Big data i socialt arbejde
En undersøgelse af de centrale praktiske, juridiske og etiske problemstillinger ved indførelsen af Big Data i
socialt arbejde og dens indvirkning på professionsidentiteten for socialrådgiverne.
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1.0 Resumé og konklusioner:
Denne opgave tager sit udgangspunkt i den igangværende teknologiske udvikling og de derigennem nyskabte
muligheder for at udnytte datateknologi i det socialt arbejde. Opgaven har særligt fokus på indførelsen af Big
Data IT-infrastrukturer i kommunerne.
Størstedelen af kommunerne arbejder for nuværende aktivt på, at indføre Big Data teknologi. Udefra set, er
det tydeligt, at indførelsen af en Big Data IT-infrastruktur sker mhp. at kunne foretage en operationalisering af
datagrundlaget, en operationalisering som kan styrke kvaliteten af det socialfaglige skøn og sikre en
optimering af arbejdsgangene på det socialfaglige område. Som følge af det omfattende datagrundlag i det
sociale arbejde har udviklingen, udefra set, potentiale til at udgøre grundlaget for et paradigmeskifte i for
udviklingen og varetagelsen af det sociale arbejde.
Omfattende digitalisering og operationalisering af personfølsomme oplysninger i en Big Data IT- Infrastruktur
medfører imidlertid en lang række centrale etiske, juridiske og praktiske spørgsmål, som denne opgave vil
adresser i samarbejde med førende forskere og interessenter på området herunder Professor Thomas
Hildebrandt fra Danmarks Tekniske Universitet, Direktør Morten Lindblad fra Dataproces og Ph.d. Jacob
Christensen fra konsulenthuset Pro Grege Consulting.
En del af arbejdet med denne BA har været at ”oversætte” den meget tekniske litteratur omkring Big Data til
en socialfaglig kontekst, for på denne vis at øge tilgængeligheden for socialrådgiverprofessionen. Opgaven har
kun berørt et begrænset udsnit af de etiske, juridiske og praktiske problemstillinger som opstår ved
anvendelsen af Big Data teknologi i socialt arbejde. Mere arbejde er derfor nødvendigt, for at belyse emnet
adækvat.
Det er ovenpå opgaven, som forfatter min enstydige opfattelse, at den danske socialrådgiverprofession i
forsat stigende grad vil blive nødsaget til at forholde sig aktivt til den forsat accelererende datateknologiske
udvikling og dens indvirkning på det daglige sociale arbejde. Denne opgave forholder sig som følge heraf aktivt
til spørgsmålet om den teknologiske udviklings potentielle betydning for socialrådgiverprofessionsidentiteten.
Der er tale om en utraditionel bacheloropgave på socialrådgiverstudiet, dels som følge af det tekniske islæt
som opgaven indeholder og dels idet der er tale om en opgave, som forholder sig til en igangværende
udvikling indenfor anvendelsen af Big Data i socialt arbejde, en udvikling der i øvrigt kun er yderst sparsomt
beskrevet i en nordisk kontekst. Jeg vil afslutningsvis gerne takke min vejleder Asger Brandt, for konstruktiv
sparring og for at have støttet mig i valget, af et utraditionelt område.
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2.0 Indledning
Mit interessefelt har fra start omhandlet betydningen af IT-løsningerne i det socialfaglige arbejde. Jeg
har fundet området interessant, ud fra en forforståelse, om at IT-løsningerne kun sjældent understøtter
det sociale arbejde adækvat og dertil en subjektiv oplevelse, af at socialrådgiverne ofte blev hægtet af
udviklingen af IT-løsningerne på det socialfaglige område.
Under opgavens tidlige fase igangsatte jeg et pilotprojekt. Pilotprojektet var baseret på en
internetspørgeskemaundersøgelse i et lukket professionelt netværk af socialrådgiver. 142 besvarelser senere,
tegnede der sig et klart billede, som er blevet den defineret problematik i opgaven; 73,5 % af socialrådgiverne
havde enten aldrig hørt om ”Big Data” eller forstod det ikke.

Figur 1
Kilde: Egen produktion, 2017

Den teknologiske udvikling rummer unægtelig et stort potentiale, men skaber samtidige nogle grundlæggende
politiske spørgsmål. For at kunne spille en aktiv rolle i debatten omkring operationaliseringen af
datagrundlaget i det sociale arbejde, må vi som faggruppe dog først forstå præmisserne for anvendelsen af
teknologien – og i forlængelse heraf forstå, hvor de kommer fra og hvad de er udtryk for. En del af arbejdet,
med denne opgave vil således være at ”oversætte” den meget tekniske litteratur omkring Big Data til en
socialfaglig kontekst.

2.1 Indsnævring af fokusområde;
Det har fra starten været min intention, at belyse de centrale etiske, juridiske og praktiske problemstillinger
som opstår i forbindelse med indførelsen af en Big Data IT-infrastruktur i det socialfaglige arbejde. Da der er
tale om en igangværende udvikling har jeg bevidst valgt, at interviewe både private og forskningsmæssige
aktører for på den vis, at belyse problemstillingen fra flere forskellige vinkler.

3.0 På vejen mod en datarevolution
Digitaliseringen har igennem de sidste 30 år spillet, en forsat større rolle for borgerne og medarbejderne i
kommunerne og i forlængelse heraf for udførelsen af det sociale arbejde. Den næste bølge i den digitale
udvikling centrer omkring Big Data teknologien, en teknologi med potentialet til fundamentalt at ændre
rammerne for det sociale arbejde (Iris Group, 2013; Greve og Ejersbo, 2014).
Idet kun 7,4 % af socialrådgiverne i pilotundersøgelsen angav at vidste en del (5,9 %) eller var eksperter i Big
Data (1,5 %) vil jeg herunder give en kort introduktion til Big Data, inden jeg præsenterer min
problemformulering;
Big Data teknologien har sin oprindelse i den massive tilvækst i
data, som den digitale udvikling har medført. I det postmoderne
samfund genereres der således en forsat øget mængder af data
omkring borgerne, deres interaktioner og deres adfærd. Som
udtryk herfor eksisterede der i 2005 cirka 20 Exabyte data i
verden, i 2020 vil det tal ifølge International Data Corporation
(IDC) være vokset til cirka 40.000 Exabyte. Svarende til ca. 5.200
Figur 2. Kilde: IDC, 2012, s. 3

gigabyte data pr. person i 2020. Øget beregningskapacitet i
computersystemer og bedre algoritmer vil samtidigt i højere grad

gøre det muligt at indeksere, analysere og derved omsætte dataene til ny viden. ”Big Data” er med andre ord,
en overordnet samlebetegnelse, for de nyskabte udfordringer og muligheder der opstår som følge af den
forsat accelererende digitale udvikling. Big Data, kan derfor heller ikke anses for at være en isoleret ny
teknologi, men skal snare anskues for et samlet resultat, af flere sideløbende udviklinger indenfor
datateknologien (IDC, 2012; Mayer-Schönberger & Cukier 2013; Sørensen & Bentholm, 2013).
Der er flere forskellige udlægninger af Big data. Den mest anvendt definition af Big Data er en 3’V udlægning;
volume, velocity, variety eller på dansk mængde, hastighed og forskelligartethed. Som følge af kompleksiteten
og datakildernes centrale betydning i det socialfaglige arbejde, så giver det imidlertid god mening at anvende
en 4’V udlægning og medtage veracity eller troværdighed som del af definitionen. I 4’V udlægning af Big Datatermen refereres der således overordnet til indhentningen, indekseringen og opbevaringen af store
datamængder på en sådanne måde, så at det understøtter medarbejdernes indsigt i og tillid til systemet (IBM,
2017).

Anvendelsen af Big Data tillader grundlæggende, at der kan
skabes overblik og derved aflæses mønstre i arbejdsgangene,
processerne og afledte effekter på en sådanne måde, at
algoritmer kan omsætte historisk store datamængder til
sandsynligheder. Med udgangspunkt i Big Data teknologi kan alle
dataene omkring borgerne; fra deres familieform, bopæl og
uddannelsesniveau, til deres bio-psyko-sociale forhold potentielt,

Figur 3. Kilde: Danmarks Tekniske
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sammenkøres på tværs af sager og forvaltninger for på den vis at
tilvejebringe en samlet anbefaling i den enkelte sag. Anvendelsen af Big Data teknologi, forudsætter dog at
dataene kan ekstraheders og gøres sammenlignelige. I litteraturen er denne proces kendt som ”datamining” –
en term, som meget retfærdigt leder tankerne hen på fortidens guldjægere, der i stil med nutidens Big Data
analytiker forsøger at udsøge ”guldet” i datagrundlaget igennem de helt rigtige dataudtræk, hvorved at nye og
hidtil ukendte mønstre kan identificeres (Sørensen & Bentholm, 2013).
Digitaliseringen har igennem de sidste 30 år forsøgt, at skabe øget overblik i det sociale arbejde. Det er med
Big Data teknologi imidlertid muligt, at skabe overblik og sammenhænge i datamængder der tidligere var for
omfattende, komplekse og bekostelige til at det var muligt. Perspektiver for anvendelsen af Big Data teknologi
er derfor også ganske vidtrækkende. Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD)
estimerede i 2013, at anvendelsen af Big Data teknologi vil medføre en 15-20 % besparelse på de offentlige
budgetter for EU-landene. Af de samlede danske statslige udgifter i 2016 på 1.103 milliarder kroner var
hoveddelen (44%) afsat til social beskyttelse. Sammenholdes dette tal med OECD’s estimater vil indførelsen af
Big Data teknologi i socialt arbejde, derved potentielt årligt kunne spare staten for cirka 97 milliarder kroner
eller et beløb svarende til ca. 4,6 Storebæltsbroer (Danmarks statistik, 2016; Greve & Ejersbo, 2014; MayerSchönberger & Cukier, 2013; Sørensen & Bentholm, 2013; OECD, 2013).
Grundlæggende kan betydningen af Big Data teknologien dog måske bedst indkapsles ved følgende citat fra to
af verdens førende forskere indenfor Big Data;
” […] Big Data analytics are revolutionizing the way we see and process the world — they even compare its
consequences to those of the Gutenberg printing press.”
(Mayer-Schönberger & Cukier, i interview til The New York Times, 2013).
Som forfatter er det mit ønske, at i som læsere vil medtage denne tilgang til området igennem resten af
denne opgave. Det er som forfatter yderligere mit ønske, at i som læsere til sidst, vil stå tilbage med
forståelsen af at den datateknologiske udvikling generelt er et område som er for vigtigt, til at vi alene kan
overlade det til IT-aberne, ledelsen og akademiker-folket.

4.0 Problemstilling
En lang række danske kommuner heriblandt Syddjurs, Esbjerg, København og Mariagerfjord kommune
arbejder aktuelt på at indføre Big Data IT-Infrastrukturer (Kommunernes Landsorganisation, 2017).
Indførelsen af nye teknologier er som udgangspunkt, et udtryk for et ønske om at effektivisere
opgaveløsningen. At forstå, hvilke arbejdsgange og processer at Big Data i socialt arbejde skal effektivisere, er
derfor selvsagt vigtigt ift. at kunne vurdere omfanget og vigtigheden af udviklingen.
Kommunernes ønske om at operationaliserer deres datagrundlag med Big Data teknologi er forståeligt, såvel
økonomisk og som fagligt. Anvendelsen af Big Data teknologi til, at ekstraherer og analyserer data fra
eksempelvis journalnotater er imidlertid en yderst vanskelig proces, som er behæftet med en høj risiko for
fejltolkninger og fejlslutninger idet der i vid udstrækning er tale om ustruktureret eller semistruktureret data,
fra overvejende sekundære datakilder - eller sagt med andre ord; Journalnotater af en meget varierende
kvalitet, skrevet af socialrådgiverne i disses eget sprog og på baggrund af disses subjektive vurdering af
borgerne er yderst vanskeligt at generaliserer og medtager i øvrighed ikke sagernes kompleksitet. Denne
kompleksitet i det sociale arbejde, er en kendt problemstilling som der lovgivningsmæssigt blandt andet
kompenseres for med det grundlæggende forvaltningsretligt princip om pligtmæssigt skøn i
sagsbehandlingen. Anvendelsen af det ovenfor beskrevne datagrundlag til udarbejdelse af anbefalinger til
socialrådgiverne ift. valget af socialfaglige indsatser er således såvel etisk, juridisk og praktisk problematisk.
Det er derfor interessant, at belyse de centrale etiske, juridiske og praktiske spørgsmål som opstår i
forbindelse med kommunernes indførelse af Big Data IT-infrastruktur og i den forbindelse, stille spørgsmål til
kommunerne og i forlængelse heraf de forsker og private aktører som arbejder aktivt på, at løse
problemstillingerne.
Trods digitaliseringens åbenlyse betydning for det sociale arbejde, fremgår digitalisering ikke af
uddannelsesforordningen på socialrådgiveruddannelsen. I stil hermed er Dansk Socialrådgiverforening (DS) og
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) i skrivende stund, for første gang ved at
formulere en digitaliseringspolitik. Der er med andre ord en begrænset tradition for deltagelse i
digitaliseringen indenfor socialrådgiverprofessionen (Socialrådgiveren, 2017; VIA, 2017).
Ifølge lektor Ida Schrøder fra Metropol, er en direkte konsekvens af den manglende tradition for digitalisering
blandt socialrådgiverne i praksis den; ”[…], at systemerne søges applikeret til den lokale praksis frem for at
tage udgangspunkt i den lokale praksis” (Schrøder, phmetropol.dk ¶Styringssystemer på det sociale område¶,
2017).
At IT-systemerne ikke udvikles til at understøtte praksis, men at praksis skal tilpasse sig IT-systemerne
fremstår som et åbenlyst uhensigtsmæssigt udgangspunkt, for varetagelsen af det sociale arbejde. Uagtet af
socialrådgivernes manglende tradition for digitalisering er en ting dog helt sikkert; digitalisering vil

uundgåeligt spille en forsat større rolle i samfundet og derved det sociale arbejde i fremtiden. Det er derfor
interessant, hvilken indvirkning anvendelsen af Big Data teknologien vil have på professionsidentitet blandt
socialrådgiverne.

4.1 Problemformulering;
Hvad er Big Data i socialt arbejde et udtryk for og hvad er de centrale praktiske, juridiske og etiske problemstillinger ift. indførelsen af Big Data i socialt arbejde?

Hvordan kan indførelsen af Big Data formodes at påvirke professionsidentitet blandt socialrådgiverne?

5.0 Metode
Opgaven bygger på en mixet positivistisk og fænomenologisk-hermeneutisk metode. Der er anlagt en
fænomenologiske-hermeneutisk tilgang i interviewene ud fra en betragtning om, at formuleringerne i
problemformuleringen (Se 3.1) forudsætter en vis grad af tolkning. Jeg har valgt en mixet metode, ud fra en
betragtning om at den rent hermeneutiske tilgang med dens vægtning af subjektets forståelse af sin egen
livsverden, kan kritiseres for kun at forstår subjekterne, med den indlejret begrænsning at den ikke fortæller
noget om den øvrige verden (Jacobsen, Madsen, Schnack & Wahlgren, 2007).
Undersøgelsen er baseret på et mix af kvantitative og kvalitative empiri. Den kvantitative empiri har udgjort
grundlaget for interviewguiden for de senere kvalitative semistruktureret interviews. Den kvantitative
undersøgelse blev gennemført i perioden oktober-november 2017 og belyser respondenternes udsagn om en
tilstand eller kompetence, men da de senere interviews ikke er gennemført med de oprindelige respondenter
udgør de kvalitative data ikke en efterprøvning af hvorvidt dette, så rent faktisk også er tilfældet. Den
kvantitative empiri er indsamlet via onlinespørgeskema (142 respondenter). Af bilag 1 fremgår
spørgeskemaet, der blev anvendt i forbindelse med den kvantitative pilotundersøgelse.
Empirien i opgaven er grundet emnets aktualitet og den deraf begrænset litteratur i overvejende grad optaget
igennem interviews. I interviewene er der anlagt et kvalitativt, semistruktureret interviewdesign, med det
formål at øge muligheden for at være undersøgende i forhold til interviewpersonens udtalelser.
Interviewguiden er opdelt i en række temaer med relevant teori tilknyttet hvert tema (Kristiansen, 2017; Kvale
& Brinkmann, 2015; Jacobsen, Madsen, Schnack & Wahlgren, 2007).
Som analysemetode for interviewene er der anvendt meningsanalyse, som består af meningskodning,
meningskondensering og meningsfortolkning. Meningskodningen er foretaget på baggrund af tematiseringen
og er opdelt i 3 hovedområder:
Hvad er Big Data i socialt arbejde et udtryk for?
•

Hvad er de centrale praktiske, juridiske og etiske problemstillinger ift. indførelsen af Big Data i socialt
arbejde?

•

Hvordan kan indførelsen af Big Data formodes at påvirke professionsidentitet blandt
socialrådgiverne?

•

På baggrund heraf er der foretaget meningskondensering af citaterne. Der er anlagt en hermeneutisk
meningsfortolkning (Kvale & Brinkmann, 2015).

Jeg har i den skønsmæssige udvælgelse af interviewpersonerne; Thomas Hildebrandt fra DTU (IWP 1)
Morten Lindeblad fra Dataproces ApS (IWP 2) og Jacob Ashkam-Christiansen fra Pro Grege Consulting (IWP
3) vægtet en bred tilgang til området, da det ift. besvarelsen af problemformuleringen, er vigtigt at anskue
emnerne fra såvel den kommercielle, forskningsmæssige og faglige vinkel. Jeg har i mit arbejde dertil været
opmærksom på at den primære empiri i opgaven i form af interviews kan kritiseres, for at være for
kontekstafhængig og således ikke repræsentativ. Jeg har forsøgt dette imødegået ved, at skabe et bredt felt
af interviewpersoner med forskellige interesser (Jacobsen, Madsen, Schnack & Wahlgren, 2007).
Interviewguiden er vedlagt opgaven som bilag 2. Transskriptionerne af interviewene er vedlagt opgaven
som bilag 3, 4 og 5.

5.1 Centrale metodiske udfordringer
Jeg har i opgaven har haft to centrale metodiske udfordringer; A) Big Data er ikke en veldefineret eller
velafgrænset fagterm. Den første udfordring bestod således i at operationaliserer Big Data begrebet i en
dansk socialfaglig kontekst på en sådanne måde, at det var loyalt overfor litteraturen. B) Den anden
centrale metodiske udfordring har været, at finde villige kommunale respondenter. Jeg har som led i
opgaven skrevet frem til 5 forskellige kommuner og Kommunernes Landsorganisation (KL) med
opfordringer til interviews omkring deres Big Data projekter. Jeg modtog afslag fra alle 6 parter
overvejende med henvisning til, at man ikke er langt nok i tilblivelsesprocessen til, at man ønsker at udtale
sig.

5.2 Litteraturudvælgelse
Da litteraturen omkring Big Data i socialt arbejde er yderst begrænset, særligt i en nordisk kontekst, er der
overvejende anvendt international litteratur til afdækningen af de ”tekniske” informationer omkring Big
Data. Der er valgt bredt anerkendt international litteratur. Anvendelsen af selv bredt anerkendt
international litteratur til belysningen af potentialet i en dansk kontekst, er dog selvsagt risikobetonet. Der
er i afdækningen af teknologiens potentiale derfor kun medtaget materiale som også er anvendt i
estimaterne fra Digitaliseringsstyrelsen (DIS), Erhvervsstyrelsen (EHS) eller Kommunernes
Landsorganisation (KL). Jeg har bevidst valgt ikke, at medtage DS digitaliseringsstrategi, da den forsat er
under udarbejdelse.
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5.3 Etiske overvejelser
I perioden marts 2017 til d.d. har jeg ved siden af studiet, været selvstændig med firmaet Data-Viz – en
privat virksomhed, som leverer IT-løsninger og konsulentydelser overvejende til den offentlige sektor. Jeg
har derfor været konfliktet omkring det etisk forsvarlige i at netop jeg skriver denne opgave. En opgave som
jeg helt fra starten, har vurderet vigtig i debatten omkring Big Data-teknologiens plads i det sociale arbejde.
Sideløbende med mit studie og mit arbejde i Data-Viz blev jeg i foråret 2017 inviteret til, at sidde med i DSteknologiressourcegruppe – og i forlængelse heraf bidraget til udformningen af DS digitaliseringspolitik.
Invitationen til udvalgsposten i DS-teknologiudvalget er kommet fra regionsformanden for Region Nord,
Mads Bilstrup ovenpå min finalenominering til innovationsprisen 2017 med IT-projektet ”Datamining og
visualisering”.
Jeg har valgt, at skrive opgaven, da mit arbejde i Data-Viz og mit sideløbende engagement i DSteknologiudvalg dels har givet mig indsigt i udviklingen af Big Data løsninger på det sociale område, men
vigtigere endnu, også har givet mig adgang til en række unikke informanter og interviewpersoner som har
muliggjort opgaven.
I forbindelse med opgaveskrivningen er jeg blevet tilbudt indtil flere muligheder at interviewpersonerne.
IWP 2 er i den forbindelse kommet med et tilbud. To unavngivne kommuner har trods afvisningerne ift. at
lade sig interviewe ligeledes kommet med tilbud. Tilbuddene har været en kilde til yderligere etiske
overvejelser. Jeg har samlet vurderet at tilbuddene er udtryk for teknologiens spæde start i det sociale
arbejde
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6.0 Teori
I dette afsnit vil jeg redegøre for valgte teorier, begreber og modeller, som kan være anvendelige i
klarlægningen af hvad Big Data i socialt arbejde er udtryk for og hvordan udviklingen kan forventes at
påvirke professionens identitet for socialrådgiverne. Jeg vil begynde med, at redegøre for den historiske
udvikling i anvendelsen af data i socialt arbejde, som forudsætningen for overgangen til Big Data teknologi i
det sociale arbejde.

6.1 Anvendelsen af data – historisk set
Den offentlige sektor i Danmark har siden 1980’erne og med inspiration fra New Public Management (NPM)
gennemført en række organisatoriske reformer med det primære formål, at styrke produktionen og
effektiviteten i den offentlige administration. Den offentlige sektor har siden 1980’erne været organiseret
på en sådanne måde, at man har afspejlet erhvervslivets specialisering. Begrebet ”polycentrisk
forvaltningsstruktur” dækker således over det forhold, at kommunerne har uddelegeret forvaltningens
opgaver til en række funktionssystemer. Som hver især har været og forsat er område- eller
målgruppedefineret (Bundesen & Hansen, 2016; Goli & Hansen, 2016).
I bogen ”Evalueringskultur” (2009) beskriver Peter Dahler-Larsen, hvordan at politiske krav om
effektiviseringer og øget produktivitet i perioden siden 1980’erne har medført, at udarbejdelsen af
evalueringer og reevalueringer af arbejdsgangene og de sociale indsatser har indtaget en forsat mere
central rolle både i ledelsen og driften af de offentlige forvaltninger (Dahler-Larsen, 2009)
Kommunerne har i perioden siden 1980’erne overvejende operationaliseret evalueringerne med en
”Return On Investment” (ROI) model som grundlaget for forretningsudviklingen. ROI er et anerkendt
økonomisk grundprincip fra bank- og investeringsverden også kendt som business case eller cost-benefit
analyse. ROI er grundlæggende en Business Intelligence (BI) analytisk tilgang som indebærer, at strategiske
og forretningsmæssige beslutninger tages på baggrund af en analyse og sammenstilling af historiske data. I
kommunerne har dette historisk været en overvejende økonomisk analyse omkring arbejdsgangene og
effekterne af de sociale indsatser (Bundesen & Hansen, 2016; Goli & Hansen, 2016).
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Forudsætningen for udarbejdelse af BI analyser er et omfattende og sammenligneligt datagrundlag.
Datagrundlaget for kommunens BI analyser er historisk blevet skabt igennem øget dokumentationskrav
overfor frontmedarbejderne i deres interaktion med borgerne, eksempelvis i form af aktivitets- og
progressionsmålinger. Kompleksiteten i det sociale arbejde og

Business Intelligence (BI) analyse

borgernes problemstillinger lader sig imidlertid kun i nogen grad
indfange af aktivitets- og progressionsmålinger hvorfor der i BI
analyser historisk er accepteret en simplificering og
generaliseringer af problemstillingerne – helt enkelt, fordi
datagrundlaget ellers ofte vil blive for komplekst til, at kunne
håndteres i en BI analyse (Dahler-Larsen, 2009;
Forsvarsakademiet, 2014)
Den af Peter Dahler-Larsen, beskrevne evalueringskultur kan
Figur 4.

bedst illustreres som her til højre. Bemærk, at der i forbindelse,

Kilde: Egen produktion, 2017

med en afsluttet evaluering – altid vil opstå et naturligt behov for
reevaluering.

Overordnet kan data opdeles i enten ustruktureret, semistruktureret eller struktureret data. Ustruktureret
data er data, som ikke lader sig opstille i et regneark. De har ikke en fast struktur og er typisk tekst, billeder,
audio eller video filer. Semistruktureret data indeholder metadata, der kan hjælpe med at grupperer eller
adskille dataene som eksempelvis ”hashtags” eller ”overskrifter”. Til forskel fra de andre to kategorier
følger struktureret data et forudbestemt sæt af regler som gør det let at identificerer. Langt hovedparten af
alt data er ustruktureret data. En BI analyse forholder sig imidlertid kun til de struktureret data (Sørensen &
Bentholm, 2013).
Traditionelt er data i sig selv ikke værdiskabende, det er derimod
analysen af dataene, som leverer en merværdi i form af
velovervejede, forståelige og anvendelige svar på spørgsmål som
hvorfor, hvordan, hvem og hvornår. Kvaliteten og nøjagtigheden
af en analyse er dog grundlæggende betinget af omfanget,
variationen, tilgængeligheden og troværdigheden af de data,
som analysen bygger på. Det er netop denne grundlæggende
strukturering af data som Big Data teknologien giver grundlaget
for at automatiserer. Samlet set er Big Data analyser altså udtryk

Figur 3.
Kilde: Danmarks Tekniske Universitet,
2017

for et finere analytisk produkt end BI analyserne, idet de kan
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medtage langt flere parametre og langt flere data, end traditionelle BI analyser (Forsvarsakademiet, 2014;
Mayer-Schônberger & Cukier, 2013).

6.2 Produktion af data – historisk set
For socialrådgiverne i myndighedsstillingerne, kan der i perioden siden 1980’erne påvises en overordnet
historisk udvikling i arbejdet. Udviklingen er ensidigt gået i retning af en øget kvalitetskontrol og skærpet
krav om dokumentation og effektivitet, fra en forsat mere omfattende lovgivning. I kapitlet ”Den
forstående læge og den evidenssøgende socialrådgiver – Rollebytte i dagens velfærdsstat” fra bogen ”At
skabe en professionel” (2012) påviser Nanna Mik-Meyer at det forsat øget krav om dokumentering af
socialrådgivernes arbejde, har været hovedårsagen til en udvikling hvori socialrådgiverens faglige autonomi
er blevet forsat mere indskrænket (Goli & Hansen, 2016; Kristiansen, 2016; Mik-Meyer & Järvinen, 2012).
For socialrådgiverne har indførelsen af en polycentrisk forvaltningsstruktur i praksis medført, at hvor
socialrådgiverne tidligere ofte sad med store udsnit af lovgivningen, er arbejdet i den polycentriske
forvaltningsstruktur organiseret i specialiseret afdelinger som eksempelvis sygedagpenge, kontanthjælp
m.fl. (Bundesen & Hansen, 2016; Goli & Hansen, 2016).
Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2010 og 2014 en
række mindre kvantitative undersøgelser blandt medlemmerne.
Resultaterne herfra indikerede at socialrådgiverne i Jobcentrene i
gennemsnit anvendte ca. 80 % af deres tid på administration og
intern koordinering (DS, 2010; DS, 2014).
Ifølge Peter Bundesen i bogen ”Evaluering i socialt arbejde” (2014)
har det ledelsesmæssige fokus på evalueringer i de offentlige
forvaltninger medført, at socialrådgiverne mødes med et øget
dokumenteringskrav i deres arbejde, ikke kun grundlaget for

Figur 5.
Kilde: DS, 2010

afgørelserne, men også ift. den effekt som indsatserne har efterfølgende for borgerne (Bundesen &
Falcher, 2014).
Kravet om øget dokumentation i det sociale arbejde, er ifølge næstformanden i DS, Niels Christian Barkholt
øget voldsomt i perioden siden 2014; ”Hvis man lavede målingen i dag, så er jeg bange for, at den ville sige
90 % mod 10 %. For problemet er taget så meget til de seneste to år” (I interview til DenOffentlige.dk d.
17.04.16).
Ifølge tal fra Moderniseringsstyrelsen er der i perioden 2001 til 2015, sket en 74 % stigning i antallet af
akademiker i den kommunale administration. Stigningen i antallet af akademiker i den kommunale
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administration, er primært sket indenfor gruppen af akademiker med en lang videregående
samfundsvidenskabelige eller erhvervsøkonomisk baggrund. Udefra set er udviklingen i antallet af
akademiker og udviklingen i socialrådgivernes øget administrative opgaver i den kommunale administration
ikke uden sammenhænge. Kravene om øget dokumentation, standardisering og kvalitetskontrol af
socialrådgivernes arbejde, har nemlig medført en situation hvori, at der er blevet skabt en omfattende
mængde af sammenlignelige data omkring borgerne og effekten af de socialfaglige indsatser. Data som kan
anvendes af akademikerne i kommunerne, med henblik på, at effektivisere den kommunale opgaveløsning
(Mandag Morgen, 2016; Goli & Hansen, 2016)
Den historiske udvikling i socialrådgivernes virke har medført, at kommunerne er i besiddelse af en forsat
voksende mængde af data omkring borgerne og deres adfærd. I tilgift hertil, er datakvaliteten steget som
følge af indskrænkningen i den faglig autonomi, samt den øget kvalitetskontrol og standardisering i
arbejdet (KORA, 2017).

6.3 Tillid
”Tillid” og dens modsætning ”Mistillid” er to termer der som følge af deres mange facetteret natur er
vanskelig at kvalificerer.
Den danske teolog og filosof K.L Løgstrup klassiske deontologiske-etiske udlægning af tillidsbegrebet i
bogen ”Den etiske fordring” (1956) tager udgangspunkt i tilliden som en af de menneskelige dyder i stil med
kærlighed eller oprigtighed. Ifølge Løgstrups udlægning er menneskelige tillid derved en indlejret evne i den
enkelte i stil med kærligheden. Løgstrup fremstiller tilliden primært i forhold til mistilliden og som et
absolut. I Løgstrups udlægning opstår tillid ved, at mennesket bliver mødt med tillid. Ifølge Løgstrup opstår
der således et gensidigt tillidsforhold, såfremt mødet imellem mennesker er baseret på tillid. I den
deontologiske-etiske udlægning er dét, at udvise tillid ensbetydende med at handle etisk korrekt. Tilliden
eksisterer således som følge af etisk korrekte adfærd hos den enkelte, og mistillid opstår først nå tilliden
brydes. Løgstrups udlægning rummer et klart etisk påbud om, at menneske bør møde enhver med tillid
uanset omstændighederne, da alternativet ellers er at svigte tilliden, hvorved mistilliden opstår og
samfundet nedbrydes (Løgstrup, 2010).
I modsætning til Løgstrups etiske udlægning er den tyske systemteoretiske sociolog Nicklas Luhmanns
udlægning af tillidsbegrebet mere flydende. Luhmanns tillidsbegreb tager sit udgangspunkt i
nødvendigheden af tillid i en meget kompleks verden. Luhmann anvender begreberne kontingens og
dobbelt kontingens som forklaring for det forhold, at alle de tanker og handlinger vi hver især foretager
hver eneste dag i princippet kunne have være anderledes. Kontingens er således den enkelte individs frie
valg og dobbelt kontingents det forhold, at alle andre har samme muligheder. Det frie valg til, at gøre hvad
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der i situationen giver bedst mening for den enkelte, danner således grundlaget for en meget kompleks
verden (Luhmann, 1999).
Ifølge Luhmann kan tillid bedst anskues som en ”kapital” i relationen mellem to mennesker eller til et
system. En kapital som tillader os at handle i forvisning om, at den anden part vil overholde sin ende af
aftalen. En tillidsfuld relation er med andre ord en af parterne gensidig accept af risikoen for, at den
modsatte part ikke lever op til forventningerne (Kristiansen, 2017; Luhmann, 1999).
Hos Luhmann er tillid og mistillid således begge kompleksitetsreducerende mestringsstrategier, som tillader
den enkelte, at handle i en meget kompleks verden. Det at udvise tillid eller mistillid til andre eller til
systemer er ifølge Luhmanns udlægning således, med til at gøre omverdenens kompleksitet overskuelig,
når der skal træffes beslutninger der vedrører fremtiden. Ifølge Luhmann er der imidlertid klare fordele
ved, at udvise tillid frem for mistillid. Helt enkelt er tillid både bedre og mindre ressourcekrævende til, at
reducerer kompleksitet end mistillid. Den mistillidsfulde er til forskel fra den tillidsfulde således helt
åbenlyst nødsaget til, at afsøge alternative handlemuligheder før en beslutning om fremtiden kan træffes.
En god analogi til Luhmanns udlægning kan opnås ved at tænke på det forhold at føre en bil i trafikken.
Bilens tekniske opbygning, trafikreguleringen og de øvrige trafikanter er alt sammen elementer som er
udover den enkeltes evne til at forudse. At udvise mistillid til bilen, lysreguleringen og de øvrige bilister er
således langt mere kompliceret og angstfrembringende for den enkelte end at udvise tillid, hvorfor tillid er
mere hyppigt anvendt som mestringsstrategi end mistillid (Luhmann, 1999).
I modsætning til Løgstrup afviser Luhmann at tillid er medfødt og at der findes en etisk forpligtigelse til at
udvise tillid. I Luhmanns udlægning er tillid ikke et absolut, der er grader af tillid og den enkeltes evne til at
føle tillid til andre, er således primært en egenskab der tager udgangspunkt i individets socialisering
(Luhmann, 1999).
Jeg har valgt, at anvende Luhmanns udlægning af tillidsbegrebet ud fra en betragtning om, at Luhmanns
udlægning tager højde for tilliden til et system eller en teknologi hvorimod Løgstrups udlægning
udelukkende forholder sig til tilliden imellem mennesker. Dertil ønsker jeg at anvende Luhmanns udlægning
af mistillid, som en kompleksitetsreducerende mestringsstrategi der - om end mere besværlig end tillid –
forsat kan tages i anvendelse i mødet med ny teknologi.

6.4 Etik
Alle handlinger er underlagt moral, der efterfølgende er underlagt etikken. Etik er med andre ord et niveau
over moral; forstil dig at du krydser vejen, frem for at benytte fodgængerfeltet. Hvis at jeg så spørger dig
hvorfor du gjorde dette, så er dit svar det moralske svar – der var jo en årsag til din handling. Hvis at jeg
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derimod spurgte dig om det var rigtigt at krydse vejen, frem for at benytte fodgængerfeltet. Så ville dit svar
være det etiske svar. Etik og moral er således ikke det samme, hvorfor jeg i det efterfølgende vil være skarp
i adskillelsen af etik og moral.
Jeg vil i det efterfølgende give en kort introduktion til pligtetikken og konsekvensetikken. Jeg har valgt, at
medtage etikken og dens væsen, ud fra en betragtning om, at indførelsen af teknologier med så
omfattende potentielle implikationer som Big Data teknologien rejser nogle grundlæggende etiske
problemstillinger som, at jeg vil søge at kvalificerer med udgangspunkt i understående.
6.4.1 Pligtetik
”I pligtetikken er grundlaget for den rigtige handling, hvorvidt den er i overensstemmelse med visse
moralske pligter eller principper. Man spørger ikke efter, hvad der er godt, eller hvad handlingen kan føre
til, kun efter hvad der er rigtigt. En pligtetikker håndhæver et sæt autoritative regler.” (Ejner Aaland i ”Etik dilemmaer og valg” 2000, s. 94)
Selve handlingen, er i etikken forbundet med pligtetikken hvor det ikke handler om resultatet, men om
selve handlingen. Pligtetikkens grundlægger Immanuel Kant, arbejdede ud fra en antagelse om, at enhver
handling skal opfylde to forhold; A) Handlingen må ikke være bestemt af formålet med handlingen eller
motivet for handlingen. Forestiller man sig et mord eller en løgn er etikken ifølge Kant, således at man ikke
lade være med at lyve eller slå ihjel, fordi man gerne vil fremstå bedre i andres øjne, eller fordi at man
frygter for konsekvenserne af handlingen. Man skal lade værd med at lyve eller slå ihjel, fordi man erkender
det andet menneske som værdifuldt. B) Handlinger burde ifølge Kant være så gode, at de kan tåle
spørgsmålet "Kan dette ophæves til lov, således at alle andre også gjorde det samme i samme situation?".
Pligtetik består således af et "regelsæt" og en forpligtigelse til at handle på en sådanne vis, at alle
handlinger kan tåle, at blive optaget i regelsættet (Aaland, 2000)
6.4.2 Konsekvensetik
Resultatet af handlingen, er i etikken forbundet med konsekvensetikken. Konsekvensetikken tager sit
udgangspunkt i nytteprincippet. Nytteprincippet bygger på en antagelse om, at mennesket som moralske
individer vil foretrække handlinger, der medfører den størst mulige nytte og lykke for det størst mulige
antal mennesker. Der fokuseres således på handlingens konsekvenser eller mulige konsekvenser ift. at
afgøre hvorvidt handlingen er rigtig eller forkert. I konsekvensetikken er den rigtige handling således den
handling der gavner det største antal mest muligt, uden hensyntagen til motivet eller formålet med
handlingen (Mill, 1995).
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”Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the
reverse of happiness” (John Mill, ¶utilitarianism.com/mill2¶, 1863)
I konsekvensetikken er den handling, hvor overskuddet af glæde er størst proportionalt ift. indsatsen også
den handling som bør foretrækkes. Man kan populært sige, at der tilstræbes mest muligt lykke for
pengene. Hvorvidt, at dette er muligt i praksis – at opgøre andre menneskers glæde/uglæde ved forskellige
handlinger er selvsagt dog noget mere usikkert (Mill, 1995).

6.5 Professionsidentitet
Den franske sociolog Pierre Bourdieu, beskrev med brug af blandt andet begreberne; ”Habitus”, ”Felt”,
”Doxa” og ”Kapital” hvordan, at professionsidentiteterne skabes såvel indenfor den enkelte profession,
men også i samspillet med de øvrige professioner. Jeg har anvendt Bourdieus begrebsunivers ud fra en
betragtning om, at den tilbyder forklaring på en indre konflikt indenfor professionerne og en ydre konflikt
med de øvrige professioner i tilblivelsen af professionsidentiteten. En udvikling som jeg mener er en tydelig
og vigtig pointe i min empiri.
6.5.1 Habitus
Bourdieus begreb Habitus er grundlaget i hans teori om praksis. Grundstenen i habitusbegrebet, er en
socialkonstruktivistisk funderet antagelse om menneskets virkelighedsopfattelse, og derigennem dens
tanker, handlinger og valg i høj grad bliver internaliseret gennem et liv under bestemte sociale forhold.
Bourdieus habitusbegreb bygger således på antagelsen om, at disse mentale vaner eller tankemønstre i høj
grad regulerer de valg og handlinger den enkelte foretager. Habitusbegrebet kan således overordnet
sammenlignes med et kulturbegreb der understreger de dynamiske relationer mellem individet og det
sociale fællesskab (Wilken, 2014).
Ifølge Bourdieu dannes den primære habitus i forbindelse med de tidlige barnestadier. Hovedparten af
forforståelserne i en persons habitus bliver således optaget ubevidst og ureflekteret og selve
tilegnelsesprocessen bliver i det store hele glemt. Habitus er dog ifølge Bourdieu en livslang proces hvori
den enkelte udvikles i samspil med dens omverden. Den senere habitus udvikles ifølge Bourdieu kollektivt
idet den indlæres i et socialt miljø, der som udgangspunkt er kendetegnet ved et fællesskab eller
fællesskabsfølelse og et sæt kollektive for-forståelser. Den senere habitus udvikles dog også
samfundsmæssigt, idet den bekræftes, gentages og forandres gennem den sekundære samfundsmæssige
socialisering. Habitus er på en og samme tid således individuel, kollektiv og samfundsmæssig betinget
(Wilken, 2014).
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6.5.2 Felt
”Den sociale virkelighed eksisterer så at sige to gange i tingene og i sindene, i felterne og i habitus, uden for
og inden i agenterne” (Bourdieu i ”Wacquant”, 1989, s. 43)
Bourdieus næste begreb, felt, referer overordnet til det forhold at samfundet i takt med udviklingen, bliver
forsat mere opdelt, hvorved der opstår et forsat større antal af relativt selvstyrende sociale arenaer hver
med deres egne værdisæt og logikker. Feltbegrebet anvendes således som et analyseværktøj til at
identificerer og adskille de enkelte sociale arenaer fra hinanden.
Ifølge Bourdieu er felterne i konstant intern konkurrence om; A) Den potentielle kapital/ressourcerne i
samfundet B) Positionen/status – som den optimale tilgang med monopol på sandheden. Denne interne
konkurrence eller kamp er et afgørende element i tilblivelsen og opretholdelsen af feltet. Bourdieu selv
definerede felt som et system af positioner eller relationer relativt til hinanden, og som opnår betydning
gennem andre positioner i feltet. Sagt med andre ord er drivkraften i feltet kampen mellem de forskellige
positioner i feltet (Wilken, 2014).
Felternes individuelle værdisæt og logikker medfører ifølge
Bourdieu, at det som har værdi for menneskene er forskelligt
felterne imellem. I det akademiske felt er kampen således
centeret omkring anerkendelse og indflydelse, imens
anerkendelsen i det økonomiske felt er profit. Felterne er
imidlertid ikke isoleret, en del af kampen internt i feltet er
således hvor grænserne for feltet skal trækkes. Som analogi
kan man forestille sig at spørge en gruppe socialrådgiver;
”Hvad er IKKE socialrådgiverarbejde og hvad er RIGTIGT
socialrådgiverarbejde?” Det står til troende, at der dels vil være
en mængde forskellige svar og gruppen af socialrådgivere
bliver dertil, nok næppe heller helt enige, om definitionen på

Figur 6. Kilde: ”Socialrådgivning og socialt
arbejde, 2016, s. 53).

RIGTIGT socialt arbejde. Et felts grænser er ifølge Bourdieu
altså dynamiske og forandres gennem de kampe der udspilles i feltet (Wilken, 2014).
6.5.3 Doxa
Ifølge Bourdieu vil der som udgangspunkt, være sammenhæng mellem strukturen i den enkeltes habitus og
opbygningen/forventningerne i feltet, da dette sikrer at den enkelte er i overensstemmelse med feltet.
Bourdieu forklarer denne sammenhænge med begrebet doxa. Ifølge Bourdieu har felterne hver deres doxa.
Doxabegrebet kan bedst beskrives som skrevne/uskrevne regler for hvad feltet anser for rigtigt/forkert,
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etisk korrekt/etisk forkasteligt, normalt/unormalt osv. Doxaen afspejler således feltets selvforståelse og
fremtræder derfor også selvindlysende for feltet selv og feltets udvikling opleves derfor ikke af feltets
medlemmer som en bevægelse mod eller fra noget (Wilken, 2014).
"Alt det væsentlige sættes der ikke ord på fordi det opstår ordløst; traditionen er tavs, ikke mindst om sig
selv som tradition” (Bourdieu i ”Outline of a Theory of Practice”, 1972, s. 167)
Det sociale arbejdes kerne, er ifølge Bourdieu således ikke det professionelle håndværk i sig selv, men de
vilkårlige forestillinger som tilfældigt rammer feltet, tilkæmper sig en position i feltet og derved optages i
doxaen.
6.5.4 Kapital
Idet felterne ikke eksisterer i et vakuum, men er gensidigt betinget, eksisterer der ifølge Bourdieu også et
klart element af konkurrence imellem felterne. Bourdieu beskrev professionerne, som værende i konstant
kamp med ikke kun sig selv men også hinanden omkring retten til at definere problemerne i samfundet.
Felterne er ifølge Bourdieu således ikke neutrale i deres eksistens, men sigter mod mest muligt magt og
positionering og følger derved det samme mønster som kampen internt i felterne (Wilken, 2014).
Den centrale pointe her er at socialrådgiverens professionelle handlerum, det vil sige deres ret til at
definere og løse problemstillingerne, ikke skabes i et vakuum af professionen selv - men igennem forsat
kamp og påvirkning af professionen fra det omkringstående samfund (Kristiansen, 2016).
Med Bourdieus begreb kapital, tales der om en ressource eller en værdi som feltet eller den enkelte er i
besiddelse af. Værdien af kapitalen er relativ til det felt den optræder. Således er akademiske
hædersbevisninger mere værd i akademiske felter end i økonomiske. Bourdieu definer kapital som enten:
kulturel kapital, økonomisk kapital og social kapital. Den økonomiske kapital referer overordnet til materiel
rigdom som penge eller andre værdigenstande. Den kulturelle kapital optræder i tre grundformer; den
kropslige, den objektive og den institutionaliseret. Den kropslige grundform kommer sig til udtryk igennem
eksempelvis sprogbrug og adfærd. Den objektive grundform er eksempelvis bøger, kunst, arkitektur mv.
endeligt er den institutionaliseret grundform af den kulturelle kapital kendetegnet ved eksempelvis
akademisk anerkendelse eller akademiske titler. Den sociale kapital er de fordele som kan opnås via sociale
netværk eller forbindelser som den enkelte indgår i. Det er ifølge Bourdieu muligt, at omveksle kapitalerne.
Det er således eksempelvis muligt at omveksle økonomisk kapital til objektiv kulturel kapital igennem
opkøb af kulturelle artefakter. Foruden den kulturelle, den økonomiske og sociale kapital, findes der en
fjerde kapitalform, som de tre øvrige kan optræde i - den symbolske kapital. Når en kapitalform tillægges
en symbolsk værdi, optræder den som en særlig kapitalform. Eksempelvis kan et smart ur fremstå som et
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statussymbol. Den symbolske kapital opstår idet, at individernes opfattelser tillægger kapitalen noget mere
end bare den rent økonomiske værdi (Wilken, 2014).

BA

David Ulrik Kristiansen (260751 SOCIH)

21

6.6 Anvendelsesstrategier
I analysen af mit pilotprojekt, har jeg anvendt Wanda Orlikowskis strategibegreber i henhold til
anvendelsen af teknologi. Orlikowski anvender tre forskellige strategier begreber i forklaringen omkring
den enkeltes involveringsgrad i anvendelsen af teknologier. De tre strategier er 1. Man inerti, man
fortsætter som om intet er sket, 2. Man applikere, man tilpasser sig passivt til systemet og 3. Man forandre,
man ændrer signifikant måden at arbejde, som konsekvens af teknologien (Orlikowski, 2011)
“Technologies are artifacts whose operation and outcomes are neither fixed nor given a priori, but always
temporally emergent through interaction with humans in practice.” (Orlikowski & Feldman, 2011, s. 13).
Ifølge Orlikowski kan IT løsninger i en organisation ikke forstås uafhængigt, af den praksis den anvendes i.
Ifølge Orlikowksi, er det derfor heller ikke muligt, at foretage undersøgelser af praksis, uden at medtænke
IT løsningerne, idet praksis og IT-løsninger gensidigt afhængige (Orlikowski, 2011).
Jeg har valgt, at anvende Orlikowskis strategier til at belyse hvorledes socialrådgiverne forholder sig til
brugen af it-systemerne i praksis. Formålet hermed var at identificere socialrådgivernes positioneringen i
feltet i henhold til besvarelserne i pilotprojektet. Idet der i pilotprojektet ikke er tale om en undersøgelse i
en enkelt forvaltning men en større gruppe af tilfældigt udvalgte myndighedssagsbehandlere, er det
sandsynligt, at der er tale om flere forskellige fagsystemer. Undersøgelsen er således en stikprøve, der
muligvis ikke er repræsentativ for den samlet population af socialrådgiver.
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7.0 Analyse
Hvad Big Data i socialt arbejde er et udtryk for er selvsagt en subjektiv definition, der altid kan anfægtes.
Hvad vi ved, er at digitaliseringen igennem de sidste 30 år har spillet, en forsat større rolle i det sociale
arbejde. Nye digitale løsninger i socialt arbejde, er derfor som udgangspunkt, ikke revolutionerende i sig
selv. For at afklare hvorvidt, at Big Data er udtryk for mere eller andet, end blot en ny digital løsning i det
sociale arbejde, har jeg taget udgangspunkt i ambitionerne, for de største af de igangværende Big Data
projekter på det socialfaglige område.
Jeg har udvalgt EcoKnow projeket med Thomas Hildebrand (IWP 1) fra DTU i spidsen. Jeg har valgt EcoKnow
projektet, ud fra en betragtning om at projektbeskrivelsen, har et hidtil ukendt højt ambitionsniveau i en
nordisk kontekst. Jeg har udvalgt Morten Lindblad (IWP 2) fra Dataproces ApS, ud fra en betragtning om, at
Dataproces er repræsenteret i mere end 60 forskellige kommuner og således er en af de mest udbredte Big
Data aktører herhjemme. Virksomhedens ambitioner er derfor et godt pejlemærke ift. den udvikling vi kan
forvente os indenfor de nærmeste år. Endeligt har jeg medtaget Jacob Askham-Christiansen (IWP 3), der
som en af de førende konsulenter indenfor Big Data herhjemme og som mangeårig censor på
socialrådgiveruddannelsen, vil blive anvendt til at nuancerer udviklingens potentielle konsekvenser for
socialrådgiverprofessionen.
Det tekniske perspektiv i udviklingen vil blive behandlet i analysens afsnit 2, med fokus på de etiske,
juridiske og praktiske problemstillinger der opstår i forbindelse med implementeringen af Big Data i det
sociale arbejde.
I analysen afsnit 3 vil spørgsmålet, om hvordan indførelsen af Big Data, kan formodes, at påvirke
professionsidentitet blandt socialrådgiverne blive behandlet.

7.1 Hvad er Big Data i socialt arbejde udtryk for?
Hverken KL, DST eller Datatilsynet har på nuværende tidspunkt, udarbejdet hverken politik eller
vejledninger for anvendelsen af Big Data teknologi i det sociale arbejde. På trods heraf har omkring 60
danske kommuner allerede taget teknologien i anvendelse (Dataproces, 2017).
Det er værd, at nævne, at der er demonstreret væsentlige økonomiske gevinster for kommunerne ved Big
Data analyser. I 2015 sikrede firmaet Dataproces således Mariagerfjord kommune 114 millioner kroner
ekstra i mellemkommunal udligningsrefusion ved hjælp af Big Data analyse. Et relativt stort beløb taget
Mariagerfjord kommunes cirka 42.066 indbygger i betragtning. Big Data industriens forsatte løfte om, at
hente økonomiske gevinster igennem operationaliseringen af kommunernes datagrundlag og derved
forbedre den mange steder hårdt pressede kommunale økonomi, er forståeligt nok, besnærende. I
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afklaringen, af hvad Big Data i socialt arbejde, er udtryk for er netop dette, en vigtig indledende pointe. Det
antyder nemlig at teknologiens muligheder i det sociale arbejde, er i så tilpas stor efterspørgeles i
kommunerne, at man fra kommunal side har accepteret at igangsætte projekterne, uden en afklaring af de
centrale etiske, juridiske og praktiske problemstillinger. En del af svaret på hvad indførelsen af Big Data i
socialt arbejde, er udtryk for må således vurderes, at være et lokalpolitisk kompromis imellem de store
økonomiske gevinster som der kan opnås for den enkelte kommune og risikoen ved, at igangsætte Big Data
projekterne på det nuværende grundlag (Danmarks Statistik, 2017; Dataproces, 2015).
At udføre Big Data analyser på refusionsområdet, som i Mariagerfjord kommunes tilfælde, beror på er
relativt simpelt spørgsmål. Kompleksiteten i refusionsanalyserne er således relativ lav og risikoen for
fejlslutninger ved at gennemføre Big Data analyser på refusionsområdet, er derfor tilsvarende lav.
Industriens ambitioner går dog videre end til, at lave relative simple Big Data analyser som dem på
refusionsområdet; ”Som… Som kunne vi sætte et eller andet i værk, så at ham dér han kom i arbejde - eller
kunne vi sætte noget i værk så ham dér stopper med at slå sin kone… eller hvad det nu er. […] som vi
begynder at stole på at Big Data kan et eller andet, så kan man også begynde at svare på nogle spørgsmål,
som ikke er så nemme at sætte to streger under facit.” (IWP 2, d. 20-11-17)
Ambitionen om, at anvende Big Data til at identificer hvilket ”et eller andet” der skal iværksættes for på den
vis, at ændre borgernes adfærd eller faciliterer den ønskede udvikling i borgernes liv er et udtryk, for et
meget højt ambitionsniveau, idet, der er tale om et meget komplekst spørgsmål. Med et meget komplekst
spørgsmål følger det, at der er tale om en meget kompliceret stykke analysearbejde og som følge deraf en
høj risiko for fejlslutninger.
Industriens intention om, at sætte ambitionen højt, er som med enhver anden virksomhed, naturligvis dels
om, at udvide markedsandelen og øge konkurrenceevnen; ”Det handler hele tiden om, at have the edge,
være dem, som har en eller anden forskel i at gøre det her […]” (IWP 2, d. 20-11-17)
I et nyt område som Big Data, med kun begrænset offentlige kontrol, er en del af svaret på hvad Big Data i
socialt arbejde er udtryk for således, at det er udtryk for økonomiske interesser fra den private sektor ift. at
inddrage nye forretningsområder ved konstant, at udvidede teknologien til nye områder.

7.1.1 Selvlærende vejledninger
Tanken om, en computer der spytter et færdigt svar ud - er dog ifølge alle interviewpersonerne hverken
ønskværdig eller praktisk muligt på nuværende tidspunkt. I stedet er ambitionerne nærmere;
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”Ja, man kan sige det er næste-generation lovportal med vejledninger… hvor… hvor vejledningerne
opdateres […] med Big Data analytics. […]. Så man kan sige, det er en vejledningsportal 2.0” (IWP 1, d. 0911-2017)
Ambitionen i EcoKnow projektet, som IWP 1 referer til ovenfor er altså at tale ind i socialrådgivernes
daglige arbejde ved, at leverer mere nøjagtige vejledninger ved automatiske opdateringer på baggrund af
erfaringerne fra tidligere sager.
Lovgivningen fastsætter som udgangspunkt, minimumskravene for opgaveløsningen i den offentlige sektor.
Som den udførende myndighed er kommunernes opgaveportefølje og minimumskravene ift. kvaliteten af
opgaveløsning således, som udgangspunkt, beskrevet i lovgivningen. En del af lovteksten, særligt på
socialområdet, skal imidlertid tolkes. I forbindelse er vejledningerne vigtige, da de udstikker retningslinjer
for tolkningen af lovgivningen. I takt med opbygningen af en forsat mere omfattende og kompleks
lovsamling har vejledningerne vundet et forsat større indpas i udførelsen af det sociale arbejde (Andersen,
2013; Posborg, Nørrelykke & Antczak, 2016).
At tage fat i netop vejledningerne, som udgangspunktet, for interaktionen imellem Big Data og det daglige
sociale arbejde er derfor interessant, ud fra en betragtning om at vejledningerne, allerede i dag udgør et
centralt element i det sociale arbejde. Socialrådgiverne må derfor i vid udstrækning formodes allerede, at
have øvelse i anvendelsen af vejledningerne. Ambitionen om, at leverer komplekse analyser i socialt
arbejde er IWP 1 imidlertid forsat et stykke ude i fremtiden. I første omgang er ambitionen i EcoKnow
projektet således;
”[…] Kan vi digitalisere lovgivningen? I den forstand at – ikke som Sophie Løhde er ude efter med at gøre
lovgivningen 100 procent objektiv – men kan vi konkretisere, hvad det er loven siger at man skal have gjort,
før at man gør noget andet og omvendt – hvornår siger loven at man skal udføre nogle opfølgende
handlinger indenfor en given deadline.” (IWP 1, d. 09-11-2017).
Ambitionen er således i første omgang at opbygge en administrativ hjælperfunktionalitet, der ville kunne
sikre, at rådgiveren overholdte lovgivningen med henblik på; ”[…] at højne kvaliteten af arbejdsgangen i
den forstand at man undgår klager som – kan man sige – burde være unødvendige […].” (IWP 1, d. 09-112017).
Administrationsrobotter har i mange år i stigende grad fundet indpas i det sociale arbejde. Hvad der
adskiller ambitionen for administrationsrobotterne i EcoKnow projektet, fra tidligere
administrationsrobotter er den indlæringsfunktion, der er indlejret i Big Data teknologien. Systemets
algoritmer vil på baggrund af afgørelserne fra tidligere sager således kontinuerligt ”lærer” og derved forfine
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deres vejledninger. Bag ideen om, at lade systemet optage læring på baggrund af afgørelserne står selvsagt
tanken om, at systemets vejledninger i forbindelse med hyppigt forekommende sager som eksempelvis
ansøgninger i henhold til Serviceloven (SVL) ville kunne blive endog meget nøjagtige. En del af svaret på
hvad Big Data i socialt arbejde, er udtryk for er således også en bred offentlige ambition om, at højne
effektiviteten og øge kvaliteten i det sociale arbejde.

7.1.2 Den polycentriske forvaltningsstruktur
Siden 1980’erne har den offentlige sektor med inspiration fra erhvervslivet, indført en polycentrisk
forvaltningsstruktur og anlagt et NPM styringsrationale. Kritikken af den NPM produktionsbaseret tilgang i
den polycentriske forvaltningsstruktur har traditionelt været, at idet hver enkelt afdeling og medarbejder i
NPM styringsrationalet bliver individuelt ansvarliggjort for resultaterne og at disse resultater som følge af
organiseringen bliver målt ud fra specialiseret delmål og ikke den overordnet organisatoriske hovedopgave
som fx ”Alle skal i arbejde” opstår der ifølge kritikkerne en overhængende risiko for at afdelingerne lader
deres individuelle hovedopgaver komme i første række - på bekostning af organisationens overordnet
hovedopgave. De senere år har det ledelsesmæssige fokus i den kommunale administration, som følge
heraf flyttet sig fra en produktionsbaseret, til en mere resultatbaseret New Public Governance (NPG)
tilgang (Svensson, Johnsson & Laanements, 2009; Goli & Hansen, 2016).
I en polycentrisk forvaltningsstruktur er det som udgangspunkt vanskeligt, at påvise effekter på tværs af
afdelingerne vha. BI analyser. Dels er der i arbejdsgangsgangsanalyserne mange forskellige faktorer i spil og
dels kan afdelingernes særinteresser være i konflikt med resultatet af analysen. I en traditionel BI analyse,
er problemstillingen således den, at det er meget vanskeligt, at isolerer faktorerne og rette op på
arbejdsgangene/organiseringen i de tilfælde hvor det er uhensigtsmæssigt. I det sociale arbejde ville Big
Data analyser overordnet muliggøre, at der i analysen kan skæres igennem de afdelingsspecifikke
særinteresser i den polycentriske forvaltningsstruktur og påvises mønstre på tværs af afdelingerne og
forvaltningerne. Det vil kunne lade sig gøre blandt andet fordi, at det med Big Data analyserne vil være
muligt, at påvise mønstre i borgernes udvikling som opstår netop som følge af organiseringen. Overgangen
fra de traditionelle BI analyser i kommunerne til en Big Data analytisk tilgang tillader således et langt bedre
udgangspunkt for arbejdsgangsanalyserne og taler derved ind i NPG styringsrationalets ønske om
optimeringen af arbejdsgangene i henhold til resultaterne. Kommunernes stigende ønske om en overgang
fra BI analyser til Big Data analyser kan derfor i vid udstrækning anses for et politisk og ledelsesmæssigt
ønske om, at opnå større nøjagtighed i evalueringerne og den derigennem øget mulighed for at
operationaliserer datagrundlaget i indretningen af den kommunale administration (Mayer-Schônberger &
Cukier, 2013).
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Anskues Big Data teknologien igennem Bourdieus kapitalbegreb er det tydeligt, at de svar der igennem Big
Data analyserne kan fremskaffes, udgør en potent såvel økonomisk som kulturel kapital, som kan være
meget vanskelig at argumentere imod for de enkelte faggrupper. Idet forretningsudviklingerne i den
kommunale administration, igennem mange år har anvendt BI analyser til at indrette organisationen efter
resultaterne, fremstår det som sandsynligt, at Big Data analyserne dertil vil kunne påhæftes en symbolsk
kapital ud fra en betragtning om, at der er tale om ”finere” analytiske produkter - der for store dele af
organisationen må tages for gode vare, da disse grupper ikke nyder indsigt, eller kulturel kapital om man vil,
i de praktiske problemstillinger i tilblivelsesprocessen. De mønstre der i første omgang ledes efter / de
spørgsmål der stilles til en Big Data analyse, vil således i høj grad kunne omsættes til hårdtslående
argumenter for hvordan organisationen skal indrettes i fremtiden;
”Og nå man er først, så får man lov til at bygge systemerne for de er overlegne, altså Big Data analyser og
systemer. De er overlegne. Så den første. Hvis man kommer først og man bygger det. Så vil alle falde ind.
Fordi dataens logik, slår papirets logik. Så dem der er hurtigst… de vinder. ” (IWP 2, d. 20-11-17).
Ifølge Bourdieu er den afdelingsspecifikke doxa, som faggrupperne i den polycentriske organisation
besidder udviklet under påvirkning af deres respektive sociale omstændigheder og er således betinget af de
”sandheder” som felterne har optaget. Felterne i Bourdieus begrebsunivers, er i polycentrisk
forvaltningsstruktur således, såvel afdelingerne som faggrupperne, idet den enkelte afdeling og profession
er i konstant kamp med de øvrige og sig selv om retten til at definerer problemstillingen. I en polycentrisk
forvaltningsstruktur kæmper hver enkelt afdeling og profession således, med de øvrige afdelinger og
professioner om ressourcerne til at udføre det ”rigtige sociale arbejde”. Dette forklare ligeledes hvorfor at
en handicapafdeling i eksempelvis Slagelse kommune, muligvis, ville have en anden definition af ”rigtigt
socialt arbejde” end en handicapafdeling i Ringkøbing-Skjern kommune, idet afdelingerne skaber doxaen på
baggrund af rammerne for deres opgaveløsning og de ting som tilfældigt rammer den respektive afdeling.
Nogle afdelinger som eksempelvis Syddjurs kommunes Børn- og Ungeafdeling er med deres involvering i
EcoKnow projektet, meget længere fremme med Big Data analyser end mange andre tilsvarende afdelinger.
I organiseringen af fremtidens sociale arbejde, må det antages, at nogle afdelinger derfor vil opnå større
indflydelse end andre. Helt enkelt fordi, at de var først, med deres finere analytiske produkter. Hvorvidt Big
Data analyserne vil medføre et direkte opgør med den polycentriske forvaltningsstruktur og de
afdelingsspecifikke særinteresser i den kommunale administration, er for tidligt at spå omkring. Det står
imidlertid til troende, at i takt med modningen af Big Data teknologien, vil de aktører - private eller
kommunale, der kom først, opnå en øget indflydelse på den fremtidige organisering af det sociale arbejde.
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Industriens ambition om, at stille forsat mere komplekse spørgsmål, for herigennem at bevare førertrøjen i
den teknologiske udvikling stemmer således godt overens, med behovet for forsat mere omfattende
evaluering i den offentlige sektors styringsrationale. Idet kommunerne, i sidste ende som kunden, er
styrende for udviklingen, kan der argumenteres for at udvikling i vid udstrækning et udtryk, for et
grundlæggende ledelsesmæssigt ønske, om mulighed for at evaluerer på et langt mere komplekst grundlag
end det er muligt med traditionelle BI analyser. En væsentlig del af svaret på, hvad Big Data i socialt arbejde
er udtryk for er således, at det også er et udtryk, for en generisk udvikling. En udvikling hvori, at hvert nyt
svar uafladelig vil afføde det næste, lidt finere, spørgsmål.

7.2 Etiske, juridiske og praktiske problemstillinger
Som benævnt i starten af denne opgave, er der kun berørt enkelte elementer af de praktiske, etiske og
juridiske problemstillinger som opstår i forbindelse, med anvendelsen af Big Data teknologi og indførelsen
af en Big Data IT-infrastruktur. Meget af materialet er i sin natur relativt teknisk. Der er i arbejder imidlertid
gjort en indsats for at tydeliggøre problemstillingernes særlige berettigelse ift. det sociale arbejde.
7.2.1 Datamining i sekundære og tritære datakilde
Datakvalitet er af afgørende betydning for enhver analyse. I vurderingen af datakvaliteten er datakilderne
selvsagt vigtige, overordnet kan datakilder inddeles i primære, sekundære eller tritære datakilder. Primære
datakilder er eksempelvis lyd- eller videooptagelser af borgeren. Her er der så at sige intet filter imellem
dataene og analyseværktøjerne. Primære datakilder tillader derfor det mest nøjagtige grundlag for
analysen. Langt hovedparten af data i det sociale arbejde stammer imidlertid fra sekundære eller endog
tritære datakilder. Sekundære datakilder dækker over det forhold, at socialrådgiveren efter endt samtale vil
skrive sit journalnotat omkring borgeren. Ikke alting bliver skrevet med og produktet vil uundværligt bære
præg af socialrådgiverens subjektive vurdering af borgeren. I en socialfaglig kontekst, er denne
problemstilling traditionelt kendt under begrebet ”Tavs viden” som dækker over diskrepansen imellem de
oplysninger som, at der fremgår af sagen og de mere detaljeret oplysninger som, at den enkelte
socialrådgiver måtte side inde med. Tritære datakilder dækker over det forhold, at socialrådgiverne i
sammenskrivningen af flere journalnotater – eksempelvis i forbindelse med en afgørelse, igen og baseret
på deres subjektive vurderinger undlader dele af de enkelte journalnotater (Forsvarsakademiet, 2014;
Polanyi, 2012).
Overordnet kan Big Data teknologien anvendes til, at identificerer mønstre i det sociale arbejde. Det
forhold, at hovedparten af datagrundlaget i det sociale arbejde udgøres af sekundære eller tritære data, er
derfor problematiske ud fra en betragtning om, at sammenligningsgrundlaget som udgangspunkt er
ufuldstændigt. Det er derfor nødvendigt, at kompenserer for datakildernes kvalitet i
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sandsynlighedsberegningerne. Kompenseringen for usikkerheden i datakilderne et væsentligt praktisk
problem, som man i anvendelsen af Big Data i socialt arbejde må imødegå. I Ecoknow projektet søger man,
at kompenserer for usikkerheden, ved at optage et meget stort datagrundlag. Denne tilgang stiller
imidlertid også en klar begrænsning for anvendelsen af Big Data i socialt arbejde, helt enkelt fordi at man
således kun vil være i stand til, at anvende teknologien i de meget hyppigt forekommende sager
”Jo… Så man kan ikke, så det forventer vi ikke at bruge analysen til de sjældne forekommende sager. Det vil
være til hyppigt forekommende delprocesser. Delelementer i sagerne.” (IWP 1, d. 09-11-17)
Anvendelsen af sekundære og tritære datakilder som grundlag for Big Data analyser i det sociale arbejde,
må i vid udstrækning vurderes, at hænge sammen med, at man ikke har primære datakilder. Ifølge
industrien, er en udviklingen i datagrundlaget dog forventelig;
”Det første er at lave analyser på det der er nu. Det giver en sult - også begynder man at lave… og det er
analyser som, det kan jo godt være at de siger; Vi bliver nød til at rette lidt op i det her data, for der er
meget stor gevinst ved det - også er det, at man begynder at have det der feedloop… og så stille og roligt, så
bliver systemerne bedre osv. osv. det er det vi kan se indenfor de mere simple spørgsmål som vi stiller…
bliver stillet, indenfor økonomiområdeområdet. Det er datakvaliteten, den stiger kraftigt opmærksomheden stiger kraftigt - som man har arbejdet med os i flere år. ” (IWP 2, d. 20-11-2017).
Såfremt, den ovenfor beskrevne historiske konsekvens af Big Data analyser på kommunernes
økonomiområde, ligner den fremtidige konsekvens af Big Data analyser på kommunernes socialfaglige
område. Så må det vurderes sandsynligt, at de fagprofessionelle på socialområdet, kan se frem til en øget
grad af ensretning og kvalitetskontrol af særligt det administrative arbejde, for kun herigennem kan
datakvaliteten i kommunerne øges yderligere. Overgangen fra sekundære og tritære datakilder til primære
datakilder kan dog selvsagt, ikke opnås, igennem en øget datakvalitet i de sekundære og tritære datakilder.
Der er derimod behov for nye løsninger eksempelvis tale-til-tekst teknologi, som gør det muligt, at optage
og omsætte samtalerne imellem socialrådgiverne og borgerne i deres fulde længde i datagrundet. Tale-tiltekst teknologien er dog endnu ikke færdigudviklet. Der arbejdes dog målrettet med udviklingen af
teknologien og flere kommuner har allerede indført teknologien i dens nuværende form, til brug for
socialrådgivernes journaliseringen af samtaler. Det må vurderes sandsynligt, at der vil gå en årrække endnu
inden, at tale-til-tekst teknologien nå til et sådanne punkt, hvor udi at den kan anvendes i samtalerne med
borgerne. Det må ligeledes vurderes sandsynligt, at de store sprog som eksempelvis engelsk vil blive
udviklet før mindre sprog som dansk (KMD, 2017).
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Anskues udviklingen konsekvensetisk, er der klare fordele i at sikre, et så nøjagtigt og omfattende
datagrundlag som overhovedet muligt. Optagelsen af omfattende mængder af data, fra primære datakilder
vil således, dels åbne op for langt mere omfattende forskningsmæssigt arbejde, end hidtil i det sociale
arbejde og derigennem vil samfundet, som helhed, kunne høste de potentielt meget store økonomiske
gevinster ved øget effektivitet i arbejdsgangene og valget af sociale indsatser. Anskues udviklingen derimod
pligtetisk, da bliver det derimod straks noget mere vanskeligt, at udstikke en klar ønskværdig udvikling. På
den ene side, er det pligtetisk ønskværdigt, at tilsikre imod eksempelvis de negative konsekvenser af tavs
viden. På den anden side, er forudsætningen for gevinsten, nemlig at optage uoverskuelige mængder af
data omkring borgerne og deres personlige forhold, ikke ønskværdig ud fra en betragtning om, at denne
data også kan misbruges.
7.2.2 Retssikkerhedsmæssigt dilemma imellem lighedsgrundsætningen og det pligtmæssige skøn
”En anden ting er nå at man, skal træffe en beslutning. Så vil man kunne se - nå man har de aggregeret data
inde fra lignende sager - så vil man jo kunne se, hvis at der i en sag træffes en afgørelse som afviger meget
fra hvad der er sket i lignende sager – også vil du jo som borger kunne stille spørgsmålstegn ved hvorfor er
det, at ”jeg” har fået den anden behandling her.” (IWP 1, d. 09-11-17)
Cirkulære, tjenestebefalinger/skrivelser og vejledninger kan siges tilsammen, at udgøre grundlaget for den
interne administrative praksis i den kommunale administration. I det sociale arbejde, er den administrative
praksis dertil baseret på principafgørelserne, som udstedes af Ankestyrelsen. Den interne administrative
praksis er grundlæggende de professionelles værktøj - men det bliver alligevel interessant for borgeren af
to årsager: 1. Det der fremgår af en intern regel, kan borgeren regne med at den administrerende
myndighed følger. 2. Det der fremgår af de interne regler følges normalt i den administrative praksis. Den
faste administrative praksis er i denne forbindelse meget væsentlig. Fast praksis - over tid – opbygger
nemlig en vis norm. Jf. den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning skal alle borger behandles ens af det
offentlige. En enkeltstående fravigelse, af en fast administrativ praksis, vil som udgangspunkt derved blive
anset for usaglig forskelsbehandling. I retspraksis betegnes sådanne fravigelser ikke altid som
forskelsbehandling, men som afgørelser der er i strid med retsgrundlaget (Andersen, 2017).
EcoKnow projektets ambition om, at levere et øget indblik i tidligere afgørelser i lignende sager må
formodes, at styrke borgernes retssikkerhed i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen, idet
borgerne som led i projektet vil opnå øget mulighed for at kunne protestere i de tilfælde, hvor afgørelsen i
deres respektive sager ligger langt fra den faste administrative praksis.
Så langt, så godt. Det sociale arbejde er dog som udgangspunkt et kompliceret og mange facetteret
arbejdsfelt. Som følge heraf kompenseres der i lovgivningen, med den forvaltningsretlige grundsætning om
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pligtmæssigt skøn. Grundsætningen om pligtmæssigt skøn er også kendt som ”Forbuddet mod skøn under
regel” og tager sit udgangspunkt i det forhold, at forvaltningerne ikke må begrænse eller afskære skønnet,
ved at opstille interne retningslinjer for afgørelserne. Grundsætningen har stor betydning for borgernes
retssikkerhed og socialrådgivernes arbejde (Andersen, 2017)
At øge nøjagtigheden af vejledningerne er derfor et dobbeltsidet sværd. På den ene side, kan der
argumenteres for at borgernes retssikkerhed ift. lighedsgrundsætningen øges i takt med at afgørelserne
ensrettes. På den anden side kan der argumenters for at grundsætningen om pligtmæssige skøn sættes
under regel. Da begge dele er forvaltningsretlige grundsætninger kan der ikke umiddelbart udpeges en klar
juridisk trinfølge og derved etableres hvilket forhold der bør veje tungest juridisk.
7.2.3 Specifikt samtyk og sletningsforpligtigelser forudsætter anonymiseret data
Samtykke er et grundlæggende element i forvaltningens behandling af borgernes personfølsomme
oplysninger i den offentlige forvaltning. Et af de grundlæggende krav til et gyldigt samtykke, er at det er
specifikt. Et samtykke skal således indeholde en klar formålsbegrænsning (Andersen, 2017).
EU-Dataforordningen vil d. 25-05-2018 træde i kraft i Danmark og resten af EU. I forbindelse hermed
bestyrkes kravet om specifikke samtykke i henhold til opbevaring og anvendelsen af data i digitale løsninger
(Datatilsynet, 2017)
I en Big Data IT-infrastruktur vil lovkravet om specifikke samtykke potentielt medføre, at forvaltningerne
skal administrere hvilken af borgernes data der optages, med hvilken specifikke formål. Potentielt vil EU
data forordningen, således medføre, at forvaltningen med en Big Data løsning ville blive pålagt, at
indeksere hvilken data, der må anvendes til specifikke sandsynlighedsberegninger. En ganske meget større
administrativ opgave end den forvaltningerne i dag løfter i forbindelse med samtykke. Meget vil dog
afhænge af statens tolkningen af den relative komplekse EU-Dataforordningen og implementeringen af EUlovgivningen i dansk lov. En yderligere forudsætning for et gyldigt samtykke, er at forvaltningens sikre sig at
borgerne er ikke kun gjort bevidst omkring implikationerne af samtykket, men også har forstået dem. Det
ville med andre ord være forvaltningens ansvar at forklare borgerne dens hensigt ift. med
operationaliseringen af borgernes data og hvordan dette ville forgå i praksis. I den forbindelse, må
pilotundersøgelsens resultater ift. at 73,5 % af socialrådgiverne enten aldrig havde hørt om Big Data eller
ikke forstod det, anses for et problem, da det traditionelt netop er gruppen af socialrådgiver som forklare
borgerne implikationerne af et samtykke i forvaltningerne. Det fremgår imidlertid ikke af
pilotundersøgelsen hvorvidt, at der aldersgruppemæssigt eller erfaringsmæssigt er forskel på de adspurgte.
Det er således muligt, at en yngre gruppe af rådgivere ville have større viden om Big Data end de ældre
generationer.
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Ifølge IWP 1, er kontrollen med dataene et væsentligt element i EcoKnow projektet, ambitionen for
projektet er således at følge dataene; ”[…]. Så kan man ikke flytte data fra en sag til en anden sag. Uden at
det bliver registeret. Så vil man rent faktisk få et stærkere værktøj end at man har i dag for den slags er ret
usynligt, som det ser ud i dag.” (IWP 1, d. 09-11-17).
At bedre borgernes retsstilling ved at sikre imod anvendelsen af data optaget i forbindelse med andre sager
er selvsagt ønskværdig dels ud fra et forvaltningsretligt standpunkt, men også ud fra et pligtetisk
udgangspunkt om, at lade forvaltningerne behandle data med større transparens. Den konsekvensetiske
problemstilling ved, at pålægge forvaltningen nye omfattende administrative forpligtelser til gengæld for
en styrkelse af borgernes retssikkerhed, kan delvis retfærdiggøres ved, at netop borgernes tillid til
systemets objektivitet og fair behandling er forudsætningsskabende for det senere sociale arbejde
(Posborg, Nørrelykke & Antczak, 2016; Warming & Christensen, 2016).
En del af den kommende EU dataforordning er bestemmelserne i artikel 17. Af artikel 17 i EU
dataforordningen fremgår det, at; ”Den dataansvarlige skal sikre, at de registrerede kan få rettet og slettet
personoplysninger. Den dataansvarlige skal desuden sikre, at behandlingen kan begrænses efter ønske fra
den registrerede.” (Dansk Industri, 2017, Persondataforordningen - Implementering i danske virksomheder,
s. 26).
I en Big Data IT-infrastruktur vil den data, som indgår som udgangspunkt blive permanent, helt enkelt, fordi
datene ikke optræder alene på personerne, men samtidigt også indgår som grundlag for
sandsynlighedsberegningerne i alle de øvrige sager. At slette oplysninger er derved meget vanskeligt, idet
analysealgoritmen allerede har optaget læring fra borgernes data og derved tilpasset
sandsynlighedsberegningerne og anbefalingerne i de øvrige sager. Forvaltningernes forpligtigelser ift. at
opfylde sletningsforpligtigelserne i EU-Data forordningens artikel 17 og reglerne om samtykke, medfører
derfor i praksis, at forvaltningerne enten må begrænse hvilken data, der kan optages i datagrundlaget, eller
anonymiserer datagrundlaget. Problemet ved at optage kun et udsnit af datagrundlaget eller anonymisere
datagrundlaget, er imidlertid at et ufuldstændigt datagrundlag som udgangspunkt, vil øge risikoen for
fejlslutninger i analysearbejdet (Sørensen & Bentholm, 2013).
7.2.4 Manglende kapital
Indførelsen af IT-fagsystemer som Digitalisering Udsatte Børn og Unge (DUBU) har i løbet af de seneste år
været centrale tiltag i digitaliseringen af det sociale arbejde. I pilotundersøgelsen til denne opgave svarede
80,7 % af de adspurgte socialrådgivere således, at IT fylder meget på deres arbejdsplads. At IT-systemerne
spiller en stor rolle i det sociale arbejde, er således tydeligt i empirien.
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Ifølge Orlikowskis er en vigtig del, af medarbejdernes anvendelse og adfærd i brugen af IT-systemer deres
indflydelse på udviklingen af netop IT-systemerne. I pilotundersøgelsen svarede 89,1 % af de adspurgte, at
de nød lille eller ingen indflydelse på udformningen af IT-systemerne. Imens, at tallet 89,1 % kan virke
overvældende, er det som udgangspunkt ikke usædvanligt, at kun et begrænset segment af medarbejderne
indenfor enhver sektor nyder indflydelse på udformningen af IT-systemerne. Langt mere interessant, er
derfor resultatet af denne indflydelse – opfylder IT-systemerne medarbejdernes behov. Her kan jeg i
pilotundersøgelsen konstaterer at 22,9 % af de adspurgte svarede, at IT-systemerne ikke eller kun i mindre
grad understøttede det daglige sociale arbejde. På baggrund heraf må det derfor konstateres, at ITsystemerne i det sociale arbejde, kun i begrænset omfang opfylder medarbejdernes behov. På baggrund
heraf må det vurderes, at medarbejdernes faktiske indflydelse på udformningen af IT-systemerne i det
sociale arbejde kun er begrænset.

Figur 7. Egen produktion, 2017

Nå 80,7 % af de adspurgte fortæller at IT flyder meget i deres daglige arbejde, da fremstår det usandsynligt,
at socialrådgiverne har forsat deres arbejde, som om intet var sket. Idet kun 30,9 % fortæller at ITsystemerne virker godt eller meget godt til understøttelse af det daglige sociale arbejde, så fremstår det
ligeledes usandsynligt, at IT-systemerne i sig selv signifikant vil have ændret på måden hvorpå
socialrådgiverne udøver deres faglighed, helt enkelt fordi at teknologien kun i begrænset omfang har
magtet af understøtte opgaveløsningen. Det fremstår derved mest sandsynligt, at de adspurgte ifølge
Orlikowski applikere udviklingen og derved tilpasset sig passivt til systemet.
Men hvordan kan det i grunden være, at det står således til? Nå kun 30,9 % af de adspurgte er godt
tilfredse med et produkt, der ifølge 80,7 % fylder meget. Hvorfor ændre de ansatte så ikke på situationen?
At komme med et entydigt svar er selvsagt, ikke muligt på baggrund af empirien i pilotundersøgelsen. Men
tages der udgangspunkt i de 3 seneste reformer af socialrådgiveruddannelsen (1996, 2001, 2011) er det
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tydeligt, at imens der i reformerne prioriteres viden og teori på bekostning af menneskelig intuition og
etiske refleksioner. Så nævnes der på intet tidspunkt IT eller digitalisering (Retsinformation, 2017).
Tilblivelsen af IT-fagssystemerne, ville ifølge Bourdieu, være et godt eksempel på felternes kamp med
hinanden ift. at definerer problemstillingen og tilkæmpe sig ressourcerne idet IT-fagsystemerne ikke alene
udvikles, under indflydelse fra gruppen af socialrådgiver eller kun benyttes i det daglige arbejde af gruppen
af socialrådgivere. Ifølge Bourdieu, ville det være en vigtig pointe, at understrege at jeg i pilotprojektet kun
har spurgt gruppen af socialrådgiver til i hvor høj grad deres IT-fagsystemer understøttede det daglige
sociale arbejde. Den manglende tradition for digitalisering / den manglende kapital gør det imidlertid
tydeligt svært, for de adspurgte socialrådgivere, at omsætte deres indflydelse på IT-Udviklingen til systemer
der i høj grad understøtter det daglige sociale arbejde. Sættes den manglende kapital i digitaliseringen
blandt socialrådgiverne i kombination, med den igangværende indførelse af Big Data teknologi i kommunalt
regi, er der ifølge alle interviewpersonerne væsentlige potentielle udfordringer og konsekvenser men og
stort potentiale for gruppen af socialrådgiver;
”Jamen altså, hvis socialrådgiver tager deres plads… og deres plads er jo der hvor jeg nævnte analytikerne
og domæneviden. Så kan de komme til forme det her helt fantastisk, men tager de ikke tager deres plads så
er der nogle andre der tager den plads - og det sjove ved data’er og dataens logik og hele den her
bevægelse, det er at man skal først.” (IWP 2, d. 20-11-17)
7.2.5 Manglende tillid
Uden fuldstændig indsigt og kontrol, er vi
ifølge Luhmanns reduceret til, at anvende
en kompleksitetsreducerende
mestringsstrategi. Nå perspektivet for
udviklingen, er at vi skal indføre en hel ny
bølge af teknologi er det derfor interessant,
at belyse hvilken grad af tillid/mistillid de
adspurgte ville have ift. anvendelsen af
teknologien. Som en del af pilotprojektet
spurgte jeg derfor rådgiverne til deres tillid
til en sandsynlighedsberegning fra et ITsystem. Blandt de 142 respondenter
svarede 77,3 % at de ville have ingen eller
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kun begrænset tillid til en sandsynlighedsberegning fra et IT-system.
Sammenholdes den manglende tillid, med det forhold at 73,5 % af rådgiverne enten aldrig hørt om ”Big
Data” eller ikke forstod det, så er der et tydeligt sammenfald imellem den manglende faglige indsigt og den
manglende tillid til systemet. Ifølge Luhmann er tillid en langt bedre kompleksitetsreducerende
mestringsstrategi end mistillid. Det står derfor til troende, at en højere grad af faglig indsigt i Big Data
blandt populationen vil højne medarbejdernes tillid til systemet, idet Big Data således vil gå fra at være en
ubekendt udvikling til en udvikling som medarbejderne kan være med til at udvikle, påvirke, forme og
imødegå til gavn for medarbejderne, arbejdet og borgerne.
”Så du er i den sfære hvor du får nogle krige og kampe med en masse medarbejdere, men du er også i en
sfære hvor du taler direkte ind i ledelsens sprog og alt andet lige, så er det stadigvæk ledelsen der
bestemmer. Men det betyder jo ikke, at markarbejderen ikke kan smadre processen. […] dine analyser er
baseret på deres data, så det er helt afgørende at de har forståelse for – for værdien af det.” (IWP 3, d. 2911-2017)
At medarbejderne kan smadre processen, hænger ifølge Jakob Askham-Christiansen i vid udstrækning
sammen med medarbejdernes mulighed, for at se værdien i analyserne og som følge heraf investerer deres
ressourcer i datakvaliteten. Sammenholdes den manglende tillid, med det forhold at 73,5 % enten aldrig
hørt om ”Big Data” eller ikke forstod det, må det antages, at medarbejderne, som udgangspunkt, vil være
uvillige til at investerer endnu mere af deres tid til øget datakvalitet i administrationen end de 80-90 % af
tiden der ifølge DS (se pkt. 6.2) allerede går til administration. Investeringen kan som følge af
medarbejdernes manglende faglige indsigt nemlig ikke antages, at fremstå meningsfuld eller relevant for
medarbejderne. Medarbejder der i øvrigt allerede befinder sig i et krydspres imellem borgerkontakten og
de stigende administrationskrav. Ud fra en betragtning om, at der 4 V i definitionen af Big Data indgår et
element af medarbejdernes tillid til systemet, er respondenternes manglende tillid til systemet en klar
udfordring ift. operationaliseringen af datagrundlaget, særligt hvis at undersøgelsens resultat er
symptomatiske for hele populationen.

7.3 Professionsidentitetens udvikling
Socialrådgivers primære funktion i det danske samfund, har siden sin begyndelse, overvejende været i
offentlige stillinger. Som med alle andre uddannelser er det ”kundens behov” - i dette tilfælde altså
overvejende statens behov, som langt hen af vejen definerer indholdet i uddannelserne, for nemlig kun ved
at tilpasse sig kundens behov kan uddannelserne forblive meningsfyldte. Reformer af
socialrådgiveruddannelsen, sker altså overvejende som følge af ændringer i socialpolitikken, som medfører
nye opgaver for socialrådgiverne. Ændringerne i socialrådgivernes opgaver i perioden 1980-2011, er dog så
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omfattende, at der kan tales om en generel omstilling i socialrådgiverens rolle i socialpolitikken.
Socialrådgiverne går i perioden fra at være en ”socialhjælper” - Der yder praktisk og juridisk hjælp til
borgerne, til en langt skarpere forskningsmæssig og central socialpolitisk position i løsningen af de
socialpolitiske problemstillinger. I takt med den forsatte digitale udvikling og digitaliseringens forsat
voksende betydning for de offentlige aktører da står det derfor til troende, at digitalisering også vil rykke
ind på socialrådgiveruddannelserne, for kun herigennem kan uddannelserne forsat opfylde kundernes
behov og derved forblive relevante (Goli & Hansen, 2016; Kristiansen, 2016; Sørensen, Hutters, Katznelson
& Juul, 2013).
På den anden side, er der i skrivende stund, en lav arbejdsløshed generelt i befolkningen og særligt blandt
gruppen af socialrådgiver. Socialrådgiveruddannelserne oplever i disse år og på trods af stigende optag på
socialrådgiveruddannelse, hold af dimitterende fra uddannelsen med 0 % arbejdsløshed. Så, alt imens at
kommunerne muligvis ville ønske, at socialrådgiverne var bedre rustet til at indgå i digitaliseringen, så er
behovet for professionens øvrige kompetencer tydeligvis i så tilpas stor efterspørgsels, at man fra
arbejdsgiver siden reelt ikke kan presse uddannelsesinstitutionerne, til at ændre i uddannelserne på
nuværende tidspunkt (Metropol.dk, ¶Socialrådgiveruddannelsen, U.Å; DS, 2016).
Som påvist igennem denne opgave er det ikke uden konsekvenserne for nutidens socialrådgiver at de som
faggruppe ikke besidder den fornødne kapital på digitaliseringsområdet. Konsekvenserne for
morgendagens socialrådgiver må dog antages, at blive forsat større i takt med den datateknologiske
udvikling i samfundet og derigennem i det sociale arbejde. I kapitlet ”Den forstående læge og den
evidenssøgende socialrådgiver – Rollebytte i dagens velfærdsstat” fra bogen ”At skabe en professionel”
(2012) påviser Nanna Mik-Meyer at det forsat øget krav om dokumentering af socialrådgivernes arbejde,
har været hovedårsagen til en udvikling hvori, at socialrådgiverens faglige autonomi er blevet forsat mere
indskrænket. I takt med, at ambitionerne for Big Data i det sociale arbejde, herunder ambitionen om
selvlærende vejledninger indfries, må vi forvente at udviklingen med øget kvalitetskontrol,
dokumentationskrav og indskrænket faglig autonomi vil foresætte (Goli & Hansen, 2016; Mik-Meyer &
Järvinen, 2012).
Den enkelte socialrådgivers kapitaler på digitaliseringsområdet, er selvsagt varierende; ”Der er nogle som
bliver voldsomt udfordret. Altså, især dem der er den gamle skole, hvor de nærmest ikke tror på begrebet
evidens og dem får du en kamp med af demissioner.” (IWP 2, d. 29-11-17).
Men idet, at hverken arbejdsgiversiden eller uddannelsesintuitionerne på nuværende tidspunkt, kan
forventes at faciliterer en udvikling i fagets kompetencer indenfor digitalisering er det, i min optik,
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nødvendigt med et stærkt fagforeningsmæssigt og forskningsmæssigt engagement, for at sikre
morgendagens socialrådgiver den central plads i det sociale arbejdes digitale udvikling.

8.0 Afslutning
Hvad Big Data i socialt arbejde til syvende og sidst er udtryk for er selvsagt en tolkning den enkelte må
foretage sig. Jeg har i opgaven her forsøgt, at etablerer at Big Data er en igangværende udvikling som i kraft
af sit potentiale, vil være et element og værktøj i udformningen af de fremtidige rammer for det sociale
arbejde. Jeg har igennem analysen givet en række bud på, hvad Big Data i socialt arbejde kan anses som
være udtryk for. Svarene er imidlertid ikke utømmelige og er selvsagt baseret på min forforståelse, en
forforståelse jeg bør understrege dagligt flytter sig igennem mit arbejde med området.
Med opgaven her er der givet et, retfærdigvis meget begrænset, indblik i nogle af de mest centrale
praktiske, etiske og juridiske problemstillinger i operationaliseringen af datagrundlaget vha. Big Data
teknologi. Som demonstreret i opgaven, må de praktiske problemstillinger som eksempelvis det
overvejende ustruktureret datagrundlag baseret overvejende på sekundære datakilder forventes, at blive
løst i takt med den teknologiske udvikling og forvaltningernes gradvise omstilling hen imod en højere
datakvalitet.
En af pointerne i opgaven her har været, den privates sektors omfattende og relativt ureguleret indflydelse
på Big Data udviklingen i det sociale arbejde. Jeg syntes, at jeg her afslutningsvis skylder at indføre, at imens
det ville være enkelt, at pege på de potentielle økonomiske gevinster som det udelukkende motiverende
for den private sektor er det imidlertid også værd at huske på, at imens der samfundsmæssigt ikke generes
en merværdi som følge af de relativt simple Big Data refusionsanalyser som den private sektor løser for
nuværende. Så ville der med de mere komplekse analyser i socialt arbejde, sandsynligvis, kunne skabes
såvel økonomisk som menneskelig samfundsmæssige merværdi, som følge af en øget kvalificering af det
sociale arbejde. Dertil kommer det, at kommunerne kun i en begrænset udstrækning har vist sig i stand til,
at operationalisere deres datagrundlag ved egen kraft, hvorfor den privates sektors, om end meget
ureguleret engagement, i min optik ikke kan undværes.
Med opgaven er der endeligt søgt at demonstrere, at socialrådgiverprofessionens manglende kapital på
digitaliseringsområdet, har og forsat må formodes at have, store konsekvenser for professionen i
udformningen af IT-fagsystemerne. En manglende kapital som der i takt med Big Datas begyndende indtog i
socialt arbejde må vurderes, at være forsat mere tydelig.
Afslutningsvis vil jeg gerne pointerer at det i det sociale arbejde, er vigtigt, at huske på at kommunerne som
den udførende myndighed bliver økonomisk kompenseret for udførelsen af det sociale arbejde af
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centraladministrationen. Den offentlige danske sektor er tæt reguleret. I perioden 2008-2017 er der
således blevet vedtaget mere end 250 nye love og foretaget mere end 1700 lovændringer – alene på
beskæftigelsesområdet (Lovtidende.dk)
Ud fra en betragtning om, at der i den offentlige sektor potentielt vil kun spares op imod 20 % af budgettet
ved operationaliseringen af datagrundlaget vha. Big Data – Der må det samlet vurderes sandsynligt, at
eventuelle fremtidige landvindinger i det sociale arbejde, som følge af den teknologiske udvikling vil føre til
ændringer i de økonomiske ressourcer tilgængelig for det sociale arbejde. Staten vil nemlig med rette
kunne påpege, at opgaven for den udførende myndighed – kommunerne – er blevet mindre som følge af
de nye teknologiske muligheder hvorfor kommunernes bloktilskud kan nedsættes. Pointen her er den, at de
udførende myndigheder derved indirekte ”tvinges” til at gå med i anvendelsen af Big Data værktøjerne –
om ikke andet, så for at bibeholde status quo.
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