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Resume: 
Velfærdsteknologi bliver i disse år i stigende omfang indkøbt og implementeret i de danske 

kommuner med det formål at forbedre og understøtte de kommunale velfærdsydelser. 

Tanken er, at velfærdsteknologien skal medvirke til at løse de ressourcemæssige 

udfordringer, kommunerne står over for nu og i de kommende år. Forskningsundersøgelsen 

retter fokus mod de muligheder og begrænsninger, som knytter sig til implementering af 

velfærdsteknologi for både medarbejdere, ledelse og administration i kommunalt regi, med 

et specifikt fokus på online bostøtte. Videnskabsteoretisk er forskningsundersøgelsen 

funderet i en Aktør-Netværks-Teoretisk-inspireret tilgang. Baggrunden for denne 

videnskabsteoretiske tilgang er at udforske teknologien igennem dens netværk. Metodisk 

benyttes dokumentanalyse, spørgeskema, semistrukturerede forskningsinterviews og 

deltagerobservationer.  

De kommunale frontmedarbejderes faglige arbejdsrutiner er kun i meget begrænset omfang 

undersøgt og beskrevet i eksempelvis nationale og kommunale rapporter og evalueringer 

omhandlende velfærdsteknologi. På trods af, at det er medarbejderne som skal få 

velfærdsteknologierne til at fungere i praksis, både i deres egne faglige arbejdsrutiner og i 

borgernes hverdagsliv. Derfor rettes fokus i forskningsundersøgelsen på velfærdsteknologi 

som implementeres bredt i de forskellige kommunale afdelinger og områder og som har 

indvirkning på medarbejdernes arbejdsliv og borgernes hverdagsliv.  

Overordnet viser forskningsundersøgelsens analyser, at der grundlæggende er indlejret 

forskellige ’usynlige’ forståelser af formålet hos medarbejdere og ledelse/administration i 

forhold til den konkrete velfærdsteknologi. Det betyder, at modstand mod en 

velfærdsteknologi i et administrativt og ledelsesperspektiv kan opleves som mangel på viden 

hos medarbejderne om teknologiens generelle potentialer, eller som en mangel på 

omstillingsevne, der hindrer en mere effektiv udnyttelse af velfærdsressourcerne. Mens 

implementering af ny teknologi hos medarbejderne i nogle situationer opleves som en 

indskrænkning af faglige og nødvendige arbejdsrutiner eller arbejdstilgange. Det kan 

således være vanskeligt for den kommunale ledelse og administration på forhånd at forudse 

og konkludere, om en teknologi har potentiale i en given kontekst eller ej. Undersøgelsen 

viser netop, at jo længere væk, ledelse og administration kommer fra konteksten og dennes 

arbejdsrutiner, jo sværere er det at forudse de konkrete muligheder og begrænsninger, som 

velfærdsteknologien i praksis medfører. Analysen peger derfor på, at en velfærdsteknologi 

ikke uden videre kan flyttes fra en kontekst til en anden med en forventning om at opnå den 

samme effekt. Der er således ikke tale om velfærdsteknologi, der ’fits all’. Det handler i 

stedet om at identificere og forstå den kontekst, velfærdsteknologien skal fungere i. Der må 
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først skabes en fælles forståelse af konteksten, herunder hvilke værdier, logikker og rutiner 

den indeholder, og derefter må det undersøges, om den givne velfærdsteknologi åbner for 

og understøtter eller begrænser og besværliggør de rutiner og logikker, der gør sig 

gældende. I undersøgelsen opstilles derfor afslutningsvis på baggrund af de forskellige 

gennemførte analyser en ’refleksionsmodel for implementering af velfærdsteknologi’, der 

netop sigter mod at tilvejebringe større forståelse for den kontekst, som teknologien skal 

fungere i, herunder de arbejdstilgange, som udføres med teknologien med henblik på at 

undersøge og overveje ofte ukendte, men betydningsfulde elementer ved implementering 

af velfærdsteknologi i praksis. 

Ph.d.-studiet indeholder 5 empiriske og analytiske delelementer 

Ph.d.-studiet indeholder 5 empiriske og analytiske delelementer. I de tre første delelementer 

studeres implementering af velfærdsteknologi i et generelt perspektiv, og de to resterende 

delelementer studeres implementering af en konkret velfærdsteknologi: online bostøtte i en 

specifik kommunal kontekst: socialpsykiatrien.  

Første analytiske delelement: er en analyse af velfærdsteknologi i et nationalt perspektiv, 

udført på baggrund af forskellige nationale dokumenter som behandler og definerer 

velfærdsteknologi. Dette for at få en forståelse for hvilket formål, der er indskrevet i 

velfærdsteknologibegrebet i et nationalt perspektiv. Og som bringes med videre ind i de 

forskellige kommuner. Denne del af forskningsundersøgelsen inddrager det analytiske 

’scenarie-begreb’ som har sit afsæt i en STS forskningstilgang (Science and Technology 

Studies). Et sådant ’scenarie’ kan anskues som de mål, værdier, interesser, behov og 

muligheder som velfærdsteknologi har til formål at løse, eller har til formål at opnå i den 

kommunale kontekst.  

Andet analytiske delelement: er en webspørgeskemaundersøgelse af anvendte typer 

velfærdsteknologi i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg kommune. Her kortlægges 

hvilke velfærdsteknologier der konkret bliver anvendt under de forskellige afdelinger og 

områder for at få en viden om hvilke konkrete teknologier som implementeres og anvendes 

som velfærdsteknologiske løsninger i en kommunal praksis. Udover kortlægningen 

fremkommer nogle overordnede udsagn fra medarbejderne om hvilke muligheder og 

begrænsninger de har erfaret ved implementering af velfærdsteknologi generelt i den 

kommunale praksis. 

Tredje analytiske delelement: er en interviewundersøgelse af erfaringer med 

implementering af velfærdsteknologi hos henholdsvis ledelse/administration og hos 

frontmedarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Denne analyse 

viser de fem vigtigste faktorer for implementering af velfærdsteknologi ud fra et henholdsvis 

administrativt/ledelsesperspektiv og fra et frontmedarbejderperspektiv. Analysen viser, at 

disse to forskellige aktørgrupper ikke oplever de samme faktorer som vigtige i 

implementeringsprocessen af velfærdsteknologi.  
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Fjerde analytiske delelement: er en undersøgelse af den kommunale bostøttepraksis i 

socialpsykiatrien. Undersøgelsen er udført på baggrund af kvalitative deltagerorienterede 

interviews og feltstudier (deltagerobservationer). Den kommunale bostøttepraksis fremstår 

som en praksis med både implicitte og eksplicitte arbejdsrutiner og tilgange som gør det 

vanskeligt at argumentere fagligt for eller imod en given velfærdsteknologi for 

bostøttemedarbejderne. Analysen viser, at bostøttemedarbejderne opererer med forskellige 

bostøttetilgange, som anvendes og kombineres på forskellig vis i forhold til borgerens 

aktuelle og individuelle situation og psykisk tilstand. Analysen viser at bostøttepraksis gør 

brug af 18 forskellige bostøttetilgange: 3 overordnede bostøttetilgange og 15 mere 

specifikke.  

Femte analytiske delelement: er en undersøgelse af hvorledes de identificerende 

anvendte bostøttetilgange gennemgår translation- og formningsprocesser, når de anvendes 

sammen med den velfærdsteknologiske løsning: online bostøtte (som er et skærmbesøg 

foretaget via en SKYPE for business forbindelse). Analysen af online bostøtte viser, at 

teknologien i nogle situationer åbner og skaber passage for inddragelse af de identificerede 

bostøttetilgange, og i andre situationer skaber den en begrænset og reduceret 

passagemulighed for at inddrage bostøttetilgange. Reduceret passage for bostøttetilgange 

erfares eksempelvis der, hvor medarbejderne har behov for at afkode borgerens psykiske 

tilstand, observere borgerens verbale og nonverbale kommunikation og observere, aflæse 

og afkode omgivelserne. Denne analyse er foretaget på baggrund af deltagerobservationer 

i socialpsykiatrien i tre forskellige danske kommuner.  


