer, der rummer noget konfliktuelt. 

En socialrådgiver, der bruger Messenger, Snapchat og sms i kontakten med de unge fortæller, at 

hun bruger disse værktøjer til at holde hyppigere kontakt, fx ved at sende en fødselsdagshilsen til 
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den unge og ved at svare på Messenger aften og weekend, hvormed den hyppigere kontakt også 

åbner for en udvidelse af socialrådgiverens arbejdstid og det omfang, hvor vedkommende står til 

rådighed.  

 

Nærhed og distance 

Hvorvidt brugen af de digitale værktøjer er afstands- eller nærhedsskabende synes at være et om-

drejningspunkt i socialrådgiverens overvejelser omkring anvendeligheden af digitale værktøjer 

mere generelt set. På den ene side er der en indbygget distance i brugen af digitale værktøjer, idet 

kontakten foregår via en skærm og dermed med færre sanseindtryk. På den anden side øges hyp-

pigheden af kontakten og små relationsskabende greb som eksempelvis at skrive “tillykke med 

fødselsdagen” bliver muligt og en relativ hurtig handling at foretage rent tidsmæssigt. I løbet af 

kortlægningen fortalte en enkelt socialrådgiver, at hun var stor tilhænger af digitalisering og super-

bruger i sin afdeling inden for flere områder. Dog oplevede hun, at digitale værktøjer også skaber 

en distance, idet hun som socialrådgiver har brug for at kunne bruge sine sanser til at danne sig et 

indtryk af stemningen i et hjem og til kontrollerende formål. Eksempelvis nævner hun, at hun gen-

nem Skype har svært ved at gennemskue, hvorvidt en ung, der har misbrugsproblemer har rød-

sprængte øjne eller forstørrede pupiller, hvilket indikerer brug af euforiserende stoffer og udgør et 

vigtigt sanseligt indtryk i arbejdet med den unge. På samme måde fortæller en socialrådgiver, at 

aflæsning af kropssprog kan være et vigtig parameter i kommunikationen med den unge, og at 

dette indtryk besværliggøres eller helt udelades i kommunikationen via digitale værktøjer. Dette 

synes at efterlade et begrænset grundlag for at foretage et helhedssyn som er et grundelement i 

socialrådgiverens virke.  

 
Udstrækning af tid og rum 

Flere informanter italesætter, at de unge har en forventning om, at deres sagsbehandler er tilgæn-

gelig nærmest døgnet rundt. De forventer at få et hurtigt svar, når de eksempelvis sender en sms. 

Det betyder, at grænsesætning og forhandling i forhold til, hvornår socialrådgiverne skal være til 

rådighed for de unge, bliver et tema. Man kan således tale om, at de digitale redskaber medfører 

en udstrækning af tiden.  
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De fleste informanter slukker for arbejdsmobilen uden for den ordinære arbejdstid, medmindre de 

har lavet en konkret aftale med en ung. En enkelt fortæller, at hun også svarer de unge uden for 

kontorets åbningstid eller når hun selv holder ferie. Hun begrunder det med, at hun oplever, at det 

betyder meget for tilliden og relationen til de unge at have en hyppig kontakt og at det ikke kræver 

meget af hende at sende en sms eller Snapchat. Informanten taler således ind i en forståelse af, at 

den hyppige kontakt skaber en nærhed 

til de unge (se tema nærhed og di-

stance). En anden informant påpeger, 

at de unge, hun skal kommunikere 

med, ofte har vendt op og ned på dag 

og nat og derfor først er til at træffe på 

telefonen, når hun selv har fri. 

I kortlægningen beskriver flere af informanterne, at de svarer hurtigt og kortfattet på de unges 

henvendelser med en meddelelse om, at de vil ringe tilbage senere. En enkelt socialrådgiver for-

klarer, at det hjælper med at strukturere hendes arbejde, at hun selv kan planlægge, hvornår hun 

ringer tilbage til den unge. På den måde giver hun udtryk for, at hun kan sikre sig, at hun har or-

dentlig tid til samtalen. Et andet perspektiv er, at det er endnu et eksempel på dobbeltkommuni-

kation først at skulle svare den unge på sms for efterfølgende at ringe op på telefon. Umiddelbart 

fremstår det som om, flertallet af socialrådgiverne oplever selve det at sende eller besvare en sms 

som en mindre krævende arbejdsgang. Måske fordi informanterne ligesom de unge betragter det 

som en hurtig og nem vej til kommunikation, som er lige ved hånden.  

Et digitalt medie som eksempelvis Skype opleves positivt af informanterne, når det letter arbejds-

gangene i forhold til at kommunikere med samarbejdspartnere over store afstande. De fleste in-

formanter påpeger, som i nedenstående citat, at de ikke ønsker, at eksempelvis børnesamtaler skal 

foregå over Skype, da en vigtig del af kommunikationen går tabt, når de ikke kan “fornemme” bar-

net eller den unge, som ved en ansigt til ansigt-relation. 

Anvendelsen af digitale medier, som eksempelvis Skype bidrager således ikke kun til at socialråd-

giverne oplever en udstrækning af tiden men også en udstrækning af rummet eller en adskillelse af 

tid og rum, hvilket betyder, at de oplever en samtidighed med samarbejdspartnere, selv om disse 

“Arbejdsmobiltelefonen er et tveægget sværd. De unge 
er på 24/7. De unge skal lære, hvornår de kan forvente, 
at man svarer. Som regel slukker jeg min tlf., når jeg går 
hjem. Ellers laver jeg en konkret aftale med den unge, 
hvis han/hun fx arbejder til kl. 18 – så kan de ringe kl. 19. 
Man er nødt til at være opmærksom og lave forvent-
ningsafstemning, ellers forventer de hurtigt 24/7 –re-
spons.” 
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befinder sig i den modsatte ende af landet (Giddens, 1994, 1996). Når det gælder kommunikatio-

nen med de unge, oplever de ikke denne samtidighed, da en væsentlig del af deres faglighed (det, 

der “fornemmes”) kun kommer i spil i ansigt til ansigt-relationen.  

En afdelingsleder peger på, at hendes medarbejdere er skeptiske overfor at bruge Skype i samtaler 

med de unge, da de netop har behov for at kunne “fornemme” personen i rummet. Samtidig for-

tæller hun, at hun selv må nedtone sin egen skepsis, da direktionen er meget opsat på at høste de 

potentielle (tids)besparelser, de forventer at digitalisering af arbejdsgange og kommunikation med 

borgeren kan medføre. Dette er i tråd med en generel tendens, vi har set under kortlægningen, til 

at brugen af digitale værktøjer til kommunikation ofte er knyttet til en forventning om, at disse kan 

effektivisere arbejdsgange, og at der derved kan udføres mere arbejde på den samme tid. Man kan 

dermed tale om, at de digitale medier medfører en acceleration af tiden (Rosa, 2014).  

Socialrådgiveren, der arbejder med sin egen udviklede app, estimerer, at han kan gøre sit arbejde 

10 procent hurtigere, fordi han, som tidligere nævnt, skriver referater af samtaler med borgerne 

direkte ind på computeren, mens borgeren kan følge med på en skærm. Det giver ham mulighed 

for hyppigere at afholde møder med borgerne, og han oplever bl.a. derved, at det styrker inddra-

gelsen af borgeren. En anden socialrådgiver fortæller, at de unge socialrådgivere er digitalt kom-

petente og derfor kan effektivisere arbejdet ved fx at booke møder online samtidig med, at de taler 

med borgerne.  

 
Persondataforordningen - GDPR 

I undersøgelsesperioden har vi i forbindelse med både kortlægning, observationsstudier og inter-

views med socialrådgivere og en ung borger oplevet, at kommunerne har skærpet deres fokus på 

at overholde reglerne i forhold til GDPR. Vi har også set, at dette øgede fokus har store konsekven-

ser for de muligheder, socialrådgiverne har for at kommunikere med unge borgere via digitale red-

skaber. Vi har oplevelsen af, at dette projekt rammer ind midt i en brydningstid. Som beskrevet 

tidligere, har Datatilsynet netop udgivet en vejledning om, hvordan man forholder sig til specifikke 

udfordringer i forbindelse med databeskyttelsesregler og den almindelige borgerkontakt i det so-

ciale arbejde (Datatilsynet, 2020). 
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Et eksempel på dette er, som beskrevet i metodeafsnittet, at vores informanter til de dybdegående 

interviews blev udvalgt, fordi de i vid udstrækning anvendte digitale medier såsom Facebook, Mes-

senger og Snapchat til kommuni-

kation med de unge borgere og i 

forbindelse med opsøgende ar-

bejde. Fra vi lavede interviewafta-

len til selve afholdelsen af inter-

viewet med de to socialrådgiver 

og den unge, var socialrådgiverne 

imidlertid blevet pålagt ikke at 

anvende disse medier til kommunikation, da de ikke overholdt GDPR. I kortlægningen var et gen-

nemgående tema, hvordan GDPR begrænser kommunikationen med de unge i forhold til at “møde 

de unge, der hvor de er”. Flertallet af socialrådgiverne vil som nævnt tidligere gerne kommunikere 

over sms, men oplever ikke, at dette længere er en mulighed.  

 

Tvivl og individualisme 

Generelt fylder uklarheden omkring lovgivningen meget hos informanterne. En socialrådgiver gi-

ver i interviewet udtryk for, at det er belastende og svært at overskue, hvad man må og ikke må.  

 

Det er vores indtryk, at flere infor-

manter oplever at uklarheden 

omkring lovgivningen betyder, at 

de fra ledelsens side får påbud 

mod helt at anvende sms eller an-

dre digitale værktøjer. På den an-

den side fortæller flere af socialrådgiverne, at de alligevel føler sig nødsaget til at anvende sms i 

kommunikation for at gøre deres arbejde. Desuden efterspørges mere specifik viden om, hvordan 

lovgivningen skal fortolkes blandt både afdelingsledere og myndighedssagsbehandlere.  

 

Den rigide tolkning af lovgivning gør det svært udføre deres arbejde hensigtsmæssigt. Det er derfor 

vores vurdering, at det efterlader den enkelte socialrådgiver i et uhensigtsmæssigt krydspres. De 

“Vi bruger ikke digitale redskaber. Vi bruger e-Boks til kommu-
nikation med de unge og deres forældre. GDPR har gjort kom-
munikation markant mere vanskelig, tidligere blev sms brugt. 
Kontaktpersoner bruger sms i dag. Myndighedssocialrådgiver-
nes rum for kommunikation er blevet begrænset af GDPR, det 
er utrolig svært at finde ud af reglerne og fortolkningen af dem. 
Lovgivningen virker stor og begrænsende og vi vil gerne være 
på den sikre side.” (Socialrådgiver) 
 

 

 

“Jeg kunne ønske mig, at man slappede lidt af omkring per-
sondata. Fordi det modarbejder den kommunikation, vi har 
med de unge. Det distancerer, skaber distance. Der er flere 
unge, hvor jeg tænker: Hvis jeg ikke havde denne kommunika-
tionsform, så havde jeg ikke kommunikation.” (Socialrådgi-
ver) 
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har selv har ansvaret for at vurdere, hvordan de mest hensigtsmæssigt lever op til deres forpligtel-

ser som sagsbehandlere og samtidige sikre sig, at de overholder lovgivningen.  

 
Digitale kompetencer   

Vi har i interviewene set en tydelig tendens til at socialrådgiverne gerne vil møde de unge “der hvor 

de er” og at der blandt socialrådgiverne er en forståelse af, at unge mennesker som en homogen 

gruppe færdes på sociale medier og er kompetente til at anvende digitale værktøjer. Vores opfat-

telse er derfor, at det bliver en “selvfølgelighed”, at de unge gerne vil kommunikere ad disse veje 

og at socialrådgiverne tenderer til at glemme viden om kategorisering og risici ved at tænke men-

nesker ind i stereotyper (Villadsen, 2004b, 2004a). Vi har undervejs i undersøgelsen været opmærk-

somme på dette fænomen og stiller os nysgerrige overfor, om socialrådgivernes forventninger til 

de unge er for stereotype. I interviewet med den unge spørger vi ind til hans brug af digitale værk-

tøjer og sociale medier i kontakten med socialrådgiveren og hans vurdering af hvorvidt det er brug-

bart. Han giver udtryk for en positiv holdning i forhold til at kommunikere på fx Messenger. Han 

siger dog, at socialrådgiveren ikke bare skal skrive for at høre, hvordan det går (at pleje relationen), 

men kun skal skrive, når det det er det handler om hans sag. 

 

IT-kompetencer hos socialrådgiveren 

Socialrådgiverne er blevet spurgt til, om de vurderer, at de mangler IT-kompetencer og ny viden 

ift. at kunne anvende digitale værktøjer til kommunikation med unge. Til dette svarer de meget 

enslydende, at de ikke vurderer, at de har behov for yderligere kurser eller lignende. De faglige 

ledere giver ligeledes udtryk for, at dette ikke er et behov. En faglig leder fremhæver endog, at der 

er rigeligt med emner, som nyuddannede socialrådgivere med fordel kunne blive styrket i, inden 

de skal ud i praksis, og at IT-kundskaber må prioriteres længere nede i rækken end dette. En anden 

faglig leder giver udtryk for, at der er varierende IT-kundskaber blandt socialrådgiverne i afdelin-

gen, men at det løses fint ved at primært de yngre socialrådgivere er superbrugere og er i stand til 

at hjælpe andre socialrådgivere. En socialrådgiver fortæller, at hun selv er i den yngre ende af al-

dersspektret i den kommune, hun arbejder i, og at hun anser sig selv som en ud af få socialrådgi-

vere, der er fortalere for brugen af IT og digitale værktøjer i kommunikationen med de unge. Hun 

er blandt andet superbruger indenfor DUBU-systemet, der bruges til sagsstyring. 



 Professionshøjskolen Absalon / Den digitalt kompetente socialrådgiver /  26 / 49 

 
Implementering af digitale redskaber  

Af kortlægningen og observationsstudier ser vi, at implementeringen af de digitale redskaber i det 

sociale arbejde med unge sker gennem forskellige processer og er motiveret af forskellige behov.  

De fleste nye redskaber implementeres gennem en top down-proces iværksat af direktionen eller 

ledelsen. Dette gælder særligt redskaber til sagsbehandling. Ofte er det informanternes indtryk, at 

implementeringen af et nyt digitalt redskab er efterfulgt af en forventning om, at arbejdsgange 

effektiviseres og der derved følger en besparelse. På nogle punkter oplever informanterne altså, at 

digitaliseringen betyder, at de kan udføre deres arbejde hurtigere, men da der med effektiviserin-

gen også er en forventning om en besparelse, betyder det samtidig, at socialrådgiverne får flere 

sager eller afholder flere møder, så tiden udfyldes. Spørgsmålet er, om det modsatte er gældende, 

når socialrådgiverne oplever, at digitaliseringen gør arbejdsgangene mere besværlige og tidskræ-

vende, eksempelvis i form af dobbeltkommunikation. Får de i disse tilfælde ekstra tid til hver bor-

ger, eller skal de blot løbe hurtigere for at få enderne til at nå sammen? En afdelingsleder nævner, 

at hun oplever det som et stort pres, at direktionen allerede har kalkuleret med en besparelse ved 

at anvende Skype frem for ansigt til ansigt-møder, selv om medarbejderne ikke er indstillet på 

dette. En anden motivation fra ledelsens side kan være ønsket om styrket brugerinddragelse.  

 

Sker implementeringen som en bottom up-proces, hvor initiativet til at tage nye digitale redskaber 

i brug kommer fra medarbejderne, har vi set eksempler på, at motivationen for at tage et nyt red-

skab i brug er at styrke relationen til de unge ved at tage udgangspunkt i de digitale medier, som 

de unge bruger i forvejen (der hvor de unge er) fx sms eller Snapchat. En anden motivation kan 

være at øge borgerens inddragelse ved at skabe gennemsigtighed for borgeren i forhold til, hvad 

der skrives i en sag. Et eksempel på dette er en socialrådgiver, der målrettet arbejder med det, 

vedkommende kalder den samskabende samtale. For at skabe gennemsigtighed kan borgeren ved 

selve samtalen følge med på computerskærmen og se alt, hvad socialrådgiveren skriver ned.  

 

Kortlægningen peger endvidere på, at implementering ikke lykkes, hvis ikke både borgerne og de 

professionelle er tilstrækkeligt motiverede til at investere det, der kræves, når en arbejdsgang skal 

ændres. Det kan eksempelvis være forbundet med dobbeltarbejde, enten over en periode eller per-

manent.  
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Diskrepans mellem ledelse og IT-afdeling 

Undervejs har vi erfaret, at der kan være en diskrepans mellem ledelsens/IT-afdelingens og medar-

bejdernes forståelse af, hvad der er på spil, 

når implementeringen ikke lykkes. En pro-

jektleder fra en kommunes IT-afdeling ud-

trykker, at mennesker generelt ikke er po-

sitivt indstillet over for forandringer, og at der derfor kan opstå en modvillighed, særligt hos ældre 

medarbejdere, når arbejdsgange skal laves om.  

 

En anden informant i en anden kommune, som netop sidder ude en i afdeling og oplever at udføre 

dobbeltarbejde pga. en mislykket implementering af et digitalt dialog- og sagsbehandlingsred-

skab, udtrykker, at hun mener, at implementeringen er fejlet, fordi ideen til det digitale værktøj er 

udtænkt uden viden om socialrådgivernes konkrete arbejdsgange.   

 

Den perfekte løsning  

Vi har i løbet af undersøgelsen spurgt til, hvilke behov og ønsker informanterne havde til digitale 

værktøjer til brug for kommunikation i socialt arbejde. Her ses en tendens til en polarisering i infor-

manternes besvarelse, forstået sådan, at de fleste lig-

ger i yderpolerne på et kontinuum med en spændvidde 

fra en meget positiv indstilling til brugen og udviklin-

gen af digitale værktøjer til en skarp afstandtagen. Der 

er få besvarelser i midten af spændfeltet, hvor man ville 

forvente mere nuancerede opfattelser. En del af informanterne som forholder sig afstandstagende 

til brugen af digitale værktøjer giver eksempelvis udtryk for, at IT-systemerne ikke matcher den 

virkelighed de står i, og at de ønsker, at systemerne udvikles til at svare til det reelle behov.  

 

 
 

“Man tør dårligt gøre noget. I hovedtræk ved man, hvad 
man må og ikke må. Man gør det så godt man godt 
man kan.” (Socialrådgiver) 

Efterhånden er det eneste sikre at sende 
i e-Boks, men hvor er det dog uperson-
ligt og ikke-relationsskabende.” (Social-
rådgiver) 
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Del 3 – Juridisk notat 
Ved indførelse af digitale værktøjer og platforme i sagsbehandlingen i det sociale arbejde i kom-

munerne rejser der sig en række juridiske problemstillinger. I dette afsnit redegøres der i hoved-

træk for nogle af disse problemstillinger. 

 
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven 

EU's databeskyttelsesforordning regulerer overordnet adgangen til at behandle personoplysnin-

ger. 

Databeskyttelsesforordningen anvendes her som kort benævnelse for Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophæ-

velse af direktiv 95/46/EF. 

Databeskyttelsesforordningen forkortes herefter til DBF. 

DBF trådte i kraft i Danmark den 25. maj 2018, og har direkte virkning i Danmark. DBF virker således 

som en lov i Danmark, og den gælder i den form, som den er vedtaget, og den må som udgangs-

punkt ikke konverteres til national ret. Der må som udgangspunkt heller ikke være anden dansk 

lovgivning, der regulerer behandling af personoplysninger, hvis dette er reguleret i DBF. 

Kort sagt er Danmark forpligtet til at indrette dansk lovgivning, så den er i overensstemmelse med 

DBF med virkning fra den 25. maj 2018. 

Inden for de rammer, som DBF sætter, har Danmark indført databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 

23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i for-

bindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Her-

efter forkortet DBL. 

 
Digital behandling af personoplysninger i sociale sager 

Når en kommune behandler personoplysninger i forbindelse med den sociale lovgivning, vil denne 

behandling være omfattet af DBF og DBL, jf. DBF art. 2 og DBL § 1, stk. 2. Dermed skal kravene til 

behandlingen i såvel DBF som DBL være overholdt. 

Ved sociallovgivning forstås her lovgivning, som er omfattet af lov om retssikkerhed og administra-

tion på det sociale område, jf. lov nr. 453 af 10/6 1997, som senest bekendtgjort ved lovbekendtgø-

relse nr. 1064 af 21/8 2018. Herefter benævnt retssikkerhedsloven. 
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Ifølge DBF art. 4, nr. 1, skal ”personoplysninger” forstås som enhver form for information om en 

identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk per-

son, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som fx et navn, et iden-

tifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er 

særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle 

eller sociale identitet. 

Ifølge DBF art. 4, nr. 2, skal der ved ”behandling” forstås enhver aktivitet eller række af aktiviteter 

- med eller uden brug af automatisk behandling - som personoplysninger eller en samling af per-

sonoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, 

opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, 

formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, 

sletning eller tilintetgørelse. 

 
Principper for behandlingen af personoplysninger i DBF 

Principperne for behandling af personoplysninger fremgår af art. 5 i DBF. 

Ifølge DBF art. 5, stk. 1, skal personoplysninger: 

a) behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede (»lovlighed, 

rimelighed og gennemsigtighed«) 

b) indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, 

der er uforenelig med disse formål; viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse, til vi-

denskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med 

artikel 89, stk. 1, skal ikke anses for at være uforenelig med de oprindelige formål (»formålsbe-

grænsning«) 

c) være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, 

hvortil de behandles (»dataminimering«) 

d) være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at 

personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller 

berigtiges (»rigtighed«) 

e) opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere 

tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behand-
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les; personoplysninger kan opbevares i længere tidsrum, hvis personoplysningerne alene behand-

les til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller 

til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, under forudsætning af, at der im-

plementeres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som denne forordning kræver 

for at sikre den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder (»opbevaringsbegrænsning«) 

f) behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, 

herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgø-

relse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltnin-

ger (»integritet og fortrolighed«). 

Den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise, at stk. 1 overholdes (»ansvarlighed«), jf. 

DBF art. 5, stk. 2. 

Af særlig interesse i forbindelse med digitale værktøjer og platforme i det sociale arbejde i kommu-

nerne er DBF art. 5, stk. 1, litra f, om integritet og fortrolighed. Kravene, der skal være opfyldt, er 

bl.a. uddybet i DBF, kapitel IV, afdeling 2, om personoplysningssikkerhed og afdeling 3 om konse-

kvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring. 

Retter tilbuddet sig til børn under 18 år, kan der gøre sig særlige forhold gældende. Som eksempel 

herpå kan nævnes DBF art. 8 om betingelser for et barns samtykke i forbindelse med informations-

samfundstjenester. 

 
Anden regulering af behandling af personoplysninger 

I dansk ret findes der også andre regler end DBF og DBL, der regulerer behandling af personoplys-

ninger inden for det socialretlige område. Disse regler skal som ovenfor nævnt være i overensstem-

melse med DBF.  

Nedenfor er et par eksempler nævnt. 

Indhentelse og videregivelse af oplysninger inden for den kommunale enhedsforvaltning 

Som hovedregel vil indhentelse og videregivelse af oplysninger inden for kommunens enhedsfor-

valtning være lovlig uden samtykke, så længe der er tale om myndighedsudøvelse. Dette følger af 

DBF art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra f. 

Behandlingen (indhentelsen/videregivelsen) skal dog altid overholde DBF art. 5 og dermed skal 

personoplysningerne bl.a.  
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● være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de for-

mål, hvortil de behandles (»dataminimering«), jf. DBF art. 5, stk. 1, litra c. 

● indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en 

måde, der er uforenelig med disse formål (»formålsbegrænsning«), jf. DBF art. 5, stk. 1, litra 

b. 

Som undtagelse til ovenstående hovedregel skal forvaltningslovens § 29 nævnes, jf. lov nr. 571 af 

19.12.85, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22.04.14, som senest ændret ved lov nr. 503 af 23.05.18. 

Ifølge forvaltningslovens § 29 kræves der som hovedregel forudgående samtykke, hvis der indhen-

tes oplysninger om rent private forhold fra andre dele af kommunen i ansøgningssager.  

Hovedreglen i forvaltningslovens § 29 gælder også ved indhentelse fra en anden forvaltningsmyn-

dighed. Indhentelse af oplysninger, fra en anden forvaltningsmyndighed i en social sag, er imidler-

tid også reguleret i retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1. Da retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1, yder 

en bedre beskyttelse af borgeren, fortrænges forvaltningslovens § 29, ifølge lex specialis-princip-

pet, i tilfælde, hvor der indhentes oplysninger fra en anden forvaltningsmyndighed. 

Eksempel på anvendelse af forvaltningslovens § 29: 

Familieafdelingen i socialforvaltningen behandler en børnesag efter servicelovens kap. 11. Moren 

har rettet henvendelse til familieafdelingen for at få hjælp, fordi hun ikke kan give barnet tilstræk-

kelig omsorg grundet en depression. Samtidig har moren en sygedagpengesag i jobcentret, hvor 

der er indhentet oplysninger fra egen læge om morens depression. Familieafdelingen ønsker at 

indhente de lægelige oplysninger fra sygedagpengesagen i jobcentret. 

Sagen er omfattet af forvaltningsloven, da det er en offentlig myndighed, som skal træffe en afgø-

relse, jf. forvaltningslovens §§ 1 og 2. 

Moren har selv rettet henvendelse til familieafdelingen for at få hjælp, og dermed er der tale om en 

ansøgningssag.  

De lægelige oplysninger ønskes indhentet fra jobcentret til familieafdelingen. 

De lægelige oplysninger må anses for at være oplysninger om rent private forhold. 

Jobcentret er en særskilt del af kommunens forvaltning, og dermed indhenter familieafdelingen 

oplysninger om rent private forhold fra andre dele af forvaltningen (kommunen). Dette følger af 

lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lov nr. 1482 af 23.12.14, 

§ 5, stk. 1. 
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Således kræves der samtykke fra moren, inden de lægelige oplysninger må indhentes til børnesa-

gen fra jobcentret, jf. forvaltningslovens § 29, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. 

Indhentelse af oplysninger uden for den kommunale enhedsforvaltning 

Der skal ifølge retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1, som hovedregel være indhentet forudgående 

samtykke fra parten, inden der indhentes oplysninger uden for den kommunale enhedsforvaltning 

til brug for en social sag, der er omfattet af retssikkerhedsloven. Det drejer sig om oplysninger, der 

indhentes fra andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykolo-

ger, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløs-

hedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige. 

Hvis der indhentes oplysninger i en social sag fra andre, end dem der er nævnt i retssikkerhedslo-

vens § 11 a, stk. 1, uden for den kommunale enhedsforvaltning, skal de generelle regler i DBF an-

vendes. 

Eksempel på anvendelse af retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1: 

Handicapafdelingen i en kommune har modtaget en ansøgning om dækning af nødvendige mer-

udgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens § 100. For at kunne vurdere om ansøgeren 

har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har kommunen behov for at indhente hel-

bredsmæssige oplysninger fra ansøgerens egen læge. 

Der er tale om en social sag omfattet af retssikkerhedsloven, da der skal træffes afgørelse efter 

serviceloven, jf. retssikkerhedslovens § 2. 

Der er tale om indhentelse af oplysninger uden for den kommunale enhedsforvaltning, da de hel-

bredsmæssige oplysninger indhentes fra ansøgerens egen læge.  

Indhentelse af oplysninger fra læger er udtrykkelig nævnt i retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1. 

Således kræves det, at kommunen indhenter et forudgående samtykke fra ansøgeren, inden op-

lysningerne indhentes fra egen læge, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1. 
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Del 4 – Didaktiseringsprocessen 
Hvad har vi gjort?  

I løbet af projektet har vi af flere omgange adresseret omsætningen af viden til undervisningsbrug 

i projektet. Idet pilotprojektet gerne skulle levere materiale til brug for undervisning af socialrådgi-

vere, har vi løbende haft et øje på, hvilke empiriske elementer, der ville egne sig til egentligt under-

visningsmateriale.  

 

En konkret udfordring i dette arbejde har været, at de juridiske rammer, særligt i forhold til forvalt-

ningsloven og i forhold til Persondataforordningen, sætter yderst begrænsende rammer i forhold 

til, hvad man kan og må som myndighedssagsbehandler i forhold til anvendelse af digitale kom-

munikationsredskaber. I forhold til at kunne formidle viden til studerende på socialrådgiveruddan-

nelsen og til efter- videreuddannelse af socialrådgivere har vi derfor forholdt os til, at langt det me-

ste af det empiriske materiale, vi produceret, sådan set adresserer arbejdsforhold, man jf. lovgiv-

ningen ikke må udføre. Vi har derfor arbejdet med det didaktiske i forhold til at belyse:  

● De juridiske problemstillinger 

● De etiske problemstillinger 

● De problemstillinger, socialrådgiveren sættes i, når man arbejder i en politisk styret kom-

mune, hvor digitalisering ofte ses som en effektivisering 

● De krydspres, som socialrådgivere sættes i, når de faglige praksisfællesskaber på den ene 

side gerne vil arbejde med digitale redskaber, da de synes at kunne producere nye mulighe-

der for relationsdannelser, imens de på den anden side er ulovlige 

● De kompetencer, man som socialrådgiver skal have i forhold til at kunne anvende digitale 

værktøjer reflekteret 

 
Udviklingen af undervisningsmateriale  

I forhold til udarbejdelse af undervisningsmateriale har vi sparret med projektets følgegruppe, vi 

har i projektgruppen drøftet forskellige undervisningsmæssige greb, såsom cases, vignetter og di-

lemmaer, og vi har i vores børne- og ungevidensmiljø omkring grunduddannelsen på Professions-

højskolen Absalon diskuteret mulige veje og betoninger af det empiriske materiale for at få så godt 

et undervisningsmaterialesæt som muligt. 
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Afprøvning af undervisningsmateriale 

Dertil har vi afprøvet undervisningsmaterialet over for en gruppe studerende i forbindelse med vo-

res specialiseringsmodul inden for børne- og ungeområdet (undervisningsmodul 9A). Umiddelbart 

responderede de studerende godt på undervisningsmaterialet. Der var gode snakke, materialet gi-

ver anledning til genuin undren og refleksion hos de studerende, og det er tydeligt, at de etiske 

problemstillinger og de digitalt afledte krydspres, man som socialrådgiver kan komme i, er noget, 

som de studerende gerne vil diskutere. Imidlertid afslørede afprøvningen også, at vi skulle skærpe 

måden vi præsenterer materialet på og karakteren af hjælpespørgsmål og ikke mindst udfolde ek-

semplerne mere. Det har vi efterfølgende justeret, og vi glæder os til at komme i gang med at un-

dervise i materialet igen til foråret. Det er intentionen, at undervisningen i digitalisering skal være 

et tilbagevendende tema på børne- og ungespecialiseringsmodulet, hver gang modulet afholdes. 

Vi arbejder dog også på at få etableret undervisningsgange på de moduler, der adresserer det so-

ciale arbejdes organisering således, at alle socialrådgiverstuderende stifter bekendtskab med pro-

blemstillinger, der knytter sig til den digitale del af professionen. Det betyder også, at vi for øjeblik-

ket arbejder med at opdele materialet således, at der er dele, der specifikt retter sig imod børne- 

og ungearbejdet og dele, der relaterer sig til organisering af det sociale arbejde (særligt modul 1, 2 

og 6). 

 
Oversigt over undervisningsmateriale 

Konkret betyder det, at vi har udarbejdet følgende materiale til brug for undervisningen 

● Review af eksisterende litteratur til brug for modul 12 (bachelorstuderende) til belysning af, 

hvordan man afdækker eksisterende viden.  

● Analysebilleder fra projektets analysefase til brug for modul 12 (bachelorstuderende) til un-

dervisning i kodning og tematisering af empirisk materiale, herunder konstruktion af ana-

lysekategorier. 

● Projektrapportens metodiske refleksioner anvendes endvidere som afsæt til metodereflek-

sioner omkring bachelorstuderendes egne metodeudfordringer. 

● Juridisk notat (del 3) omkring hvilke lovgivningsmæssige rammer, man bevæger sig inden 

for, når man taler om brug af digitale kommunikationsteknologier i myndighedsarbejdet. 



 Professionshøjskolen Absalon / Den digitalt kompetente socialrådgiver /  35 / 49 

● Fem mindre cases med dertilhørende refleksionsspørgsmål (bilag 2), der kan anvendes 

bredt i uddannelsen, men særligt på de moduler, der handler om kommunikation, organi-

satoriske rammer og forandringer i det sociale arbejdes praksis. 

● En stor undervisningscase, der adresserer mange professionsetiske og juridiske dilemmaer 

(bilag 2). 
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Bilag 1 Udfordringer i adgangen til informanter  
Ved den indledende kontakt til feltet i forbindelse med kortlægningen oplevede vi det, der skulle 

vise sig at blive en gennemgående udfordring ved empiriindsamlingen i kommunerne. Vi oplevede, 

at det var svært at ”få hul igennem” til de kommuner, hvor vi ikke i forvejen havde en kontakt. Vi 

brugte mange ressourcer på at fremskaffe kontaktoplysninger på medarbejdere og ledere i kom-

munernes børne- og familieteam. På de fleste kommuners hjemmesider var disse oplysninger ikke 

direkte tilgængelige, og vi måtte derfor ringe til kommunens hovednummer inden for kommuner-

nes korte telefontid. Når det lykkedes at komme igennem til på kommunens hovednummer, ople-

vede vi hos de første seks kommuner at blive stillet videre fra den medarbejdere til den anden for 

til sidst at blive bedt om at henvende os skriftligt. Hos flere af kommunerne var det et krav, at alt 

skriftlig henvendelse skulle foregår via “sikker e-mail”. Ved den skriftlige henvendelse havde vi en 

fornemmelse, at vores e-mails “druknede” i kommunernes fællespostkasser. Af de 17 kommuner, 

vi i første omgang skrev til, reagerede kun fem på vores henvendelse. Vi besluttede derfor at gribe 

processen med adgang til informanterne anderledes an, og valgte at aktivere vores eget samt kol-

legers netværk rundt omkring i kommunerne. På den måde lykkedes det os at få kontakt til en leder 

eller en socialrådgiver i de fleste af kommunerne i regionen. Selv når kontakten var etableret, var 

det dog stadig være svært at få en aftale om et telefoninterview på ca. en halv time på plads, da 

socialrådgiverne var meget bookede.  

 

Det samme var tilfældet med kontakten til de to socialrådgivere, som vi fra projektets start havde 

en aftale om, at vi skulle følge i en dags observationsstudie. Det var svært at få fat på de to rådgi-

vere, og vi måtte gentagne gange ringe og skrive til dem for at få en aftale i hus. Den første obser-

vation måtte vi kort før aftalen rykke, da de blev optaget til anden siden af akutte sager. Det var 

også aftalen, at de to socialrådgivere fra samarbejdskommunen skulle være behjælpelige med at 

formidle kontakten til fire unge, som vi efterfølgende skulle interviewe. Denne del af aftalen havde 

socialrådgiverne ikke mulighed for at indfri pga. arbejdspres samt omstruktureringer i afdelingen, 

hvormed de personer, som aftalen oprindeligt var indgået med, ikke længere var ansat. Vi måtte 

derfor også gå alternative veje for at få kontakt til unge informanter. På trods af en ihærdig indsats 

lykkedes det dog, som beskrevet ovenfor, kun at gennemføre interview med en enkelt ung, da tre 

unge spang fra kort før gennemførelsen af interviewet.  
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Selv om det var vanskeligt at få kontakt til socialrådgiverne samt at få konkrete aftaler om inter-

views og observationer i hus, oplevede vi samtidig, at de rådgivere, vi talte med var positivt stemte 

over for projektet. De fandt det relevant og gav udtryk for gerne at ville bidrage. På baggrund af 

dette tolkede vi den omstændelige kontaktetablering dels som en konsekvens af socialrådgivernes 

travlhed og dels som et forsøg på fra kommunens side at efterleve lovgivningen i forhold til per-

sondataforordningen, men også som en mestringsstrategi i et forsøg på at ”skærme” sig mod 

mange borgerhenvendelser (Lipsky, 1983). I forlængelse heraf reflekterede vi over, at det i mange 

tilfælde også må kræve en stor vedholdenhed fra borgere, der henvender sig til kommunen med 

behov for hjælp, og vi blev heraf yderligere nysgerrige på, hvordan kommunikation via digitale ka-

naler i nogle tilfælde kan sikre en øget dialog, mens det i andre tilfælde kan resultere i, at dialogen 

afgrænses eller styres. 

 

Læring til fremtidige projekter 

På baggrund af de erfaringer, vi har gjort i projektet omkring vanskeligheder med at få kontakt til 

informanter i kommunerne og de unge, vil vi fremadrettet foretage en række metodiske ændrin-

ger. Som den ene del har det vist sig at kontakten til informanterne har været mest effektiv i de 

tilfælde, hvor vi har anvendt vores faglige netværk til at etablere en kontakt, hvor denne kontakt 

har medført at dette netværk har været behjælpelige i form af også at bruge deres netværk til at 

finde relevante informanter. Som en anden del tager vi en læring med os i forhold til, at informanter 

kunne pege på nye informanter som en sneboldseffekt, hvor denne proces har kunne skabe adgan-

gen til feltet, hvilket viste sig mere gavnligt end eksempelvis telefonopkald til kommuner uden at 

have en konkret kontaktperson. Denne tilgang gjorde, at vi nemmere kunne komme om bag de 

slusemekanismer, vi stødte på i den indledende kontakt med kommunerne, som vi også så, at bor-

gerne mødte i undersøgelsen, og som vi har beskrevet i rapporten.  Samtidig erfarede vi, at den 

oprindelige korte projektperiode 1. marts 2019-31. oktober 2019 var for tidsoptimistisk i forhold til 

at løse projektets mål. Denne læring kan anvendes til at skabe mere realistiske undersøgelsesde-

sign, der tager højde for diverse uforudsete forsinkelser. 
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Bilag 2 Undervisningsmateriale       

Situation 1 – Brug af Skype i anbringelsessager 
Du er ansat i en kommune, hvor din leder har besluttet, at samtaler med anbragte børn jf. SEL § 

52.3.7 nu skal gennemføres over Skype for at effektivisere tilsynet og opfølgningen i anbringelses-

sager. Hvilke overvejelser ville du gøre dig om brugen af Skype til samtalerne? 

 

Refleksionsspørgsmål til situation 1: 

 

● Hvilke juridiske rammer er der for samtalerne?  

● I hvilke tilfælde forestiller du dig, at du ville kunne bruge Skype til samtale med barnet, der er 

anbragt - og i hvilke ville du ikke kunne?  

● Hvilke etiske principper kan du inddrage i dine overvejelser om brugen af Skype som digitalt 

værktøj til at tale med barnet der er anbragt?  

● Hvilke dilemma står du i som socialrådgiver, hvis lederen har forventninger til, at du udfører dit 

arbejde på en bestemt måde, mens du måske selv har en anden overbevisning? 

 

Litteratur til situation 1: 

Busk, C. (2013). Etik i praksis for socialrådgivere. Aarhus: Systime 

Goffman, E. (1990). The Presentation of Self in Everyday Life. Harmondsworth: Penguin Books 

Juul, S. & Høilund, P. (2015). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Hans Reit-

zels Forlag. Kapitel om Levinas – den andens blik (etik) 

Lipsky, M. (1980). Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: 

Russell Sage Foundation 

Lovgivning omkring tilsyn og opfølgning ved anbringelse, GDPR 

Om Facebook (men det er stort set samme erkendelse/refleksion):  

Ryan, D. & Garrett, P. M. (2018). Social work ‘logged on’: contemporary dilemmas in an evolving 

‘techno-habitat’, European Journal of Social Work, 21:1, 32-44, DOI: 

10.1080/13691457.2016.1278520 

Øvreeide, H. (2005). At tale med børn: samtalen som redskab i børnesager. København: Hans Reitzels 

Forlag 



 Professionshøjskolen Absalon / Den digitalt kompetente socialrådgiver /  43 / 49 

Situation 2 – Dobbeltarbejde 
Du sender en mødeindkaldelse via e-Boks til et opfølgningsmøde med en ung pige på 19 år, som er 

i efterværn, hvor hun bor i udslusningsbolig efter at have været anbragt på et opholdssted. Det er 

vigtigt, at pigen ser indkaldelsen, men du har erfaring for, at hun ikke tjekker sin e-Boks. Hun plejer 

heller ikke at tage telefonen, når du ringer, da hun ikke bryder sig om at snakke i telefon. Du over-

vejer at sende hende en sms, selvom du har fået at vide af din chef, at du ikke må sende personføl-

somme oplysninger over sms, da du ved, at hun vil modtage den med det samme: Hvilke overve-

jelser gør du dig i forbindelse med det?  

 

Refleksionsspørgsmål til situation 2: 

● Er sms en sikker forbindelse? 

● I hvilke tilfælde skal du journalisere sms-korrespondancen og hvor meget skal du skrive? 

● Dobbeltarbejde i forhold til både at kommunikere via e-Boks og sms? Hvad betyder disse dob-

belte processer i praksis?  

● Hvilke belastningsfaktorer i arbejdet kan socialrådgiveren opleve i situationen?  

● Reflekter over hvilken betydning det kan få for relationen til pigen, hvis du vælger at sende en 

sms, samt hvis du vælger ikke at gøre det?  

● Hvilke konsekvenser vil det få, hvis den unge ikke møder op til det planlagte møde. Er der andre, 

bedre måder at kommunikere på?’ 

● Hvilke dilemmaer står du i som socialrådgiver, hvis direktionen har forventninger til at du ud-

fører dit arbejde på en bestemt måde, mens du måske selv har en anden overbevisning? 

 

Litteratur til situation 2: 

Alford, K., Denby, R. & Gomez, E. (2019). Use of smartphone technology in foster care to build re-

lational competence: voices of caregivers and implications for prudent parenting. Journal of 

Family Social Work, 22(3), 209-230. https://doi.org/10.1080/10522158.2018.1558428  

Prætorius, N. (2007). Stress – det moderne traume. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. Kapitel 6: Be-

lastningsfaktorer i arbejdslivet. 

  

https://doi.org/10.1080/10522158.2018.1558428
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Situation 3 – Referat på skærm 

Din kollega fortæller, at hun altid skriver referater af børnesamtaler ind direkte på computer under 

samtalen. Computeren kobler hun til en skærm, så barnet eller den unge kan følge med, mens hun 

skriver. Hvis samtalen foregår hjemme hos barnet, kobler hun computeren op på tv’et, så barnet 

også kan følge med her. Ved at lave referatet på denne måde undgår din kollega at skulle sende 

referatet til godkendelse hos barnet og sparer derved en arbejdsgang, da barnet kan godkende re-

feratet med det samme. Det vigtigste argument for at arbejde på denne måde er dog ifølge din 

kollega, at det skaber transparens og gennemsigtighed i arbejdet og i forhold til hvad der kommer 

til at stå i barnets handleplan. Din kollega opfordrer dig til at gøre det samme. Hvilke overvejelser 

gør du dig i den forbindelse? 

 

Refleksionsspørgsmål til situation 3: 

● Er det grænseoverskridende at skrive et referat mens andre kan se hvad man skriver?  

● Hvad hvis man staver forkert?  

● Styrker det inddragelsen af barnet, at hun/han kan følge med i, hvad du skriver under samta-

len? Skaber det transparens?  

● Hvordan har dette betydning for det sociale arbejde?  

● Hvad gør det ved relationen til barnet, at I begge sidder og kigger på en skærm under samtalen? 

(det fælles tredje vs. at det skaber afstand, når man ikke har øjenkontakt). Sker der en uhen-

sigtsmæssig kontraktliggørelse af barnet, da I er i en magtrelation, hvor barnet reelt ikke kan 

udtrykke, at hun/han er uenig og heller ikke får muligheden for efterfølgende at komme med 

indsigelser? 

Litteratur til situation 3: 

Villadsen, K. (2004a). Det sociale arbejdes genealogi: om kampen for at gøre fattige og udstødte 

til frie mennesker. København: Hans Reitzels Forlag  

 

Villadsen, K. (2004b). Socialt arbejde og subjektivering – Fra velfærdsplanlægning til postmoderne 

socialpolitik. Psyke & Logos, 25(2), 613-640, 860. 
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Situation 4 - Tilgængelighed som socialrådgiver 

Du arbejder som myndighedsrådgiver i en familieafdeling med målgruppen unge i alderen 13-23 år. 

Du taler med de unge på dit kontor og tager også på hjemmebesøg indimellem. Du vil gerne opnå 

en god kontakt til de unge, du arbejder med, og benytter dig af sms og Messenger på din arbejds-

mobil og arbejds-Facebook for at møde dem på de platforme for kontakt, som falder naturligt for 

dem. Du har en sag med 16-årig ung mand, som typisk kontakter dig mellem kl. 15 og 23, da han 

har en døgnrytme, hvor han er meget ude om natten og vågner op midt på dagen. En lørdag aften, 

hvor du har spist middag og drukket en flaske rødvin med din ægtefælle og venner, skriver han, at 

han har akut brug for at tale med dig.  

 

Refleksionsspørgsmål til situation 4: 

● Hvad ved du baseret på teori om “god kontakt”? 

● Hvordan ville du reagere på en henvendelse kl. 22 onsdag aften og i den beskrevne situation 

lørdag aften?  

● Hvilke overvejelser ville du gøre dig om snitfladerne mellem dit privatliv og dit arbejdsliv? 

Litteratur til situation 4: 

Dencik, L., Jørgensen, P.S. & Sommer, D. (2008): Familier og børn i en opbrudstid, Hans Reitzels 
 
Jappe, E. (2010): Håndbog for pædagogstuderende, Frydenlund 
 
Riber, J. (2005): Forstået og forstyrret, Hans Reitzels  
 
Rosa, H. (2019) Resonance - A Sociology of Our Relationship to the World. Oxford, United King-
dom. Polity Press. 
 
Rosa, H. (2015) Social Acceleration : A New Theory of Modernity. New York, United States. Colum-
bia University Press  
  

https://www.bookdepository.com/publishers/Polity-Press
https://www.bookdepository.com/publishers/Columbia-University-Press
https://www.bookdepository.com/publishers/Columbia-University-Press
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Situation 5 – Forskydning i tid og rum 

Du skal afholde et møde med en ung. Du kender den unge og har tidligere erfaret, at han ikke mø-

der op til jeres aftaler. Han plejer at forklare det med, at han simpelthen har så svært ved at stå op 

før kl 14. Han spiller ofte Fortnite hele natten og sover derfor om dagen. Du tilbyder ham, at I kan 

tage en snak over Skype om aftenen, da du ved, at det vil passe ham meget bedre. Han vil være 

mere oplagt, og I vil helt sikkert begge få mere ud af mødet. Hvilke overvejelser har du før du hjemme 

fra din stue ringer op til den unge? 

Refleksionsspørgsmål til situation 5: 

● Hvad betyder det for din relation til den unge, at du indvilliger i at afholde et skypemøde kl. 20 

om aftenen?  

● Hvilke overvejelser gør du i forhold til at den unge kommer “hjem i din stue”?  

● Er det et problem, at din arbejdstid kommer til at strække sig ud over “kontortid” eller er det 

helt okay, når bare du kan afspadsere den brugte tid på et andet tidspunkt? 

● Hvilke konsekvenser kan det få, hvis du vælger ikke at imødekomme den unges ønske om tids-

punktet for mødet?  

● Er Skype overhovedet et muligt kommunikationsredskab i henhold til GDPR?  

Litteratur til situation 5: 

Bauman, Z. (2006). Flydende modernitet. København: Hans Reitzels Forlag 

Giddens, A. (2004). Modernitet og selvidentitet: selvet og samfundet under senmoderniteten. Kø-

benhavn: Hans Reitzels Forlag 

Giddens, A. (2005). Modernitetens konsekvenser. København: Hans Reitzels Forlag  
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Marie-casen 

Til underviser:  

Denne case bygger på de andre mindre cases. Den er derfor særlig anvendelig, når du skal arbejde 

med en lang digitaliseringsøvelse. Du kan med fordel orientere dig i de andre cases for inspiration 

til øvelses- og refleksionsspørgsmål. 

Du arbejder som myndighedsrådgiver i Familieafdelingen i Højslet Kommune med målgruppen 

unge i alderen 13-23 år. Direktionen er optaget af at holde udgiftsniveauet nede. De har derfor 

planlagt, at familieafdelingen i 2020 kan spare omkring 200.000 kr. på at samtaler med anbragte 

børn jf. SEL § 52.3.7 nu skal gennemføres over Skype for at effektivisere tilsynet og opfølgningen i 

anbringelsessager. 

Du plejer at tale med de unge på dit kontor og tager også på hjemmebesøg indimellem. Du har en 

sag med en ung kvinde, Marie, som er 18 år og er i efterværn i en udslusningsbolig, der hører til et 

opholdssted i Nordjylland. Opholdsstedet er specialiseret i spiseforstyrrelser og angst, og Marie har 

været anbragt på stedet forinden efterværnet blevet iværksat.  

Du vil gerne opnå en god kontakt til de unge, du arbejder med, og benytter dig af sms og Messenger 

på din arbejdsmobil og arbejds-Facebook for at møde dem på de platforme for kontakt, som falder 

naturligt for dem. Marie kontakter dig oftest mellem kl. 15 og kl. 23, da hun har en døgnrytme, hvor 

hun går meget sent i seng og gerne står sent op. En lørdag aften skriver hun, at hun har akut brug 

for at tale med dig. Du siger ja til at tage en samtale over Skype med Marie denne aften, og I får 

snakket sammen. Marie har en række konflikter med hendes kontaktperson, bl.a. om hvordan Ma-

rie bruger sin penge. Du beslutter på baggrund af samtalen at tage til Nordjylland og afholde en 

samtale med Marie mhp. at finde ud af, om der skal ske ændringer i de foranstaltninger, der er sat 

i værk aktuelt.  

Din kollega har fortalt dig, at hun altid skriver referater af børnesamtaler direkte ind på computer 

under samtalen. Computerne kobler hun til en skærm, så barnet eller den unge kan følge med, 

mens hun skriver. Hvis samtalen foregår hjemme hos barnet, kobler hun computeren op på tv’et, 

så barnet også kan følge med her. Ved at lave referatet på denne måde undgår din kollega at skulle  
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sende referatet til godkendelse hos barnet og sparer derved en arbejdsgang, da barnet kan god-

kende referatet med det samme. Det vigtigste argument for at arbejde på denne måde er dog 

ifølge din kollega, at det skaber transparens og gennemsigtighed i arbejdet og i forhold til hvad der 

kommer til at stå i barnets handleplanen. Din kollega opfordrer dig til at gøre det samme. Du over-

vejer, om du vil bruge denne metode til samtalen, du skal have med Marie i hendes bolig.  

Du får afholdt samtalen med Marie og skal efterfølgende sende hende en fornyet handleplan, som 

hun skal underskrive. Du sender handleplanen via e-Boks, og det er vigtigt, at Marie ser denne, men 

du har erfaring for at hun ikke tjekker sin e-Boks. Hun plejer heller ikke at tage telefonen, når du 

ringer, da hun ikke bryder sig om at snakke i telefon. Du overvejer at sende hende en sms, men 

tænker også på, at du ikke må sende personfølsomme oplysninger over sms. 
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