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Forord 

“There is a point of morbid decay and decadence in the history of society when it itself takes 

sides on behalf of the person who harms it, the criminal, and does so, in fact, seriously and 

honestly. Punishment: that seems to society somehow or other unreasonable. What's certain 

is that the idea of "punishment" and "We should punish" causes it distress, makes it afraid. 

"Is it not enough to make him un-dangerous? Why still punish? To punish is itself 

dreadful!"” (Friedrich Nietzsche - Beyond Good and Evil. Part V - Aphorism # 201) 

En afhandling er så meget mere end det færdige produkt, så jeg vil gerne bruge denne lille 

anledning til at takke alle dem, som på hver deres vis har bidraget til dette, både dem, som nævnes, 

og alle dem, som usynligt, men ikke ubemærket, har været en del af det hele.  

Jeg vil starte med at takke de to kommuner og særligt de SSP-medarbejdere, som 

sagde ja til at invitere mig indenfor i deres arbejde, og som med stor alvor og megen humor har 

bidraget til tilblivelsen af denne afhandling. Dernæst vil jeg rette en særlig tak til mine to vejledere, 

min hovedvejleder Trine Øland og min bivejleder Vibe Larsen. Trines store viden og altid præcise 

og skarpe læsning af mit arbejde har ført mig steder hen, jeg ikke selv ville have fundet. Hun har 

vist mig en frygtløshed og kampgejst over for autoriteter, som jeg vil tage med mig videre som en 

stor inspiration. Vibe har i de små glimt, hun har fået lov til at se mit arbejde, altid imponerende 

præcist kunnet fange, hvad jeg ville, og så bragt det videre ved at stille mig de nødvendige 

spørgsmål. Derudover har hun været en uvurderlig klippe gennem et PhD-forløb, som har været 

præget af fusioner og organisationsændringer gennem en omskiftelig tid på Professionshøjskolen. 

Og endelig en tak til PhD-rådet, der i 2016 bevilgede pengene til dette projekt, det er jeg meget 

taknemmelig for. 

En afhandling vokser ud af deltagelse i forskellige faglige miljøer og ud af årelange 

samtaler, der rækker ud over de 3 år, et PhD-stipendium varer. Tak til ”Ungesatsningen” på 

Professionshøjskolen UCC med Üzeyir Tireli, Tekla Canger, Sharmila Holmstrøm Juhlin, Vibe 

Larsen, John Gulløv og Charlotte Bie, som plantede den grundlæggende idé hos mig, at for at 

kunne forstå, hvad der sker med unge i skolen, må man forstå, hvad der sker med unge uden for 

skolen. Tak til forskningssatsningen ”Velfærdsarbejdets sociologi og historie” på Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet for inspirerende overvejelser 

omkring velfærdsarbejde og for kommentarer til mit analysearbejde, og tak til ”Laboratoriet for 

Urban Pædagogik” på Københavns Professionshøjskole for inspirerende diskussioner om det 

urbane, udsathed og de professionelles rolle. Endelig skal der lyde en tak til de ansatte på Afdeling 

for Pædagogik for husly og altid interesserede spørgsmål til mit projekt, og en særlig tak til mine 

Phd-forumskollegaer og til mine kontormakkere Stine Thygesen, Stine Saaby, Sofie P. 
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Rosengaard, Malene Kubstrup Nelausen og Nanna Koch Hansen, der alle har formået at skabe et 

opbakkende, sjovt, inspirerende og fagligt stærkt miljø. På et af mine første PhD-kurser mødte jeg 

Helle Vedsegaard og Louise Harkes, begge fra RUC, og vi har mødtes gennem hele forløbet siden 

da for at læse og diskutere hinandens tekster, hvilket har været en fantastisk støtte og inspiration. 

Endelig en varm og kærlig tak til min gamle studiekammerat Lotte Hedegaard-Sørensen som lige 

fra starten har troet på både projektet og mig, og som sammen med Trine og Berit Christensen 

gennem årene har diskuteret pædagogik med mig på alle måder. 

En del af mit PhD-forløb tilbragte jeg på University of Manitoba, Institute of 

Sociology, i Winnipeg, Canada. Her blev jeg budt velkommen i et inkluderende forskningsmiljø, 

hvor jeg særligt fandt inspiration til afhandlingens kriminologiske overvejelser. Besøget i 

Winnipeg gav mig også mulighed for at mødes med lektor Bronwyn Dobchuk-Land, University 

of Winnipeg, som var en uvurderlig hjælp i min forståelse af politiet og politiets rolle i skolen. 

Gennem mit PhD-forløb har professor Stephen Ball, University College London, fungeret som 

adjungeret professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, hvor jeg har haft flere 

muligheder for at tale med ham om mit projekt. Han har særligt bidraget med en pragmatisk 

holdning til Michel Foucaults forfatterskab – husk det er en værktøjskasse – og interessante 

spørgsmål til projektet. 

Men uden gode veninder var det aldrig gået, så tak til mine ”Frøbel-kvinder” Kirsten 

Andreassen, Karen Prins, Kira Christensen og Helene Falkenberg, som både på det personlige 

plan, men også på det faglige plan, har bidraget med alt, hvad man kunne ønske sig. Og også tak 

til Unni Lind, som Karen og jeg har brugt utallige timer sammen med på KP i weekenden, når vi 

har ”skrevet PhD”.  

Og til sidst, der hvor ordene næsten ikke rækker. Tak til min mand Anders, som 

utrætteligt har gået med mig hele vejen, og til mine tre børn Thomas, Simon og Carmen, som har 

holdt mig på dupperne ved at spørge ”mor, ikke for at være ubehøvlet, men hvad får samfundet ud 

af det, du laver?”, ”mor, har du fået skrevet noget i dag”, eller bare ”går det godt med phd’en?”. 

Og en tak til min mor, som holder fanen højt.  
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Afhandlingens forskningsinteresse 

Denne afhandling undersøger velfærdsarbejde udført af velfærdsarbejdere, der mobiliserer forsvar 

for nationen, staten og fællesskabet. Undersøgelsen retter opmærksomheden mod velfærdsarbejde 

udført af eksempelvis lærere, pædagoger, gadeplansmedarbejdere, politibetjente og SSP-

konsulenter, der af det offentlige er blevet betroet opgaven med at tilvejebringe sikkerhed og 

tryghed for befolkningen gennem formningen af og kontrollen med den opvoksende generation.  

I afhandlingen forstås velfærdsarbejde som et beroligende, beskyttende og 

formynderisk kompleks af velfærdsarbejdere, der gennem forskellige redskaber og metoder 

optimerer velfærd (i denne sammenhæng sikkerhed og tryghed) på vegne af det offentlige (Øland 

2017:90, Donzelot 1979), og som danner ring om udvalgte målgrupper, som de støtter, coacher, 

underviser eller kontrollerer (Jävinen & Mik-Meyer 2012:13). Velfærdsarbejdets metoder og 

redskaber er ikke baseret på forskellige professioners uddannelsesmæssige baggrunde eller særlige 

vidensformer, men realiseres gennem tværgående styringsrationaler, hvor Nanna Mik-Meyer 

eksempelvis har identificeret markedsgørelse og brugerinddragelse som nogen af dem (Mik-Meyer 

2017:2). 

Denne overordnede forskningsinteresse bliver i afhandlingen konkretiseret gennem 

en undersøgelse af kriminalitetsforebyggende arbejde i regi af SSP, som er et samarbejde mellem 

Skole, Socialforvaltning og Politi. Afhandlingen retter primært sit fokus mod SSP-

lokaludvalgsmøder og mandagsmøder, hvor det undersøges, hvordan børn og unge, familie og 

skole beskrives og kategoriseres som del af det kriminalitetsforebyggende arbejde. 

Afhandlingens teoretiske udgangspunkt baserer sig på en læsning af Michel 

Foucaults dispositivbegreb (Foucault 2007, 2016) med særlig fokus på hans studier af et 

sikkerhedsskabende dispositivs disponerende virkninger og effekter. Dette fokus betyder, at jeg i 

denne afhandling også forstår velfærdsarbejde som mobiliserende og realiserende elementer i et 

sikkerhedsskabende dispositiv, og som steder, hvor styringsobjekter bliver synliggjort gennem 

diverse hjælpemidler, der kaster lys på objekterne. Konkretiseret i SSP, bliver SSP et sted, hvor 

der pågår et praktisk arbejde med at skabe institutionelle og sociale kategoriseringer af børn og 

unge som kriminalitetstruede børn og unge, og det er et sted, hvor en social og en moralsk orden 

søges opretholdt gennem forståelser af relevante indsatser i forhold til disse børn og unge samt 

forståelser af, hvilken adfærd, der forventes af disse børn og unge og menneskene omkring dem. 

Til en analyse og beskrivelse af dette praktiske arbejde suppleres med indsigter fra 
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etnometodologien (Garfinkel 1984), John Searles (2008) begreb om sproghandlinger, og 

Membership Categorization Analysis (Sacks 1972). 

 

Afhandlingens vidensambition 

Afhandlingen bygger på en idé om, at statslige intentioner og målsætninger kan undersøges 

gennem at se på, hvordan sådanne intentioner og målsætninger fungerer socialt gennem det 

konkrete arbejde, som SSP-medarbejdere1 sammen udfører i det offentliges tjeneste. Jeg er derfor 

ikke interesseret i at følge statslige intentioner og målsætninger fra idéplan til konkret udførelse, 

men placerer min interesse og mit analytiske blik på mobiliseringer og realiseringer i en praktisk 

omgang med det at skabe sikkerhed og tryghed for befolkningen. Denne praktiske omgang 

undersøges gennem to epistemologiske fixpunkter, nemlig som det analysekategoriarbejde, som 

SSP-medarbejderne udfolder, når de sammen beskriver børn og unge og bestemmer og koordinerer 

interventioner i forhold til barnet og den unge, samt som SSP-medarbejdernes beskrivelser af 

skole, når skole er et punkt for forhåbninger og optimisme i forhold til at kunne mobilisere, 

forsvare og optimere tilhørsforhold, fællesskab og moralske normer om rigtigt og forkert.  

Ved at skabe viden om disse beskrivelser af børn, unge og skole og ved at få viden 

om, hvordan disse beskrivelser udfoldes, får vi viden om, hvordan mobiliseringer og realiseringer 

af tryghed og sikkerhed sker gennem sociale dagligdagshandlinger i et velfærdsarbejde, som 

beskæftiger sig med at beskytte noget eller nogen fra noget eller nogen, samt at gøre nogen eller 

noget, der er farligt, til ufarligt. Beskrivelserne kan vise detaljerne i udførelsen af et sådant 

velfærdsarbejde, som også er en social relation med forestillinger om, at nogen, i dette tilfælde 

                                                 

 

 

1 Jeg vælger at bruge betegnelsen ”SSP-medarbejdere” som en samlebetegnelse for de forskellige professioner, der 

mødes og samarbejder i det tværsektorielle kriminalpræventive samarbejde i SSP. Betegnelsen er både en konkret 

beskrivelse af, at de involverede fagpersoner er ansat som medarbejdere i SSP (med forskellige tilknytningsgrader, 

opgaver og timeressourcer), og som analytisk markering af et tværgående analytisk blik, der ikke fokuserer på 

professioner og fag, men på rationaliteter og teknologier. Endelig, så henviser ”arbejder” i betegnelsen til den 

etnometodologiske inspiration i denne afhandling, hvor det er en samhandling og et løbende arbejde at opretholde 

en social og moralsk orden. En SSP-medarbejder er en lokaliseret og konkretiseret betegnelse for en 

velfærdsarbejder.   
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kriminalitetstruede børn og unge, skal hjælpes ”tilbage” til samfundet og skal gøres til en del af 

samfundet af nogen, her SSP-medarbejdere.  

På et mere generelt plan så bidrager denne viden til en sociologisk forståelse af, 

hvordan velfærdsarbejde kommer detaljeret til udtryk, når et korps af velfærdsarbejdere samler sig 

omkring en potentiel udsat målgruppe gennem en både korrigerende og hjælpende relation, som 

er udtryk for et forsvar for nationens, statens og fællesskabets sammenhængskraft. 

 

En officiel udlægning af SSP-samarbejdet 

SSP-samarbejdet er beskrevet både på Det kriminalpræventive Råds2 hjemmeside, i forskellige 

udgivelser om SSP fra rådet og på forskellige kommunale hjemmesider, der redegør for de lokale 

udformninger af samarbejdet. Den følgende beskrivelse er baseret på folderen fra Det 

Kriminalpræventive Råd: ”SSP-en guide til samarbejdet” udgivet i 2012 samt fra oplysninger på 

rådets hjemmeside. Det følgende afsnit fungerer derfor som en beskrivelse af SSP, men også som 

en illustration på den måde, som SSP offentligt bliver præsenteret og beskrevet på. 

SSP-samarbejdet er opstået ud af et større reformarbejde i ´70’erne (socialreform, 

kommunalreform, ny folkeskolelov og politiomlægning), hvor samarbejde mellem forskellige 

myndigheder og forvaltninger sås som nødvendig for at kunne skabe de mest hensigtsmæssige 

hjælpeforanstaltninger for truede grupper af børn og unge. Som del af dette reformarbejde blev det 

Kriminalpræventive Råd nedsat i 1971, og de nedsatte i 1975 et centralt SSP-udvalg, der 

udarbejdede en samarbejdsmodel for en landsdækkende kommunal kriminalitetsforebyggende 

indsats, som blev de lokale SSP-lokaludvalg. 

                                                 

 

 

2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR) er en sammenslutning af brancheforeninger, styrelser og andre, der er optaget 

af at forebygge kriminalitet. Rådets mission er at fremme et trygt samfund gennem forebyggelse af kriminalitet og 

gennem oplysning om kriminalitet. Visionen er at bidrage med løsninger på samfundets udfordringer med 

kriminalitet. DKR er på finansloven, og rådets formand og næstformand er udpeget af justitsministeren. 

(https://www.dkr.dk/om-os/spoergsmaal-og-svar-om-dkr/)  

 

https://www.dkr.dk/om-os/spoergsmaal-og-svar-om-dkr/
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Formålet for SSP-samarbejdet er en helhedsorienteret og tværsektoriel 

kriminalpræventiv indsats over for børn og unge. Tanken er, at netværkets store lokalkendskab 

kan spotte faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten tidligt nok til at kunne gøre en 

indsats inden problemerne bliver for store. Skole, socialforvaltning og politi er de centrale aktører 

i SSP-samarbejdet, og gennem årene er samarbejdskredsen udvidet til også at kunne indbefatte 

aktører som jobcentre, boligselskaber, kriminalforsorgen, det lokale erhvervsliv, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning og idrætsorganisationer.  

SSP-samarbejdet er organiseret i tre niveauer. Et politisk og strategisk niveau, et 

koordinerende niveau og et udførende niveau.  

Det politiske og strategiske niveau udgøres af kredsråd, der er oprettet i 12 

politikredse. Her er borgmesteren og politidirektøren fødte medlemmer og andre 

samarbejdspartnere kan inviteres til at deltage, eksempelvis en regions sundhed- og psykiatrichef. 

Kredsrådets opgave er at udarbejde strategiske mål og rammer samt drøfte politiets indsatser i 

politikredsen og politiets samarbejde med lokalsamfundet.  

Det koordinerende niveau udgøres af lokalrådene, som kan sammensættes forskelligt 

fra kommune til kommune. De fleste steder er det repræsentanter fra chefniveauet i henholdsvis 

politiet og de involverede kommunale forvaltninger. Den lokale SSP-konsulent (kommunal) kan 

også være fast deltager. Lokalrådet skal udmønte beslutninger fra kredsrådet samt sikre, at den 

udførte kriminalpræventive indsats er i overensstemmelse med kommunens børnepolitik, 

sundhedspolitik mv.  

Det udførende niveau udgøres af møder mellem repræsentanter for det 

kriminalpræventive politi, lokalpolitiet og forskellige fagpersoner som lærere, klub- og 

gadeplansmedarbejdere og boligsociale medarbejdere. Her sidder også den lokale SSP-konsulent. 

Det er her koordineringen af de lokale indsatser besluttes, og det er her, lokalrådets beslutninger 

bliver iværksat. De forskellige fagpersoner arbejder i dagligdagen tæt på de unge, så de 

videreformidler også på møderne de tendenser og signaler, som de observerer hos de unge. Disse 

fagpersoner kan også involvere forældre i kriminalpræventive aktiviteter, som eksempelvis 

forældremøder om unges brug af sociale medier. Et andet fast etableret samarbejdsorgan på det 

udførende niveau er de ugentlige møder, som benævnes som mandagsmøder eller som §115 

møder. Her sidder en repræsentant for politiet og den lokale SSP-konsulent og resten af 

sammensætningen kan variere. Fokus for disse møder er koordinering af indsatser, der har med de 

børn og unge at gøre, hvor en opsøgende indsats er nødvendig. Som en del af disse møder 

gennemgås politiets døgnrapport. På tværs af de forskellige niveauer er de kommunale SSP-
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konsulenter. Deres opgave er at være brobygger og vidensformidler mellem de forskellige aktører, 

og de kan betegnes som en katalysator, der får ting til at ske. 

Udvekslingen af viden omkring enkeltpersoners private forhold mellem de 

forskellige aktører i SSP er muliggjort gennem retsplejelovens §115, der blev indført i 1990. Denne 

paragraf fraviger de almindelige regler i forvaltningsloven og persondataloven, og er fulgt af en 

vejledning om, at man bør følge god forvaltningsskik. De udvekslede oplysninger skal ikke 

nødvendigvis noteres eller på anden måde indgå i en formel sagsbehandling, og disse udvekslinger 

af oplysninger i det kriminalpræventive arbejde må ikke indgå i politiets efterforskning i en 

straffesag. 

 

Mit feltarbejde har fundet sted i det udførende niveau, hvor jeg har observeret 

lokaludvalgsmøder i en kommune og mandagsmøder i en anden kommune. 

 

Skærpelse af afhandlingens forskningsinteresse i 

forhold til andre forskningsfelter 

I dette afsnit skærper jeg min forskningsinteresse gennem synliggørelse af andre forskningsfelter. 

Disse har både analytisk og indholdsmæssigt bidraget til formuleringen af min forskningsinteresse, 

og de har slået temaer an, som har fungeret som ledetråde gennem mit analytiske arbejde. Som et 

første skridt ind i forskningsfelterne præsenterer jeg Jacques Donzelots (Donzelot 1979) forståelse 

af ”det sociale”, da denne forståelse har tråde til min forståelse af velfærdsarbejde, og den trækker 

tråde videre til det første forskningsfelt, jeg vil præsentere, nemlig forskningsfeltet ”governmental 

criminology”. Derudover præsenterer jeg forskningsfelterne ”kategorisering” samt ”relationen 

mellem velfærdsinstitutioner og problemidentiteter”.  

I arbejdet med at læse mig ind på disse forskellige forskningsfelter er jeg inspireret 

af Maggie MacLures insisteren på en læsning af materialet, hvor forskeren træder frem som en 

aktiv læser og fortolker og som ansvarlig for udvælgelse af relevant materiale (MacLure 

2005:408). Hendes fremhævning af forskningsmæssige dyder som læsning, fortolkning, skrivning 

og diskussion kommer på baggrund af hendes undersøgelse af kvaliteten på systematiske reviews. 

Her udfordrer hun tilliden til sådanne reviews’ tilvejebringelse af viden, hvor tilliden mere er 

placeret som en tiltro til gennemskuelighed og systematik i udvælgelseskriterier end i forskerens 
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fodarbejde med at læse sig ind på et emne, hvor litteratursøgning og reviews blot er metoder blandt 

flere. Hendes kritik går også på, hvad det er for en form for viden, en sådan tiltro til systematiske 

søgeprocesser producerer: 

”Systematic review, I suggest below, is a backward-looking business. It construes research 

knowledge as static, transparent and compliant with disciplinary boundaries. It assumes that 

evidence can be extracted intact from the texts in which it is embedded, and ‘synthesized’ in 

a form that is impervious to ambiguities of context, readers’ interpretations or writers’ 

arguments (i.e., bias). Most significantly of all, systematic review systematically degrades 

the central acts of reviewing: namely, reading and writing, and the unreliable intellectual 

acts that these support, such as interpretation, argument and analysis.” (MacLure 2005:394). 

Jeg anvender forskellige metoder for at danne mig overblik over litteraturen. Jeg benytter mig af 

det, som inden for feltarbejde kaldes for sneboldemetoden (Biernacki & Waldorf 1981). Denne 

metode aktiverer et felts interne referencer ved at lade personer inden for felten referere videre til 

andre personer inden for felten. På denne måde får forskeren adgang til en logik inden for feltet, 

hvor vidende personer, eller personer med vigtige relationer, får lov til at komme til syne, og de 

bliver motorer for en vidensproduktion, hvor forskeren viser tillid til vidende personer og dermed 

tillid til det, der peges på. Gennem min læsning har jeg derfor ladet mig føre gennem teksters 

referencer til hinanden, teksters litteraturlister, andre forskeres anbefalinger og i nogle tilfælde min 

egen viden inden for forskningsfeltet. Ved at læse på denne måde, kombineret med 

litteratursøgninger og brug af databaser, er min erfaring, at der er navne og særlige tekster, som 

begynder at tiltrække sig opmærksomhed som centrale i forskningsfeltet, fordi flere tekster omtaler 

dem aktivt og bruger dem aktivt, og som derved er med til at tegne konturerne til et forskningsfelt. 

Igennem dette søge- og læsearbejde har jeg, med inspiration fra mere systematiske søge- og 

udvælgelsesmetoder, været bevidst om, hvad jeg søger efter, hvor jeg søger og hvilke former for 

materialer, jeg har søgt og benyttet mig af. Dette som en konstant overvejelse over, hvilken 

betydning jeg tillægger de fund, som jeg arbejder henimod. 

I selve læsningen af den udvalgte forskningslitteratur har jeg arbejdet på en sådan 

måde, at jeg har læst for at skabe mig overblik, og jeg har læst for at finde tematikker, der har 

kunnet hjælpe mig med at skærpe min forskningsinteresse. Så når jeg i det følgende præsenterer 

de 3 nævnte forskningsfelter, rummer præsentationen både overbliksorienterede afsnit samt 

temabaserede afsnit, da begge former udgør præciseringer af min forskningsinteresse. 
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Forskning relateret direkte til SSP 

Inden jeg præsenterer de 3 ovennævnte forskningsfelter, giver jeg et første overblik over dansk 

forskning, der er relateret direkte til SSP-samarbejdet. Beskrivelser af og forskning i dette 

specifikke samarbejde har særligt interesseret sig for samarbejdets organisering og funktioner (eks. 

Mehlbye 1989, Boolsen 2000) samt samarbejdets vidensformer.  

Det Kriminalpræventive Råd har gennem årene lavet flere udgivelser, der beskriver SSP-

samarbejdets forudsætninger og organiseringer, og Velfærdsministeriet bestilte i 2008 en 

kvantitativ kortlægning af kommunernes SSP-samarbejde, som gav overblik over 

organiseringsmåder af SSP i kommunerne, antal SSP-koordinatorer og medarbejdere samt antal 

igangsatte kriminalpræventive initiativer (Servicestyrelsen 2008). I 2017 udkom en phd-

afhandling, der gennem et længerevarende feltarbejde, kombineret med policy analyser, 

undersøger SSP-samarbejdets organiseringsformer og ledelsen og udviklingen af disse former 

gennem et perspektiv på implementeringer af nye samarbejdsorganiseringer (Krogh 2017). 

Kvalitativt orienterede studier har interesseret sig for konstruktioner af kvalitet, faglighed og 

legitime vidensformer i samarbejdet (Tamborg 2016), her undersøgt gennem interviews med 3 

SSP-medarbejdere. Dette studie viser, at bedømmelser af kvalitet i arbejdet forbindes med brugen 

af forskningsbaserede begreber i begrundelser for arbejdet, som på denne vis også bruges til at 

markere legitim og illegitim viden i samarbejdet. Interviewene viser også en efterspørgsel hos 

medarbejderne efter forskningsbaseret viden, der kan kvalificere samarbejdet mellem de 

forskellige faggrupper.  Et kvalitativt og kvantitativt studie af SSP-medarbejderes vurderinger af 

de risikofaktorer for kriminel adfærd, der er identificeret gennem forskning, viser, at SSP-

medarbejdere i deres risikovurderinger både gør brug af forskningsidentificerede risikofaktorer og 

egne erfaringsbaserede vurderinger i deres bedømmelser af risiko for kriminalitet hos unge. Denne 

undersøgelse viser endvidere, at der ikke er den store forskel på, hvordan de forskellige faggrupper 

i SSP-samarbejdet mixer forskningsidentificerede risikofaktorer og egne erfaringer i deres 

bedømmelser af risiko (Fuglsang 2014). Endelig er SSP-medarbejderes frontarbejde undersøgt 

gennem et etnografisk feltarbejdes fokus på, hvordan de etablerer tillid og mistro mellem dem og 

de unge på gadeplan. Dette studie viser blandt andet, at de unge har mere tillid til politiet end til 

SSP-gadeplansmedarbejderne, fordi de føler sig mere sikre på, hvad politiets rolle er i forhold til 

dem, og mindre sikre på, hvordan SSP-gadeplansmedarbejderne stiller sig i forhold til samarbejdet 

med politiet (Perry 2012). 

Opsamlende kan man sige, at det er begrænset med forskning, der retter sig så direkte 

til SSP-samarbejdet. Det er en kombination af kvantitativt orienterede studier og kvalitativt 
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orienterede studier, hvoraf 2 phd projekter baserer sig på længerevarende feltarbejder med 

produktion af forskellige former for data som interviews, policy analyse og observationer. I dette 

lille felt vil jeg med denne afhandling bidrage til interessen for de måder, SSP-medarbejdere 

beskriver og bedømmer målgruppen for deres arbejde på. Dette gør jeg gennem et sociologisk, 

kvalitativt og empirisk studie i, hvordan sådanne beskrivelser tager sig ud i konkrete institutionelle 

interaktioner mellem SSP-medarbejdere. 

Som en tilføjelse til denne forskning vil jeg henvise til den svenske afhandling ”De 

laglydiga. Om skolans brottförebyggande fostran” af Paula Wahlgren (2014). Denne afhandling 

undersøger skolens rolle i det kriminalpræventive arbejde, dels gennem en genealogisk 

undersøgelse af tankefiguren om, at ”skolen er en af samfundets vigtigste 

kriminalitetsforebyggere”, dels gennem en governmentality analyse, der problematiserer den 

opdragelse til frihed, ansvarlighed og selvstændighed, som afhandlingen identificerer som skolens 

opgave i forbindelse med den normopdragelse, som forskellige udredninger og policypapirer 

fremskriver. Wahlgren viser, at der synes at være en overensstemmelse mellem politiske og 

kriminologiske forventninger til skolens rolle i det kriminalpræventive arbejde, hvor 

forventningerne bygger på en antagelse om det potentiale, som ligger i skolens virksomhed, 

snarere end det arbejde, som faktisk gøres der. Det er en tiltro til potentialet i, at skolen ville kunne 

spotte visse kriminalitetstruede elever tidligt, og at skolen ville kunne opdrage elever til at vælge 

den lovlydige vej. Kendetegnende for de politiske tiltag, der er bygget på disse forventninger og 

ambitioner, er, at de synes, skolen tidligere er mislykket med disse opgaver, men at skolen kan 

lykkes med det, hvis den bare tager opgaven mere alvorligt og bare arbejder tydeligere og mere 

systematisk med disse opgaver (Wahlgren 2014:17). 

 

”Det sociale” som velfærdsarbejde 

Som et første skridt ind i forskningsfelterne præsenterer og udfolder jeg i dette afsnit Jacques 

Donzelots (1979) forståelse af ”det sociale”. Dette afsæt er centralt for at forstå nogle 

opmærksomhedspunkter i forskningsfeltet governmental kriminologi, og fordi min forståelse af 

velfærdsarbejde trækker på denne forståelse af ”det sociale”. 

Socialhistorikeren Jacques Donzelot beskriver i bogen ”The Policing of Families” 

opkomsten af et arbejdsfelt, som betegnes som socialt arbejde, og som befolkes af en gruppe 

medarbejdere, der fungerer og tjener som beskytter, protektor og formynder for udvalgte 

befolkningsgrupper. Disse udvalgte befolkningsgrupper udgør en interventionssfære, som følger 
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konturerne af forskellige grader af social udsathed, som samtidig udgør et fælles punkt for 

rettetheden på de forskellige medarbejdergruppers interventioner, hvorved denne 

interventionssfære bliver det, der forener dem alle (Donzelot 1979:96). Fokus for dette sociale 

arbejde er at udvikle den sunde, den normale og den velfungerende medborger ved at optimere 

den enkelte gennem mobiliseringer og realiseringer af det, som Jacques Donzelot kalder ”det 

sociale”. 

Det sociale er en form for socialitet, der tager form gennem en mængde heterogene 

former for intervention, som går på tværs og som forbinder adskilte private og offentlige sfærer. 

Det sociale fremstår som midler og metoder til at beskytte det sociale liv mod virkninger, der 

følger af eksempelvis en liberalt styret økonomi og materiel og moralsk usikkerhed (Donzelot 

1979:xxvi, Dean 2006:339). Donzelot siger endvidere om det sociale, at det er en række metoder 

og midler, der etablerer en form for oplevet helle og sikkerhed, og han siger:  

”And perhaps the most surprising thing is the status that “the social” has thus won in our 

heads, as something we take for granted. A strange acquarium that has become, in a very 

brief period of time, the reality principle of our societies, the raison d’être of development, 

the proof that it has engendered, notwithstanding wars and pollution, a greater humanization. 

Thus it is the yardstick by which political discourses will measure or oppose one another, 

but also the basis on which they will try to start afresh when its realization has effaced the 

charm of old promises.” (Donzelot 1997: xxvi).  

For det sociale gælder altså, at det ikke er noget i sig selv, men må studeres som tilsynekomster af 

intersektioner af regeringspraksisser, styringsteknikker og styringsteknologier. Det kommer til 

syne som en social sektor og et socialt rettet arbejde3, hvor interventionssfæren, eksempelvis 

skolen eller den unge, tager form som former af socialitet og som former af optimisme og tiltro til 

disse socialitetsformers mulighed for at beskytte og værne om det sociale. Her bliver SSP-

samarbejdet og skole til særlige punkter for mobiliseringer af det sociale, og hvor det er interessant 

at undersøge, hvordan det sociale tager form, samt hvilke former det tager.  

                                                 

 

 

3 Kasper Villadsen (2011:289) siger om det sociale arbejde, at det er bundet til særlige vidensformer, som betinger 

hvad socialarbejdere kan italesætte og iagttage som relevante problemer og løsninger. Det sociale og det sociale 

arbejde er muliggjort gennem magtteknologier, hvor filantropien, ifølge Villadsen, er central. Andre har peget på 

institutioner som loven, psykiatrien og pædagogikken som centrale institutioner i denne sammenhæng. 
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I mit undersøgelsesgenstandsfelt tager det form gennem det velfærdsarbejde, som 

lærere, pædagoger, gadeplansmedarbejdere, boligsociale medarbejdere og SSP-konsulenter er 

samlet omkring i en velfærdsstatslig ramme, der søger at styrke en samfundsmæssig 

sammenhængskraft. I almindelig tale kommer det sociale her til syne som ”sammenhængskraft”, 

”fællesskab”, ”tilknytning” eller ”sammenhold”. Det sociale bliver her et forsvarsarbejde, der 

aktiverer fællesskab, identitet og tilhørsforhold ved netop at arbejde med metoder, der både 

mobiliserer og realiserer fællesskaber, identiteter og tilhørsforhold ud fra en overbevisning om, at 

disse både styrker og forbedrer et samfunds og en stats sammenhængskraft. Det er en form for 

styring gennem det sociale:”to make everything that composes the state serve to strengthen and 

increase its power, and likewise serve the public welfare.” (Donzelot 1997:7). 

Med en sådan forståelse af det sociale, og også en forståelse af SSP-samarbejdet og 

skole som punkter for mobiliseringer af det sociale, så vil jeg tydeliggøre en indledende undring, 

der har ligget bag min forskningsinteresse. Den er rettet mod den tiltro, den optimisme og de 

ambitioner, som er rettet mod dagtilbud og skole som sikre steder, hvor børn og unge kan rustes 

til at kunne modstå fristelserne ved kriminelle handlinger, tiltrækninger til ekstremistiske 

holdninger eller gadernes farlige sociale fællesskaber (Rambøll 2016, Regeringen 2016, Hansen 

2014). En tiltro, som gennem de senere år har udkrystalliseret sig i forskning i en dansk kontekst, 

hvor det særligt har været optimeringen af lærerens kompetenceprofil og relationskompetence 

(eks. Nordenbo mfl. 2008, Klinge 2016), undervisningsmiljø og trivsel (eks. Rambøll 2014) og 

faglige og didaktiske metoder og redskaber, der har været toneangivende i udviklingen af skolen 

og dens lærere og pædagoger. Her er også skoleledelse og tværprofessionelt samarbejde 

(Aftaletekst, folkeskolereform 2013) blevet set som understøttende faktorer for skabelsen af en 

inkluderende og fagligt robust skole, der kan uddanne aktive og demokratisk sindede medborgere, 

der kan tage del i den globale konkurrence. En optimisme og en tiltro, der udpeger skolen til en 

beskyttelsesfaktor mod samfundsmæssig marginalisering (Lausen, Hansen & Jensen 2013, 

Andersen & Tranæs 2011) og som et sted, der er et sikkert rum for dialog, refleksion og kritisk 

tænkning (Rambøll 2016:11) i et inkluderende mangfoldigt miljø (Rambøll 2016:18). Alt dette til 

trods for kritisk uddannelsesforskning, der markerer skolen som aktør i samfundsmæssige, sociale 

og kulturelle konflikter og som et sted, hvor pædagogisk institutionel praksis producerer sociale 

og kulturelle kategoriseringer, der markerer, hvad der betragtes som legitim og illegitim adfærd 

(Willis 1977, Bourdieu & Passeron 2006, Øland 2007, 2012, Harwood & Allan 2014). 

I tiltroen til skolen ser jeg en dobbelthed, hvor der reageres på noget, der er farligt, 

og noget, der er truet (Donzelot 1979:96). Det farlige og det truede ses både som noget inde i 
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skolen, og som noget, hvor skole bliver et ydre værn mod noget. Inde i skolen forstås skolen som 

et socialt læringsfællesskab af børn og voksne, hvor den største oplevede trussel mod dette 

fællesskab er børn, der ikke kan, vil eller ønsker at være del af dette fællesskab, og som derfor er 

en risiko, der skal håndteres. Inde i skolen er også børn, som potentielt kan udvikle sig til noget 

uønsket, truende og dermed farligt, og børn, der skal beskyttes og rustes fremadrettet til at håndtere 

det uønskede, truende og det farlige. Det uønskede, farlige og truede gør også skole til noget uden 

for skolen, hvor skole som institution bruges til at værne om og til at dyrke værdier og 

kompetencer, der tænkes at styrke en national sammenhængskraft mod trusler udefra. Skole som 

værn, og skole som sted for forebyggelse og opbyggelse, og som et sted, hvor man kan styre børns 

tænkemåder og mellemmenneskelige relationer, er ikke en ny idé (Wahlgren 2014), og det er 

gennem denne idé, der kan trækkes tråde til arbejdet med det sociale og til styringsrationaler og 

teknologier, der realiseres på praktiske måder.  

I arbejdet med det sociale bliver skole sat som beskyttelsesfaktor, der som et hegn 

kan adskille det truede og det truende, og den bliver sat som et miljø, som har kraften til at skabe 

beskyttende normer, værdier og relationer som et forsvarsværk mod uønskede sociale 

fællesskaber. I arbejdet med det sociale bliver skole en velfærdsinstitution blandt flere, der anråbes 

som metoder, teknikker, interventioner og regulationer. Gennem det sociale bliver tiltroen og 

optimismen til skolen, og til andre velfærdsinstitutioner, som et sikkert sted og som en 

beskyttelsesfaktor, også til en fordring til institutionerne om at gøre sig til et sådant sted. Skole 

sættes også i en sammenhæng med andre velfærdsinstitutioner, der udfører velfærdsarbejde, og 

dermed træder skole frem som et socialt SSP-samarbejde, hvor arbejdet med sikkerhed og 

kriminalitetsforebyggelse sker gennem det sociale.   

Gennem dette afsnits fremhævelse af det sociale med reference til Donzelot (1997), 

skriver jeg mig ind i en særlig måde at tænke stat, magt og styring på med direkte reference til 

Michel Foucaults ideer om governmentality (Foucault, 1982, 1991, Dean 1997). Ved at bringe 

skole og SSP-samarbejdet sammen om det kriminalpræventive arbejde gennem det sociale, skriver 

jeg mig også ind i den del af den kriminologiske forskning, der er optaget af magt og styring i det 

moderne samfund, og som går under betegnelsen ”governmental criminology”, hvor dele af denne 

forskning netop har beskæftiget sig med kriminalitetsforebyggelse. 
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Governmental criminology 

Governmental criminology voksede frem særligt i England, Australien og Canada op gennem 

90’erne (O’Malley 2010:323). Denne gren af kriminologien er ikke orienteret mod at forstå 

kriminalitet og løse kriminologiske problemer (eksempelvis måder at nedbringe kriminalitet på), 

men er i stedet optaget af analyser af regeringspraksisser, styringsrationaliteter og 

styringsteknologier, informeret af Foucaults analyser (Garland 1997:174, Foucault 1982, 2016) og 

med tråde til Donzelots (1997) studie af sociale styringsformer gennem familien, og Castels (1991) 

visninger af risikomanagement gennem opløsningen af subjektet til statistiske risikofaktorer 

baseret på viden om befolkningen. Som en rød tråd i disse studier er en optagethed af 

transformeringen af det sociale i en velfærdsstat under forandring, særligt transformeringen af det 

sociale i forhold til problematiseringer af løsninger på kriminalitetsproblemet.  

I overvejelser over regeringspraksis og kriminalitetsforebyggelse, identificerede Pat 

O’Malley (1992) en neo-konservativ styring, som, i stedet for at virke gennem det sociale, virker 

gennem et fokus på risiko. Kriminalitetsforebyggelse bliver her måder at håndtere risiko på, både 

situationelt ved at minimere fristelsen til og mulighederne for at begå kriminalitet, og statistisk 

ved beregninger af sandsynligheder. Gennem en neo-konservativ styring fremskrives individuel 

ansvarlighed og en tiltro til menneskets rationelle beslutninger (rational choice). I 2003 

kombinerer O’Malley (2003) denne neo-konservative styring med neo-liberal styring i en liberal 

konservativ bestræbelse, der stadig anskuer kriminalitet som noget, alle ville kunne gøre, og hvor 

forebyggelse handler om at regulere alles rationelle valg og valgmuligheder gennem situationel 

kriminalitetsforebyggelse. Men som en tilføjelse er mobiliseringer af lokalsamfunds moralske og 

solidariske forestillede fællesskaber (O’Malley 2003, Rose 1996). Den liberal konservative 

bestræbelse er funderet i liberale værdier om frit valg og ansvarlighed, men den bærer også med 

sig en tiltro til statens rolle som lov og ordenshåndhæver, og den ser det som statens pligt at 

intervenere i forhold til forbryderne og at sørge for, at de fjernes fra gaderne (O’Malley 2003:92). 

Det er en bestræbelse, der stadig kombinerer risikomanagement, individuel ansvarlighed og 

rational choice, men som også ser det sociale gennem en moralsk linse og som en 

sammenhængskraft, der skal bevares.  

Mellem Pat O’Malleys to analyser (1992, 2003), hvor særlig en styring gennem 

risikomanagement er synlig, kom Nikolas Rose (1996) med en analyse af, hvordan at 

transnationale alliancer og bevægelser, rivaliserende nationaliteter i kamp om samme geografiske 

sted, multi-kulturalisme og etniske, kulturelle og sproglige minoriteter har gjort det svært i en 

politisk tænkning at territorialisere sig selv som et ”naturligt” sted (space and place) med en 
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uproblematisk sammenhængskraft gennem det sociale (Rose 1996:352). Rose går så langt som at 

proklamere det sociale som dødt, både som en social sektor, hvis opgave det er at optimere det 

sociale gennem en velfærdsstatslig orientering, og som noget, hvor det giver mening at forstå det 

som en fritsvævende sammenhængskraft for et hele. I stedet må det tænkes som noget, der kan 

mobiliseres lokalt, temporalt og på et begrænset geografisk område. Og hvor det tidligere var 

noget, som blev set som vigtigt for at holde noget sammen, så får det nu et skær af noget, som man 

kan kræve af staten for at sikre sig selv og det fællesskab, som man har valgt at være en del af. Det 

sociale bliver til ”social protection, social justice, social rights and social solidarity” (Rose 

1996:329) og det tager form som forsvar fra fare. 

Med disse angelsaksiske inspirationer fra hovedsageligt 1990’erne kan 

transformationen af det sociale, og dermed transformationer i velfærdsarbejdet med 

kriminalitetsforebyggelse, siges at forskyde sig fra en tanke om en social velfærdsmodel, hvor 

forebyggelse handler om at skabe lige muligheder for alle (eks. sociale ydelser, uddannelse) for 

derved at fjerne ulighed, fattigdom eller marginalisering som årsager til kriminalitet, til en risiko-

management i en liberal-konservativ bestræbelse, hvor det sociale er erstattet af det lokale og det 

temporale, og hvor rettigheder aktiveres som et værn for det, som man gerne vil beskytte. Det 

sociale søges ikke længere blot varetaget af en social sektor, men lokalsamfund mobiliseres som 

aktører i dette arbejde gennem decentraliseringsbestræbelser. 

Herhjemme kan inspirationen fra governmental criminology findes i Christian 

Borchs (2005) studie af, hvordan man gennem historien har forstået og begrebsliggjort 

kriminalitetsspørgsmålet i Danmark. Med kriminalitet som prisme på det sociale beskriver han en 

bevægelse, hvor kriminalitet fra den første halvdel af det 20 århundrede skulle bekæmpes som 

beskyttelse af samfundet og det sociale. Den kriminelle blev forstået som et abnormt individ, hvor 

sterilisation eller tidsubestemt behandling kunne være en ganske konkret løsning på samfundets 

problem med kriminalitet ved at fjerne et forstyrrende element. Fra ca. 1970 ændrer forholdet 

mellem individ og samfund karakter. Nu fordeles ansvaret for kriminalitetsbekæmpelsen mellem 

stat, individer og lokalsamfund, og lokalsamfundet erstatter staten som den enhed, individet forstås 

i forhold til. Som også O’Malley havde påvist, så bliver kriminalitet her forstået som et normalt 

fænomen og som et iboende, situationelt fænomen, der styres ved at engagere rationelle individers 

valgmuligheder og lokalsamfund til bekæmpelse af kriminalitetsproblematikken (Borch 2005:13). 

Borch slutter sine analyser i år 2000 ved at se kriminalitetsforebyggelse som en totalitær biopolitik, 

der vedrører alle livsforhold, og han ser desuden en tendens til igen at ville behandle den 

kriminelle, denne gang gennem kontrakt- og empowerment-teknologier (Borch 2005:198). 
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Det lokale, det situationelle og det bløde politi 

De nævnte governmentality studier viser på forskellig vis, hvordan det lokale og det situationelle 

træder frem som en arena for arbejdet med det sociale, hvilket har skærpet mit fokus på netop dette 

tema. I dette afsnit vil jeg derfor tage dette tema videre i beskrivelser af, hvordan det kommer til 

syne som konkrete tiltag i det kriminalpræventive arbejde med et særligt fokus på politiet og det 

sociale. 

Som nævnt siger Christian Borch (2005) om perioden 1970-2000, at man her satte 

tanken om kriminalitetsforebyggelse i forgrunden som en totalitær biopolitisk bestræbelse, hvor 

interventionspunktet i kriminalitetsforebyggelsen ikke længere var det kriminelle individs 

psykiske forhold eller de eventuelle sociale årsager til kriminaliteten. I stedet blev fokus rettet mod 

selve situationen for den kriminelle handling, og mod objektive omstændigheder, der betingede 

den kriminelle situations opkomst. På denne vis rettes indsatser mod de omstændigheder, der 

tænkes at kunne skabe situationer, der indebærer en risiko for kriminel adfærd (Borch 2005:147). 

På et praktisk plan kan dette være at skabe bedre belysning på steder, der opleves som utrygge at 

færdes i, at oplyse om alkohols virkninger og om forventninger til andres brug af alkohol, eller at 

gøre det sværere at begå butikstyveri gennem øget overvågning. Denne situationelle 

forebyggelsestankegang kombineres med diverse statistiske opgørelser og med opgørelser over 

forskellige befolkningsgruppers kriminelle adfærd, og i denne forståelse ses kriminalitet som et i 

en vis udstrækning normalt fænomen, der skal håndteres. 

Som del af denne bestræbelse blev en lokalsamfundstankegang en central figur, hvor 

staten ikke længere skulle være den drivende kraft i håndteringen af kriminalitetsproblematikken, 

men hvor decentralisering af magten skulle tildele individer og lokalsamfund et medansvar for 

problemets løsning (Borch 2005:122). En sådan lokalsamfundstankegang er baseret på en idé om, 

at den enkelte borger konstitueres gennem et mobiliseret forestillet fællesskabsbetonet 

lokalsamfunds moral og solidaritet, og hvor statens sikkerhed ikke blot er et statsligt anliggende 

gennem håndhævning af loven eller statslige forsikringsanordninger, men et spørgsmål om at 

vække en særlig følelse af tilhørsforhold til det sted, man føler man hører til (Rose 1996:335). 

Nikolas Rose formulerer en sådan styringsrationalitet på denne måde:  

”Consider the prominence of the language of community in debates over multi-culturalism 

and the problems posed for politicians, psychiatrists, police and others working in conditions 

of cultural, ethical and religious pluralism. All these seem to signal that ‘the social’ may be 

giving way to ‘the community’ as a new territory for the administration of individual and 

collective existence, a new plane or surface upon which micro-moral relations among 
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persons are conceptualized and administered. I do not think this is merely a matter of 

changing professional jargon; it is indicative of a mutation, rather profound, if still uncertain, 

in the ways of thinking and acting that used to be conducted in a ‘social’ language.”  

(Rose 1996:331) 

For velfærdsinstitutioner som skoler, klubber eller fritidsforeninger betød dette fokus, at de nu i 

det forebyggende arbejde blev anråbt som lokale skoler eller klubber i et lokalt miljø, hvor man 

kunne påvirke børns og unges adfærd gennem undervisning og oplysning Disse institutioner har 

siden slutningen af 1980’erne arbejdet med ansvarliggørelse af børnenes forældre, så forældrene i 

samarbejde med skolen har kunnet opdrage børnene til ansvarlige medborgere (Borch 2005:153). 

I forbindelse med dette er det interessant, at det Kriminalpræventive Råd blev 

oprettet i 1971 som svar på en kraftig stigning af den registrerede kriminalitet, og i forbindelse 

med Det Kriminalpræventive Råd blev SSP-samarbejdet startet i 1975. SSP-samarbejdet samler 

både de kommunale, private og statslige forebyggende indsatser, og her var de lokale skoler fra 

starten udset som steder for kriminalpræventiv påvirkning af børns og unges adfærd og opførsel 

(Borch 2005:151, Det Kriminalpræventive Råd 1992). Tankegangen bag denne organisering kan 

ses i internationale tendenser fra særligt USA og UK, hvor ”community policing” voksede frem i 

løbet af 1970’erne og indvarslede et bevægelse væk fra en politiførelse, hvor massefængslinger af 

særligt fattige og sorte mænd tegnede en reaktiv straffende stat, hvor tilliden til politiet var dalende 

(Hansford 2016). I stedet voksede en strategi frem, hvor politiet skulle genopbygge tillid ved at 

være synlige og tilstede i lokalområderne og ved venligt at opbygge et samarbejde gennem 

relationer til familier, lokale institutioner og erhvervsdrivende, som skulle involveres i det 

kriminalpræventive arbejde ved at udgøre et støttende og aktivt miljø (Hansford 2016, Gilmore & 

Gilmore 2016). Denne ændring af strategi bliver populært betegnet som en bevægelse ”fra 

jernnæve til fløjshandske” (Center for Reseach on Criminal Justice 1975), men er dog blevet 

kritiseret for stadig at være målrettet fattige og udsatte grupper ved en særlig bevågenhed og 

tilstedeværelse i udsatte boligområder, og ved godt nok at decentalisere og uddelegere 

politifunktioner, men ikke decentralisere politiets autoritet (Center for Reseach on Criminal Justice 

1975:130). Selv om denne form for politiarbejde er vokset frem gennem andre samfundsmæssige 

organiseringer end de danske, så har inspirationerne herfra som effekt, at vi har lokale 

politibetjente, der hilser på børnene i skolerne, kriminalpræventive betjente som laver 

cykelundervisning i skolerne og til tider kigger forbi de lokale ungdomsklubber og hilser på de 

unge der. På denne vis tegnes konturerne af en fælles pædagogisk front i udpegede 

velfærdsinstitutioner, hvor dannelsesmæssige og opdragelsesmæssige intentioner iblandes 
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kriminalpræventive strategier, hvor der gennem skolen søges skabt tillid til ordensmagten, og hvor 

uønsket og kriminel adfærd søges forebygget gennem lokalt relationsarbejde og gennem oplysning 

gennem undervisning. 

I det situationelle og lokalsamfundsorienterede sociale SSP-arbejde bærer politiet 

med sig et fokus på straffelovens rammer om, hvad der er lovligt og ulovlig, rigtigt og forkert og 

de står derfor i en særlig myndighedsposition i forhold til den kriminalitetstruede unge. Meget 

politiarbejde er dog ikke fremmed for en optagethed af det sociale som både noget, der skal stræbes 

hen i mod, og som noget, man kan arbejde igennem for at transformere den potentielt kriminelle 

til en god samfundsborger (MacCarthy 2014:3). Politiarbejde gennem det sociale kalder Daniel 

MacCarthy for ”blødt politiarbejde”, som han ser udfoldet, når politiet samarbejder med 

socialarbejdere eller andre inden for et socialt og pædagogisk felt. Blødt politiarbejde søger at 

skabe en alliance og et samarbejde med den kriminalitetstruede unge, hvor man søger at skabe et 

fælles tredje gennem fælles (rigtige) værdier, hvor arbejdet med den unge går ud på at skabe en 

forpligtethed på disse værdier og en måde at arbejde hen i mod disse værdier (MacCarthy 2014:3). 

Det bløde politiarbejde går gennem en forebyggende relationsdannelse til den enkelte unge i 

modsætning til det, der kan karakteriseres som hårdt politiarbejde, hvor det er afstraffelsen, der 

bruges til at stoppe uønsket adfærd. Endelig gør MacCarthy opmærksom på, at selv om blødt 

politiarbejde på mange måder ligner lokalsamfundspolitiarbejde i dets bløde metoders virkninger 

gennem det sociale, så er blødt politiarbejde rettet mod den enkelte unge, modsat en 

lokalsamfundsorienteret arbejdsmåde, der er rettet mod aktiveringer af aktører i lokalsamfundet. 

SSP-samarbejdet er vokset ud af en tiltro til det lokale som et sted, hvor man kan 

skabe sikkerhed for og gennem de mennesker, der bor der. Men denne bestræbelse er selvfølgelig 

ikke uberørt af andre tendenser, hvor måske særligt den liberale-konservative bestræbelse bliver 

tydeligere, når blikket falder på ”den hårde kerne” af børnene og de unge, og hvor politiets 

håndhævende funktion træder tydeligere frem i det sociale arbejde. Sideløbende med orienteringen 

mod det lokale og mod det bløde ses nemlig også en idé om en konsekvent og markant statslig 

reaktion over for særligt ”den hårde kerne” af unge kriminelle (Borch 2005:214). Det er en 

promovering af en suveræn magtudøvelse som en negativt konstitueret magt, der truer med 

sanktioner. Den hviler på en rationalitet, hvor den kriminelle konstrueres som et aktivt individ, og 

hvor individets sociale eller biologiske determination afvises som forklaringsrammer, for derved 

at legitimere en hårdere sanktionering af individets frie valg af ulovlig adfærd (Borch 2005:214). 

Herhjemme kan dette ses realiseret gennem regeringens nylige udspil til en reform af indsatsen 

mod ungdomskriminalitet, ”Alle handlinger har konsekvenser” (2018), hvor særligt nedsættelsen 
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af et Ungdomskriminalitetsnævn4, som kan fastsætte genoprettende straksreaktioner og 

forbedringsforløb for den kriminelle unge, har vakt debat. Det er en debat mellem fortalere for 

forebyggende socialpædagogiske indsatser, der forstår barnet som sårbart, socialt udsat og i risiko, 

og som et ungt barn (alder 10-17), der skal holdes uden for det strafferetslige system. Og fortalere 

for at stoppe kriminalitet gennem pålagte konsekvenser, som kan pålægges inden for 

kriminalforsorgens institutioner. Her ses barnets unge alder som en mulighed for at stoppe uønsket 

adfærd så tidligt som muligt. 

 

Sikkerhedsskabende forebyggelse 

De refererede kriminologiske governmentale analyser er ikke længere nye, og eksempelvis slutter 

Borch (2005) sine studier i år 2000, et år før terrorangrebene den 11. september 2001, der 

indvarslede ”krigen mod terror” og 5 år før krisen med Muhammedtegningerne i Danmark. Jeg vil 

senere i afhandlingen vise, hvordan disse begivenheder kan forstås som kritiske begivenheder (Das 

2005:5-6, Kolås 2017:520), der har agens i nutiden, og hvor erindringen om begivenhederne 

fremkalder, definerer og forrykker vante kategorier og forståelser. Her vil jeg for nu præsentere 

forskellige studier, der er optaget af det, som betegnes som ”sikkerhedsskabende forebyggelse”, 

og som jeg anser som et tegn på, at noget er ved at forrykke sig i vante måder at opfatte 

kriminalitetsforebyggelse på. 

Grænseoverskridende og globale terrortrusler, globale flygtningestrømme og 

ekstremistiske ideologier kommer til udtryk gennem en øget oplevelse af frygt og en manglende 

følelse af sikkerhed i en hverdag, der kan føles som risikabel. Lars Erslev Andersen (2016) har 

redegjort for, hvordan PET efter disse begivenheder har udviklet sig som en synlig og vigtig aktør 

i dansk sikkerhedspolitik, og han viser, hvordan udviklingen af en dansk anti-radikaliseringsmodel 

viser PETs nye rolle i den danske stat og i samfundet generelt (Andersen 2016:96). I redegørelsen 

for udviklingen af en dansk anti-radikaliseringsmodel introducerer han en idé og et begreb om 

sikkerhedsskabende forebyggelse, som er udviklet af PET. En sådan sikkerhedsskabende 

forebyggelse er en reaktion på terrorbegivenheder, og dens initiativer begrundes med, at de skaber 

                                                 

 

 

4 Ungdomskriminalitetsnævn ledes af en dommer og har repræsentanter fra kommune og politi. Nævnets arbejde er 

rettet mod den hårde kerne af unge mellem 10-17 år, som laver alvorlig kriminalitet.  
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sikkerhed og beskyttelse for potentielle terrortrusler. I en sikkerhedsskabende forebyggelse 

mobiliseres pædagogiske velfærdsinstitutioner med deres medarbejdere til at få øje på og til at 

håndtere mulige tegn på farlige risikofaktorer for fremtidig kriminalitet i enkelte børn og unge som 

eksempelvis tegn på radikalisering, tegn på mistrivsel eller tegn på personlig påvirkelighed eller 

tegn på deltagelse i risikable sociale grupperinger som eksempelvis bander eller ekstremistiske 

grupper (Andersen 2016:103). Den oplevede trussel mod det nationale og mod fællesskabet er nok 

til at begrunde øget overvågning (eksempelvis gennem fraværsregistrering) og mobilisering af 

demokratiforståelser og danske værdier. Pædagogiske medarbejdere får viden og retningslinjer til 

at spotte tegn på radikalisering, og der iværksættes fremgangsmåder for vidererapportering til 

særlige institutioner og særlige professionelle, der skal håndtere disse bekymringstegn. I denne 

forståelse ses social samhørighed som centralt i forebyggelsen af kriminalitet og terror, så et fokus 

på demokratiforståelser skal ses som et forsvar for det, der binder Danmark sammen, og som et 

værdiladet modsvar til en oplevet trussel fra islam, der af nogle forstås som anti-demokratisk og 

anti-liberalt (Andersen 2016:102, Davies 2016:6). 

Gennem de senere år er der kommet flere studier, der er optaget af 

sikkerhedsskabende forebyggelse, og hvor studierne gennem 90’erne var særligt optaget af at 

undersøge styring gennem risiko (O’Malley 1992, 2003, Ericson & Haggerty 1997), er flere studier 

nu optaget af styring gennem sikkerhed. I denne sammenhæng vil jeg særligt henvise til studier af 

de effekter, som Englands anti-terrorplan ”Prevent” fra 2007 har haft i regeringsbestræbelser om 

at kunne forhindre potentiel terror gennem forebyggelse af radikalisering, hvor studierne viser, 

hvordan særligt etnicitet og religion (islam) bliver synligt som noget ubehageligt bekymrende. 

O’Toole, Meer, DeHanas, Jones & Modood (2016) viser, hvordan en statslig strategi om at danne 

partnerskaber med muslimske organisationer og fællesskaber som måder at involvere dem i det 

forebyggende arbejde, har fået etableret muslimer som ”mistænksomme fællesskaber” og som 

”betingede borgere”, der kun hører til fællesskabet under vise betingelser. De identificerer en 

”ubehagets politik” (politics of unease), der på trods af gode intentioner og gode møder mellem 

konkrete aktører i en samarbejdspraksis, alligevel gennemsyrer denne praksis. Coppock og 

McGovern (2014) viser, hvordan unge muslimer bliver konstrueret i en radikaliseringsdiskurs 

gennem essentialiserede forståelser af etnicitet og race og gennem socialvidenskabelige forståelser 

af, hvad god barndom er, og gennem psykologiske forståelser af sårbarhed og resiliens. I denne 

radikaliseringsdiskurs bliver det farlige barn til det sårbare modtagelige muslimske barn, og dets 

eventuelle politisk betingede handlinger fratages social og politisk agency i forhold til strukturelle 
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betingelser og oplevede marginaliseringsprocesser for i stedet at blive bundet til en psykisk 

struktur og individuelt oplevede svigt og marginalisering. 

Sammenfattende kan det siges, at sikkerhedsskabende forebyggelse skaber 

velfærdsarbejdere, der skal spotte og vidererapportere tegn på radikalisering, og gennem dette 

fokus træder etnicitet og religion frem som tegn, der nu får en særlig betydning i arbejdet gennem 

det sociale. Det er tegn, der behandles som risici og søges gjort ufarlige gennem oplysning om 

demokrati og gennem erfaringer med demokratiske arbejdsformer, for på denne vis at forebygge 

potentiel radikalisering og dermed potentiel kriminalitet. Sikkerhedsskabende forebyggelse har 

ikke erstattet andre former for kriminalitetsforebyggelse, men det viser nye udfordringer for det 

lokale, nemlig grænseoverskridende netværk og digitale fællesskaber. 

 

Kategorisering og forholdet mellem velfærdsinstitutioner og problemidentiteter 

Jeg har fokus på at beskrive det kategoriseringsarbejde, som SSP-medarbejdere gør, når de 

sammen beskriver børn eller unge i sammenhæng med adfærd og opførsel, der optræder i en 

potentiel kriminel situation. Ved at tage dette udgangspunkt placerer jeg mig i en tradition, hvor 

afviger er noget, som man stemples som (Becker 2005) eller som noget, der produceres gennem 

stigmatiseringsprocesser (Goffman 2018). Jeg skriver mig også ind i en interaktionistisk tradition, 

hvor bestemmelser af afvigelse ikke er givne, men er steder for forhandlinger og tvister (Muncie 

2010:140). I afhandlingen foregår disse steder for forhandlinger og tvister i en ”menneske-

behandlende-institution” (Hesenfeld 1972, Hesenfeld & Cheung 1982), hvis formål er at 

klassificere mennesker med sociale etiketter, der disponerer deres videre forløb gennem allerede 

etablerede modtagende ”menneske-ændrende-institutioner”, som eksempelvis skoler, klubber eller 

fængsler. Deraf sociale institutionelle identiteter som ”anmelder”, ”offer”, ”gerningsmand”.  

Flere studier har været interesseret i at forstå og kortlægge forskellige professioners 

kategoriseringer og deri indlejrede bedømmelser af udvalgte målgrupper, og hvordan disse 

bedømmelser er relateret til moral eller til bestemte former for viden, erfaringer eller 

tilhørsforhold. Harvey Sacks (1972a) har eksempelvis interesseret sig for, hvilke metoder politi på 

patrulje bruger for at spotte mistænkelige personer på offentlige steder. Sacks mener som 

udgangspunkt, at menneskers adfærd på offentlige steder er gensidige rutiniserede aflæsninger og 

opmærksomheder på hinanden, og hvor nogle fremtoninger gør, at man bliver utryg i situationen 

og undgår vedkommende, eventuelt ved at vælge en anden vej. Politi på patrulje navigerer i denne 

sociale orden ved, iflg. Sacks, at gøre sig fysisk godt bekendt med det lokale område (territoriet), 
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vide hvem der forventes at være på særlige steder på særlige tidspunkter, overlevere viden fra 

erfarne politibetjente til nye betjente i området, og mærke rytmer og atmosfære i sociale 

grupperinger. Denne viden er til dels tavs, og den er erfaringsbaseret, hvilket er en udfordring, når 

betjente skal redegøre for dommere, hvorfor de har anholdt en mistænkt på gaden (Sacks 1972a). 

I en nyere undersøgelse fra England af, hvordan repræsentanter fra politiet, 

boligselskaber, misbrugsteams, socialforvaltningen og ungdomsforvaltningen sammen 

identificerer anti-social opførsel hos unge mennesker og familier, der i kriminalitetsforebyggende 

øjemed er henvist til forskellige programmer, viser Daniel MacCarthy (2011) at sådanne 

bedømmelser er et klassemæssigt distinktions- og korrektionsarbejde. Dette arbejde oversætter 

klassemæssige bedømmelser til korrektionsindsatser, der skal opveje det, som familierne eller den 

unge ses at mangle i deres værdier eller deres opdragelse i forhold til det, der anses som 

almindeligt. På trods af, at dette distinktions- og korrektionsarbejde gerne vil hjælpe og gerne vil 

gøre det bedre for dem, som det beskæftiger sig med, så aktiverer det også former af patologi, hvor 

alle aspekter af de udpegedes liv kan kigges på, lige fra hjemmets tilstand, forældreevne, 

manglende vilje til at håndtere egne problemer eller deres beskidte fremtoning (MacCarthy 

2011:511). Herhjemme har Harrits og Møller (2016) undersøgt, hvordan sundhedsplejersker, 

pædagoger og lærere omsætter politiske ambitioner om forebyggelse til konkret praksis gennem 

professionelle skøn om bekymringsgrader. Som MacCarthy ser de også et klassemæssigt 

distinktions- og korrektionsarbejde, men de ser også, hvordan professionelle diversitetserfaringer, 

som de professionelle har mulighed for at gøre sig i de områder, de arbejder, har stor betydning 

for tolerancen over for familier, der kan opfattes som anderledes end den professionelle selv 

(Harrits & Møller 2016:255). 

I antologien ”At skabe en klient” (Järvinen og Mik-Meyer 2004) viser forskellige 

studier, hvordan institutionelle forhold og forskellige klienttyper er to forbundne størrelser, og 

hvordan det institutionelle kategoriseringsarbejde bærer med sig tre konflikter. For det første vises 

det, hvordan socialt arbejde er et individfokuseret forandringsarbejde, hvor en konflikt kan bestå 

i, at en klient ønsker hjælp til at finde et arbejde eller få en uddannelse, mens socialarbejderen 

mener, at vedkommende skal have hjælp til personlig udvikling. Altså en konflikt mellem 

klientens og systemets målsætninger. For det andet har personale i velfærdsinstitutioner ofte to 

målsætninger i deres arbejde: de skal både diagnosticere og kontrollere klienterne og hjælpe og 

støtte dem. I praksis smelter disse målsætninger sammen, så kontrolfunktionen udtrykkes som 

hjælp, hvilket kan mudre kommunikationen mellem den professionelle og klienten. For det tredje 

arbejder den professionelle ud fra institutionelt skabte problemkonstruktioner, der giver en svær 
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balance mellem at kunne tilbyde ensartet behandling og samtidig tage højde for det individuelle 

og det særegne unikke (Järvinen og Mik-Meyer 2004:19). I forlængelse af dette institutionelle 

perspektiv viser et nyere studie (Laugesen & Thiele 2017), hvordan et skaleringsværktøj5 anvendes 

i praksis på ugentlige sagsbehandlermøder, hvor udvalgte familier eller personer drøftes for at 

kunne tage beslutninger om eventuelle indsatser. Studiet viser, at skaleringsværktøjet ikke fjerner 

usikkerheder eller fjerner sagsbehandleres uenigheder, men at det i nogle tilfælde tydeliggør 

uenighederne. I den praktiske brug af værktøjet gør gruppedynamikker blandt de professionelle 

sig gældende, hvor novicer i gruppen snarere ønsker konsensus i gruppen end at skalere anderledes 

i deres bekymringsgrader end resten af gruppens. På denne vis konkluderer studiet, at 

gruppedynamikker og normer bliver af større betydning i vurderinger af borgere og deres sager 

end fagfaglige overvejelser. 

Som det sidste skal nævnes et institutionsetnografisk studie, hvor Tegtmejer, Hjörne 

& Säljö (2018) undersøger, hvordan psykiatriske teams på psykiatriske klinikker diagnosticerer 

børn med ADHD. Studiet viser, hvordan særligt samtale-arbejdet med at diagnosticere på 

forskellige teammøder gøres gennem forskellige former for ræsonnering og forskellige former for 

repræsentationer. Sådanne institutionelle diagnosticeringssamtaler starter gerne med en hypotese, 

som ofte er overleveret fra skolen om, at dette barn måske har ADHD, baseret på nogle 

vanskeligheder i skolen. Denne hypotese testes ved at sætte den mulige ADHD-diagnose i forhold 

til eksempelvis forhold i familien, intelligens, forhold til kammeratskaber eller finmotoriske 

færdigheder. På denne vis etableres en indefra-udefra dikotomi, hvor ræsonnementet forløber 

gennem at prøve at kunne erstatte hypotesen, at ADHD er noget inde i barnet (mentalt, motivation, 

færdigheder), med konkurrerende hypoteser som, at tilstanden kan skyldes påvirkninger gennem 

det miljø, der er omkring barnet (skole, familie, kammerater). Det er en samtale, som får form af 

at afvise konkurrerende hypoteser for derved at kunne tage beslutning om en bestemt. En anden 

fremherskende metode er at etablere en norm, f.eks. hvad man kan forvente af en normal 9 årig, 

som virker som en standard for, hvad der kan forventes for dermed at kunne se, hvordan det 

udpegede barns opførsel og evner passer til denne standard og for at kunne konstatere om barnet 

                                                 

 

 

5 Et skaleringsværktøj fra ”Signs of Safety”-tilgangen er et redskab til at graduere bekymringsgrad i forhold til 

eksempelvis børn eller familier ud fra forskellige kategorier. Det er et redskab, hvor man i fællesskab skal placere 

sine bekymringer i forhold til de informationer, man har om familien eller barnet. 
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er ”bagud” eller ”forud” for sin udvikling. Det er en måde at kategori-kontrastere, altså hvad er 

forventeligt normalt mod det som fremstår som afvigende. Kategori-kontrasteringen, og dens 

placering af barnet i forhold til sådanne standardiseringer, er betydningsfuld, fordi det ligger til 

grund for systemets videre behandling af barnet. Til slut viser studiet, hvordan barnet i løbet af 

samtalerne individualiseres til at være bærer af diagnosen, hvis barnet diagnosticeres, hvorved 

konteksten og miljøet gennem hypotese-afprøvning og gennem kategori-kontrastering er blevet 

afvist. 

Sammenfattende kan det siges, at velfærdsarbejderes kategoriseringer i form af 

vurderinger og bedømmelser er relative størrelser, der skabes gennem erfaringsbaseret og socialt- 

kulturelt betinget viden om social orden, og som kan finde udtryk gennem et klassemæssigt 

distinktions- og korrektionsarbejde, der kan påvirkes gennem professionelle diversitetserfaringer. 

Vurderinger og bedømmelser i institutionelle sammenhænge mellem velfærdsmedarbejdere og 

klienter eller mellem velfærdsmedarbejdere i teamsamarbejder er interaktioner, hvor der 

ræsonneres og forhandles, og hvor der, på trods af standardiserende værktøjer, pågår 

gruppedynamiske processer og positioneringer mellem nye og gamle medarbejdere. Det er 

ræsonnementer omkring ”det normale” som en norm, der etableres og vedligeholdes gennem 

afgrænsninger til det, som anses som ikke-normalt og som ikke-passende. 

 

Afhandlingens forskningsspørgsmål 

Med baggrund i den netop gennemgåede forskningslitteratur formulerer jeg det sociale som 

velfærdsarbejde udført af velfærdsarbejdere, hvor velfærd både refererer til en velfærdsstatslig 

regeringspraksis, og et velfærd, der ideelt mobiliseres og realiseres som oplevelser af tryghed og 

sikkerhed og som en form for resiliens mod udefrakommende farer.  

De governmentale kriminologiske studier er policy-orienterede studier, som 

illustrerer forandringer i velfærdsstatslige regeringspraksisser mod en liberal konservativ 

bestræbelse, hvor kriminalitetsforebyggelse tager form gennem risikomanagement og 

decentralisering, og hvor menneskers frie valg og rationelle beslutninger fremskrives som midler 

til at forebygge valg af kriminalitet. Jeg har endvidere beskrevet en bevægelse mod en 

sikkerhedsskabende forebyggelse, hvor særlige borgere bliver tydelige gennem religion, etnicitet 

og psykisk sårbarhed, og hvor globale og grænseoverskridende bevægelser forrykker måder at 

styre og kontrollere befolkninger på. Endelig har jeg har sat skolen som punkt for tiltro og 
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optimisme til et forsvarsarbejde, der aktiverer fællesskab, identitet og tilhørsforhold som metoder 

til at styrke en nations og en stats sammenhængskraft. 

Med reference til disse skærpelser af min forskningsinteresse, samt til de mere 

praksisnære studier af kategorisering og forholdet mellem velfærdsinstitutioner og 

problemidentiteter, vil jeg lave en analyse, der begriber det sociale, mens det endnu bliver til i 

autentiske, institutionelle sikkerhedsskabende interaktioner. Dette vil jeg gøre ved at skabe viden 

om SSP-medarbejderes begrebsliggørelser af børn og unge og skole, mens de bliver til som 

normgivende mønstre.  

Bag interessen for denne praktiske udfoldelse af et sikkerhedsskabende arbejde er 

også en teoretisk-analytisk optagethed af afsøgninger af måder at lade etnometodologiens 

interaktionistiske perspektiv informere en Michel Foucault orienteret dispositiv-analytisk tilgang 

til materialet for at se, hvad en sådan kombination kan bidrage med til en sociologisk baseret viden 

om velfærdsarbejde. 

Med dette sagt, og en visen tilbage til min tidligere formulerede forskningsinteresse 

og vidensambition, formulerer jeg to overordnede forskningsspørgsmål, der gennem afhandlingen 

guider min vidensproduktion: 

 Hvordan beskriver, forstår og bedømmer SSP-medarbejdere passende adfærd og opførsel hos 

kriminalitetstruede børn og unge i SSP-samarbejdet? 

 

 Hvordan beskriver og forstår SSP-medarbejdere skole i SSP-samarbejdet?  

For at besvare disse spørgsmål beskriver jeg SSP-samarbejdet gennem et sikkerhedsskabende 

dispositivs disponerende kræfter og virkninger, hvor SSP-samarbejdet er et element, der arbejder 

på at skabe sikkerhed gennem håndteringer af potentiel kriminalitet. For at skabe indblik i 

institutionelle interaktioner inddrager jeg observationer af SSP-møder på det udførende niveau i 

SSP, og jeg inddrager yderligere interviews med SSP-medarbejdere for at få beskrivelser af deres 

arbejde i forbindelse med SSP og for at få deres beskrivelser af de børn og unge, som de arbejder 

med i dagligdagen. 

Min fremgangsmåde uddybes videre i næste afsnit. 
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Disposition for afhandlingen 

Afhandlingen er disponeret i 3 dele: 

Del 1:  

I denne del etablerer jeg afhandlingens teoretiske og analytiske konstruktion af kriminalpræventivt 

arbejde, som det tager form gennem SSP-samarbejdet. Jeg udfolder også mine metodologiske 

overvejelser om, hvordan et sådant genstandsfelt kan undersøges, og jeg beskriver min metodiske 

fremgangsmåde. 

Jeg tager mit udgangspunkt i Michel Foucaults overvejelser omkring sikkerhed og i 

hans genealogiske dispositivanalyse af et sikkerhedsskabende dispositiv. I forbindelse med dette 

etablerer jeg det kriminalpræventive arbejde som del af et praksisregime, der relaterer sig til særligt 

sikkerhedsskabende, disciplinære og juridiske dispositiver (Foucault 1991:75, Øland 2007:28, 

Dean 2006:54). Jeg placerer mit analytiske fokus på dispositivers disponerende kræfter ved at 

fokusere på det sociale, mens det er ved at tage form, og mens det er i færd med at danne 

normgivende mønstre (Raffnsøe & Gudmand Høyer 2005:174). Jeg fremhæver særligt et 

sikkerhedsskabende dispositiv som en måde at forstå, hvordan styring gennem sikkerhed sker 

gennem det potentielle og gennem håndteringer af miljøer omkring det potentielle.  

Jeg demonstrer dispositive effekter ved at undersøge, hvordan en kritisk begivenhed, 

terrorangrebene i USA 2001, rummer en modalitet, der fremkalder, redefinerer og forrykker 

forståelser af kategorier. Begivenheden mobiliserer og realiserer særlige elementer inden for et 

sikkerhedsskabende dispositiv, så der kommer et dispositiv til syne, der er rettet mod sikkerhed, 

territorier og befolkninger. Jeg illustrerer dette gennem en læsning af udvalgte internationale og 

danske policy-dokumenter, der er relateret til terror, radikalisering og ungdomskriminalitet. På 

baggrund af denne læsning skaber jeg en illustrativ collage af et arbejdende dispositiv, hvor jeg 

efterfølgende uddyber den dispositive akse, hvor styringsobjekter konstitueres og ordnes, og hvor 

særegne individer gøres synlige som nogen, der bør udsættes for opdragende og afrettende 

foranstaltninger. 

I denne del af afhandlingen etablerer jeg også afhandlingens metodologi og 

analysestrategi. Her operationaliserer jeg mit metateoretiske grundlag gennem et 

konstruktionistisk inspireret etnografisk feltarbejde, der fokuserer undersøgelsen på processer, 

hvor social virkelighed konstrueres og opretholdes, og som giver forrang til en interesse i, hvordan 
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social orden organiseres og formuleres gennem tale og interaktion. Metodologien efterfølges af en 

poststrukturalistisk analysestrategi, hvor jeg konstruerer et analytisk blik, der lader det sociales 

emergens blive iagttageligt, og som muliggør et studie af SSP-medarbejdernes måder at iagttage, 

ordne og problematisere det, de ser. Dette gør jeg ved at konstituere og stabilisere steder i det 

empiriske materiale, som jeg kalder for bekymringsscenarier, der fungerer som eksempler, 

hvorigennem mine analyser kan folde sig ud.  

 

Del 2: 

Denne del af afhandlingen bidrager med analyser af, hvordan børn, unge og skole beskrives i det 

kriminalpræventive arbejde. Jeg organiserer analyserne gennem 3 hovedanalyser, hvor den første, 

”Børn og unge”, viser, hvordan børn og unge tilskrives en institutionel identitet, hvordan børn og 

unge og deres handlinger søges forstået gennem kombinationer af beskyttelses- og risikofaktorer, 

hvordan børn og unge beskrives gennem tillægsord og kategorier som ”sød” og ”psykopat”, 

hvordan graden af alvor af en uønsket adfærd bestemmes ud fra en norm for det almindelige barn, 

og til slut, hvordan børns og unges anden etnicitet end dansk kommer til syne som en velmenende 

tøvende forsigtighed i talen og som en utilsigtet stigmatisering. Den anden analyse, ”Familie”, 

viser, hvordan kategorien familie beskrives og forstås. Her viser jeg, hvordan en forventet 

familieorden beskrives, hvordan familie kommer til syne som privat og som en juridisk enhed, 

hvordan hjemmet, forældreskabet og børns trivsel kædes sammen gennem forventninger til 

kernefamiliens måder at indrette sig på og leve sammen på, hvordan familie er slægtskab, hvor 

særligt storebror- og lillebrorforholdet i familier med anden etnisk baggrund end dansk gøres 

problematisk, og endelig, hvordan god opdragelse af familiens børn beskrives. Den tredje analyse, 

”Skole” viser, hvordan skole beskrives som et bindeled, der skal have overleveret informationer 

om børn og unge, hvordan skole kommer til udtryk som et miljø, der afspejler skole som noget 

utrygt, truende eller farligt, hvordan skole er noget, der tiltrækker og afstøder og hvordan skole er 

kildekritik og demokrati. 

Analyserne om ”Børn og unge” og ”Familie” er særligt relateret til afhandlingens 

første forskningsspørgsmål, mens analyserne om ”Skole” særlig er rettet mod afhandlingens andet 

forskningsspørgsmål. Alle analyser er rettet mod at bidrage til hele afhandlingens vidensambition. 
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Del 3: 

I denne del ekspliciterer jeg mit videnskabelige bidrag gennem først en kort opridsning af 

afhandlingens to teoretiske greb og dernæst ved at placere min vidensproduktion i forhold til 

tidligere præsenterede forskningsfelter. 

  



 

36 

 

 

 

 

Del 1 
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Teoretisk konstruktion af afhandlingens 

genstandsfelt. 

Jeg henter overordnet afhandlingens teoretiske redskaber fra Michel Foucaults arbejde, hvor jeg i 

denne sammenhæng trækker på en governmentality analytik, hvor jeg særlig har fokus på at forstå 

kriminalitetsforebyggelse som del af et praksisregime og som en effekt af særligt et 

sikkerhedsskabende dispositiv. Ved at lægge et sådant perspektiv på mit genstandsfelt får jeg 

anledning til at kunne undersøge, hvordan viden og magt spiller sammen inden for feltet sikkerhed, 

og det skaber mulighed for at iagttage en særlig disponering af det sociale, hvor særlige måder at 

iagttage på, og hvor bestemte vidensformer og bestemte teknikker og anordninger søger at skabe 

bestemte former for subjektivitet og adfærd (Villadsen 2006:16). 

Mit væsentligste teoretiske redskab, og som derfor er i forgrund i mine teoretiske 

udredninger, er Foucaults dispositivbegreb. Ved at anvende hans dispositivbegreb bliver det 

muligt at få øje på en strategisk logik (Villadsen 2011:291), der tilfører et kriminalpræventivt 

praksisregimes iagttagelser, sociale udvekslinger, udsagn og institutionelle rum en særlig 

disponering, der gør nogle måder at problematisere og finde løsninger på mere sandsynlige end 

andre, og som kaster lys på bestemte objekter, så de fremstår i et særligt normativt lys.  

Foucault analyserer historie som en teknologihistorie, som beskriver den sociale 

omgang som en udveksling mellem forskellige dispositiver (Foucault 2007:8, Raffnsøe & 

Gudmand-Høyer 2005:156), og hos Foucault har en historisk dispositiv-analyse som ambition at 

lave nutidshistorie ved at udgrave arnesteder for vores nuværende tænkning (Villadsen 2011:291).  

I min teoretiske konstruktion af afhandlingens genstandsfelt tager jeg afsæt i Foucaults 

overvejelser omkring sikkerhed og i hans genealogiske dispositiv-analyse af et 

sikkerhedsskabende dispositiv (Foucault 2007). Dette grundlag anvender jeg til at lægge et fokus 

på dispositivers disponerende kraft, hvor dispositiver løbende bliver til gennem rækker af 

disponerede sociale handlinger og hændelser, hvorigennem dispositiver videreudvikles og 

forskydes (Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005:155). Jeg konstruerer derfor mit genstandsfelt som 

både effekter og aftryk af dispositiver, særligt et sikkerhedsskabende dispositiv, og som 

tilblivelsesprocesser, hvor noget mobiliseres og realiseres. 

Jeg trækker primært på Foucaults bog ”Overvågning og straf” samt hans 

forelæsninger på College de France fra årene 1977-1978, der fokuserer på sikkerhed, territorium 

og befolkning. I disse to værker er Foucault særligt optaget af at undersøge et disciplinært 
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dispositiv og et sikkerhedsskabende dispositiv. Særligt disse bidrag har vist mig, hvordan en 

dispositivanalyse både rummer en mulighed for at kunne beskrive, hvordan noget – her SSP-

samarbejdet og det kriminalpræventive arbejde -  konkret gøres og kan iagttages, og de rummer 

også analytiske redskaber til at tydeliggøre, hvordan noget erkendes og gøres synligt. Læsningen 

af særligt disse to værker er løbende suppleret med andre bidrag fra Foucault (særligt Foucault 

1982, 1991a, 1991b) samt anden litteratur, der enten har forsøgt at udlægge dispositivbegrebet 

(Deleuze 1992, Agamben 2010, Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2004, 2005, Callewaert 2017) eller 

selv har brugt det i det analytiske arbejde (Dean 2006, Øland 2007, Villadsen 2011, Bailey 2013). 

I den følgende konstruktion af mit genstandsfelt veksler jeg skiftevis mellem måder 

at beskrive genstandsfeltet på og måder teoretisk at kunne begribe mit genstandsfelt på. Dette for 

dels at tydeliggøre, hvordan dispositive aftegninger beskrives gennem konkrete institutioner, 

praksisser, dokumenter eller teknikker og metoder, dels for at tydeliggøre, hvordan et dispositiv 

kan forstås som et analytisk redskab. Helt konkret vil jeg i det følgende starte med at vise, hvordan 

SSP-samarbejdet bliver synligt i et sikkerhedsskabende dispositiv. Disse eksempler efterfølges af 

en mere udførlig udredning af dispositivbegrebet og en konkretisering af et sikkerhedsskabende 

dispositiv. 

 

SSP som fysisk fremtrædelsesform 

At få øje på noget betyder for Foucault at få øje på – ikke fakta – men en epistemologi, der er en 

fortælling om fortællingen om tingen (Jensen 2016:9). For at få begreb om denne fortælling tages 

et udgangspunkt i konkrete fremtrædelsesformer, der så kan være tærsklen til at iagttage det, det 

er muligt at ytre sig om og som er muligt at få øje på (Deleuze 1992:167). 

Man kan få øje på SSP-samarbejdet som en koncentreret fysisk fremtrædelsesform 

gennem blandt andet lovgivningstekster, møder, jobbeskrivelser, rapporter, statistikker, 

institutioner, metoder, mødesteder, medarbejdere og videnskaber, der alle på forskellig vis er rettet 

mod en sikkerhedsskabende mekanisme, der håndterer risiko og potentialitet gennem overvågning, 

udpegning, afretning og hjælpende støtteforanstaltninger. Samspillet og relationerne mellem disse 

forskellige fremtrædelsesformer viser en omgang med noget, der netop realiseres gennem 

fremtrædelsesformernes omgang med hinanden.  

Det følgende er 3 eksempler, der fæstner blikket på konkrete udvekslinger, der på 

forskellig vis forholder sig til SSP-samarbejdet som noget, man kan forholde sig til. Eksemplerne 

tjener den funktion, ligesom en fremkaldervæske, at fremkalde en første kontur af et 
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sikkerhedsskabende dispositiv, som jeg vil forklare efterfølgende. Eksemplerne er også tænkt som 

en mulighed for, gennem dette kapitel, at kunne spejle og genkende nogle af de mere abstrakte 

udfoldelser af dispositivbegrebet, og de har derfor både en pædagogisk formidlingsfunktion, og 

også en analytisk funktion, som bliver udfoldet senere. Eksemplerne peger mod juridiske og 

disciplinære modaliteter centreret omkring en fortløbende håndtering af sikkerhed, hvilket også 

vil blive udfoldet senere i dette kapitel. Beskrivelse 1 er særligt orienteret mod spørgsmål om 

tavshedspligt, deling af oplysninger og optimering af informationsflow. Beskrivelse 2 er særligt 

orienteret mod synliggørelser af styringsobjekter og styringssubjekter gennem etableringen af et 

analytisk rum. Beskrivelse 3 er orienteret mod disciplinære metoder og teknikker. 

 

Beskrivelse 1: Tale og tavshed – optimering af informationsflow. 

I en pjece fra det Kriminalpræventive Råd fra 1981 til alle landets kommuner er der indstukket en 

kopi af et maskinskrevet notat fra Justitsministeriet (1989) til samtlige politimestre og 

politidirektøren i København. Notatet omhandler forvaltningslovens betydning for SSP-

samarbejdet, og det er en konsekvens af en udtalelse, som Folketingets Ombudsmand har givet til 

Københavns kommune om udveksling af oplysninger om enkeltpersoner mellem politi, 

socialforvaltning og skolevæsen. I Ombudsmandens årsberetning fra 1988 skriver han, hvordan 

han på eget initiativ har taget sagen op om to pjecer fra det Kriminalpræventive Råd, der er blevet 

sendt ud til SSP-medarbejdere i København. Hans kritik går på, at pjecerne giver en mangelfuld 

vejledning til forvaltningslovens videregivelsesregler, og han peger særligt på to ting. For det 

første peger han på at frem for at fremhæve lovens hovedregel om, at man ikke må videregive 

oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, så lægger folderne vægten på at beskrive de 

tilfælde, hvor videregivelse til de andre parter i SSP er lovlig. For det andet giver pjecerne indtryk 

af, at rent private personoplysninger kan videregives, hvis videregivelsen omformuleres til 

medarbejderens egen vurdering af klientens forhold. Efter Ombudsmandens opfattelse risikerer 

pjecerne at give den opfattelse, at særligt følsomme oplysninger kan videregives, hvilket han ikke 

ser, at lovgivningen giver hjemmel til (Mariager Kommune: Vejledning til Serviceloven). 

I 1990 ændres Retsplejeloven (Ved lov nr. 403 af 13. juni 1990 om ændring af 

retsplejeloven) og § 115 b indsættes og åbner mulighed for, at politiet kan videregive oplysninger 

om enkeltpersoners rent private forhold, hvis dette anses som nødvendigt for det 

kriminalitetsforebyggende arbejde. Desuden kan myndigheder, der deltager i det 

kriminalitetsforebyggende arbejde, uden samtykke fra den oplysningerne angår, videregive de 
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personoplysninger, som man mener er nødvendige for at samarbejdet kan fungere. Der kan 

endvidere udveksles oplysninger mellem selvejende institutioner, der løser opgaver for det 

offentlige inden for social- og undervisningsområdet, og myndighederne. For alle videregivelser 

af oplysninger gælder dog, at de ikke må videregives med henblik på efterforskning af straffesager. 

Myndigheder og institutioner i det kriminalitetsforebyggende arbejde er dog ikke forpligtet til at 

videregive oplysninger. 

I 2009 ændres §115b til at hedde §115 (lov nr. 114 af 16. februar 2009) og 

paragraffen udvides til også at gælde for samarbejder, hvor politi, myndigheder og selvejende 

institutioner samarbejder med sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led 

i indsatsen over for socialt udsatte personer. I en pjece fra Det Kriminalpræventive Råd (2012) 

forklares det, hvordan denne paragraf fraviger de almindelige bestemmelser om videregivelse af 

oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, som det er formuleret i forvaltningsloven og 

persondataloven. Pjecen beretter endvidere, hvordan der i forarbejdet til loven er lagt vægt på, at 

de oplysninger, som myndighederne udveksler i forbindelse med samarbejdet, ikke nødvendigvis 

skal noteres eller på anden måde indgå i en mere formel sagsbehandling. Pjecen pointerer 

endvidere, at loven også kan anvendes i forbindelse med det SSP-samarbejde, der omfatter unge 

over 18 år, det såkaldte SSP+samarbejde. 

 

Beskrivelse 2: Terror og anti-radikalisering – organiseringen af et analytisk rum 

I 2016 kom et litteraturstudie om forebyggelse af radikalisering i skoleregi (Rambøll 2016), som 

var lavet af Rambøll Management Consulting efter bestilling fra Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling. Formålet for studiet var at kvalificere vidensgrundlaget for indsatser 

til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i grundskolen og på ungdomsuddannelser aktuelt 

og i et fremadrettet perspektiv. Litteraturstudiet er baseret på national og international forskning, 

der som udgangspunkt er gennemført siden 2000 i Norden, Australien, Canada, EU, New Zealand, 

Storbritannien og USA, og som er identificeret gennem forskningsbaserede databaser suppleret af 

en håndholdt søgning gennem ekspert- og forskernetværk i Danmark og Tyskland. Styrelsen for 

International Rekruttering og Integration samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har 

desuden bidraget med viden.    

Litteraturstudiet konkluderer, at forskningen indtil videre ikke har været i stand til at 

identificere en entydig profil for den radikaliserede, men at man i stedet må sætte fokus på 

grobundsfaktorer og sårbarhedsfaktorer for radikalisering og disses samspil i forskellige lag af 



 

41 

 

makro- og mikroniveauer. Af sårbarhedsfaktorer på makroniveau nævnes internationale forhold 

og konflikter, dårlig integration og globalisering, og af sårbarhedsfaktorer på mikroniveau nævnes 

sociale forhold som social identitet, sociale tilhørsforhold og gruppedynamikker samt individuelle 

personlige karaktertræk og erfaringer, som kan være social eller psykisk udsathed, mistrivsel, lavt 

selvværd, lav frustrationstærskel samt ringe tilknytning til familie. 

Studiet slår fast, at forebyggelsesindsatsen i Danmark er forankret i den almindelige 

kriminalpræventive indsats, som er forankret i SSP-regi, og hvor radikalisering forstås som én 

blandt andre risikofaktorer (misbrug, psykisk udsathed, mistrivsel, skolefravær mv.). Der peges på 

skolen og daginstitutioner som steder, der kan arbejde foregribende og forebyggende ved at 

udvikle sociale kompetencer, kritisk sans og ansvarsbevidsthed hos børnene og ved at spotte 

bekymringstegn, eksempelvis manglende tillid til det omgivende samfund, oplevet diskrimination 

og stigmatisering eller oplevet legitimitet af vold. Studiet peger på indsatser i skoleregi, hvor der 

dels bør arbejdes helhedsorienteret med at skabe en skole, der har karakter af en inkluderende 

institution, hvor mangfoldighed og demokrati værdsættes, dels bør der arbejdes med en 

kapacitetsopbygning hos lærerne, så de kan skabe trygge relationer både mellem elever og mellem 

elev og lærer samt sikre en opretholdelse af klasseværelset som et ’trygt rum’ kendetegnet af 

forståelse og tolerance. 

I forlængelse af denne rapport udgiver Regeringen (Regeringen 2016) sin nationale 

handlingsplan ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering”, hvor det slås fast, 

at den danske tilgang til forebyggelse af radikalisering er organiseret gennem et tværsektionelt 

myndighedssamarbejde, der involverer både lokale og nationale myndigheder. Samarbejdet om at 

forebygge radikalisering blandt børn og unge sker i regi af SSP-samarbejdet, hvor udvalgte 

medarbejdere har særlig viden om ekstremisme og radikalisering. Handlingsplanen ønsker en 

systematisk indsats i dagtilbud, grundskolen og på ungdomsuddannelserne, hvor fokus er på 

elevers medborgerskab, kritiske kompetencer og demokratiske erfaringer. Lærere, pædagogisk 

personale og ledere tilbydes desuden kurser om demokrati, medborgerskab og forebyggelse af 

radikalisering i skoleregi. 

 

Beskrivelse 3: Risikoprofil og Relationsprofil – former for synlighed 

Socialstyrelsen (2017) har udgivet et hæfte målrettet SSP-konsulenter og medarbejdere på det 

kriminalpræventive område i kommuner. Hæftet præsenterer to redskaber til systematisk 

kortlægning af unge, der er i risiko for at blive tiltrukket af kriminalitet, og unge, der er i risiko for 
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at blive del af problemskabende ungegrupperinger. De to redskaber, redskabet ”Risikoprofil” og 

redskabet ”Relationsprofil” er udarbejdet ud fra en idé om, at der findes risikofaktorer, der giver 

forhøjet risiko for, at børn og unge får en kriminel adfærd eller bliver tiltrukket af 

problemskabende ungegrupperinger, og at der findes beskyttende faktorer, der mindsker denne 

risiko.  

I hæftet præsenteres en identifikationsopdeling af problemskabende 

ungegrupperinger, der kan anvendes til at identificere ungegrupperinger i et område. Opdelingen 

er hentet fra Det Kriminalpræventive Råd, der deler grupperingerne i 3 typer af grupperinger med 

hver deres karakteristika: Bekymrende vennegrupper, hvor det primært er unge i alderen 12-17 år, 

der finder sammen om rusmidler og som socialiserer på gaden og i offentligheden, men ikke på et 

særligt område. Territorielle uroskabende ungdomsgrupper, hvor det primært er unge i alderen 

13-23 år som altid er knyttet til et geografisk område og kender hinanden fra deres opvækst samme 

sted. Kriminelle ungdomsgrupper, som ligner de territorielle uroskabende ungdomsgrupper, men 

adskiller sig ved at have tættere relationer til voksne rocker- og bandemiljøer og i forlængelse 

heraf begå mere alvorlig kriminalitet. 

Redskabet ”Risikoprofil” kan anvendes som baggrund, når forskellige fagpersoner 

sammen skal vurdere udvalgte unges adfærd og omstændigheder. Redskabet er tegnet som et 

termometer, med en farveskala fra svag violet til rustfarvet i toppen, hvor farverne indikerer graden 

af risiko. Skalaen er opdelt efter 5 niveauer, som er formuleret ud fra viden om risikofaktorer og 

risikoadfærd: I niveau 0 er der ingen risikofaktorer, I niveau 1, 1b og 1c er der begyndende tegn 

på, at den unge er risikotruet, eksempelvis tegn på skolefravær eller at den unge er antruffet af 

politiet på gaden. I niveau 2 og 3 viser den unge en risikoadfærd, eksempelvis højt fravær fra skole 

eller kriminel adfærd, og i niveau 4 er den unge medlem af en kriminel grupper og laver 

personfarlig kriminalitet. 

Redskabet ”Relationsprofil” kan anvendes, når forskellige faggrupper sammen skal 

kortlægge en bekymrende ung persons relationer og disses positioner i forhold til hinanden. 

Redskabet vokser frem som en ”mind-map”, hvor personens navn skrives i midten og dennes 

relationer (venner, familie, trænere mv) skrives i bobler omkring, der så kan forbindes via streger. 

På denne måde skabes et overblik, som uddybes ved at se på ”boblernes” relationer til hinanden, 

hvor de holder til og hvilke aktiviteter de laver sammen. På denne vis kan man søge efter ’gode’ 

relationer og aktiviteter, hvorudfra man kan starte en indsats. Eksempelvis ved at støtte personens 

deltagelse i fodboldklubben. Relationsprofilen kan også bruges til at kortlægge ungegrupperinger 

i et område. 
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Dispositiv 

Med dispositivbegrebet ønskede Foucault at skabe en anderledes måde at beskrive historie på, 

hvor det ikke er en begivenhedshistorie med underliggende historiske udviklingsmodeller, der er 

forklaringsrammen for nutiden (Villadsen 2011:291), men at nutiden kan forklares gennem 

historisk tilblevne og stadig betydende dispositiver. Sådanne dispositiver er mellemliggende 

strategiske logikker, som gør, at noget bliver tydeligt og træder frem for iagttagelsen, og som det 

derfor bliver muligt at udtale sig om (Deleuze 1992:160). Et dispositiv kommer til syne gennem 

måder at få øje på noget, så derfor er det gennem at undersøge, hvordan materialet, eksempelvis 

dokumenter, love, samtaler, institutioner eller læresætninger, kaster lys på noget og søger at 

håndtere noget, at man kan se aftegninger af et dispositivs strategiske og manipulerende 

systematik.  

Foucault beskriver dispositiv som: 

 ”…et fuldstændigt heterogent hele, der implicerer diskurser, institutioner, arkitektoniske 

strukturer, regulative beslutninger, love, administrative forholdsregler, videnskabelige 

ytringer, filosofiske, moralske og filantropiske læresætninger, kort sagt: ligeså meget det 

sagte som det ikke-sagte, dét er dispositivets elementer. Dispositivet selv er nettet, som 

etableres mellem disse elementer…[ ]..Dispositivet er altid indskrevet i et magtspil og 

samtidig altid knyttet til de grænser for viden, som stammer fra den, og som i samme 

henseende bestemmer den. Dette er netop dispositivet: et hele af styrkeforholdsstrategier, 

som betinger og betinges af særlige former for viden.” 

 (Foucault, citeret i Agamben 2010:9-10).  

En grundlæggende antagelse er her, at intet er noget i sig selv, men må forstås som et filtret 

multilineært ensemble, hvor det er trådene mellem elementerne i ensemblet, der udgør dispositivet 

(Deleuze 1992:159). Som en konsekvens af en sådan tankegang er der ikke et privilegeret sted at 

begynde en søgning efter sammenhæng eller en intention, for magten er decentral og på denne 

måde har analysen ikke et objekt (Øland 2007:28). Dispositivet kan betegnes som et udkast til en 

ordning af et stof, hvor trådene i nettet er i konstant bevægelse, og dispositivet befinder sig der, 

hvor orden er i færd med at ordnes, men ikke fuldt er på plads. Raffnsøe og Gudmand-Høyer kalder 

et dispositiv for: 

”en anordning med dele, der er arrangeret på en særlig måde i forhold til hinanden, så de 

virker bestemmende på det virkefelt, som anordningen forarbejder.”  

(Raffnsøe og Gudmand-Høyer 2005:154) 
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I et dispositivs ensembler af tråde, så er diskursive praktikker og diskursive formationer centrale, 

men kan ikke betragtes som et privilegeret sted i et dispositiv, og må også anskues i deres 

konjunktion til materialiteter, der eksempelvis kan være kroppe, ting og steder. Et dispositiv er en 

kompleks og heterogen mangfoldighed, som både er amorf og på samme tid mangeformet: 

”it takes no singular or essential form but rather involves shifting lines of descent and 

trajectory, different strategies and logics (which may find support or antagonism with 

others), and multiple locations of performance (be it a profit seeking company, a think-tank, 

a social enterprise, a school, a PISA examination, a school inspection etc.)”  

(Bailey 2013:815). 

Denne amorfe og polymorfe form kommer til eksistens, når den retter sig mod noget, så man kan 

ikke spørge, hvad et dispositiv er, men i stedet må man spørge, ”et dispositiv for hvad? og med 

hvilket formål” (Callewaert 2017: 29). Et dispositiv samler sig omkring og retter sig imod bestemte 

historiske påtrængende vanskeligheder (Raffnsøe og Gudmand-Høyer 2005:161), hvilket i 

forbindelse med denne afhandling vil sige oplevede trusler mod nationen, staten og fællesskabet. 

Dispositiver er ikke pludseligt opdukkede fænomener, men er snarere historiske singulære ad hoc-

løsninger på specifikke problemer, som gradvist systematiseres og rutiniseres til selvfølgelige og 

generelle løsningsmodeller på prekære sociale problemer (Villadsen 2011:292).  

I en dispositivanalyse er akserne Magt, Viden og Subjektivering centrale og de må 

forstås som serier af variabler, der supplerer hinanden og som er i evig bevægelse gennem et 

dispositivs net af linjer. (Deleuze 1992:159). Om akserne kan det siges, at Magten er der, hvor der 

konstrueres subjekter, der kan intervenere i forhold til andre, Viden er der, hvor styringsobjekter 

konstitueres gennem problematiseringer og løsningsforslag, og Subjektiveringer er måder, hvorpå 

subjekter bringes til at ville noget bestemt. Akserne sameksister, og de forudsætter hver især 

hinanden uden dog at kunne reduceres til hinanden. Akserner virker på en måde, hvor sandheder 

fremkommer som selvfølgelige inden for et dispositiv, hvis sandheder har en dispositionel magt 

til at blive adlydt (Callewaert 2017:35 – med henvisning til Paul Veyne). For at kunne analysere 

aksernes produktioner af sandheder foreslår Deleuze (1992:160) fire analytiske tilgange centreret 

omkring 4 linjer: 

Lyslinjer og udsagnslinjer. Disse første to linjer er dimensioner, der synliggør og 

italesætter. Det er både diskursive praksisser, der gør styringsobjekter og styringssubjekter synlige, 

men det er også diagrammer, tabeller og statistikker, der visualiserer styringsfelter, og som gør det 
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muligt at forestille sig, hvem og hvad, der skal styres, hvordan autoritets- og lydighedsrelationer 

skal konstitueres samt hvordan forskellige steder og aktører skal forbindes med hinanden.  

Kraftlinjer. Dette er styringens episteme, og det er her, hvor forbindelsen mellem 

styring og tænkning understreges. Det er her, hvor tanken søger at gøre bestemte emner, domæner 

og problemer styrbare gennem viden, ekspertise, strategier, kalkulationsmidler eller rationalitet. 

Subjektiveringslinjer. Subjektet er ikke prædetermineret, men fremkaldes gennem 

styringsregimer, der fremkalder, optimerer og skaber diverse egenskaber og kapaciteter hos 

bestemte aktører. En sådan styring er succesfuld for så vidt at aktørerne bringes til at opleve sig 

selv gennem sådanne egenskaber og kapaciteter. Subjekter er ikke et produkt af et enkelt 

dispositivs magt- og videnseffekter, men subjekter disponeres gennem dispositiver. 

 (Villadsen 2011:292-293, Dean 1997:61, 72-76, Deleuze 1992:160). 

En historisk dispositivanalyse er altså nysgerrig på de tre aksers og de 4 linjers 

forbundne og foranderlige bevægelser over tid, hvor noget er kommet til at fremstå som 

selvindlysende og sandt, og hvor der over tid har tegnet sig en anordnende logik, der kan 

identificeres. Foucault har selv lavet sådanne dispositivanalyser af blandt andet fængslets opståen 

med dets idé om overvågning og straf (Foucault 2016), hvor han afdækker og artikulerer et 

disciplinerende dispositiv, og i sine forelæsninger på Collage de France afdækker og artikulerer 

han et sikkerhedsskabende dispositiv ved blandt andet at undersøge byplanlægning og 

forebyggelse af madmangel (Foucault 2007). Jeg stiller mig på skuldrene af disse to 

dispositivanalyser, og jeg har derfor ikke som ambition at identificere et disciplinerende og et 

sikkerhedsskabende dispositiv, men vil i stedet bidrage med afdækninger af, hvordan sikkerhed 

som kriminalitetspræventivt arbejde praktisk tager sig ud og kommer til udtryk som effekter af 

dispositiver. I forlængelse af dette forstår jeg det kriminalitetspræventive arbejde som del af et 

praksisregime, der relaterer sig til særligt sikkerhedsskabende, disciplinære og juridiske 

dispositiver (Foucault 1991:75, Øland 2007:28, Dean 2006:54), og jeg lægger et teoretisk og 

analytisk fokus på dispositivers disponerende kræfter i en undren over, hvordan det kommer til 

udtryk i en konkret praksis. Jeg vil beskrive og forstå det sociale, mens det bliver til og er i færd 

med at danne normgivende mønstre. 

 

Et sikkerhedsskabende dispositiv 

Et sikkerhedsskabende dispositiv retter sig strategisk mod at skabe sikkerhed. Det forsvarer 

samfundet på forskellige måder gennem en forvaltning af mulige risici, der er forbundet til særlige 
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fænomener som eksempelvis tyveri, madmangel eller sygdom. Foucault bruger som et illustrativt 

eksempel byplanlægning i det syttende og attende århundrede, hvor byens traditionelle lukkethed 

omkring sig selv (bag store bymure, selvforsyning og lokalt bystyre), blev udfordret af voksende 

samhandel og nye administrative systemer. Dette nødvendiggjorde, at byen måtte lukke sig op 

over for omverdenen for at imødekomme truslen om økonomisk nedgang, madmangel eller tab af 

borgere, der søgte andre steder hen. Som et forsvar for byen, og som en håndtering af de oplevede 

risici, blev der skabt metoder og teknikker, hvoraf en af de vigtigste var cirkulation. Skabelsen af 

cirkulation af varer (handelsaftaler, infrastruktur), cirkulation af mennesker, viden, administrative 

systemer eller juridiske standardiseringer var konkrete redskaber og løsninger for at imødegå 

risikoen for byens undergang. (Foucault 2007:12-13). Gennem dette eksempel fremhæver 

Foucault cirkulation som en central udmøntning af et sikkerhedsskabende dispositiv. 

Et sikkerhedsskabende dispositiv er ikke forebyggende men udbedrende, og det 

virker ved at organisere og installere en slags infrastruktur, der går i forbindelse med den realitet, 

som den søger at udbedre. Det er en infrastruktur, der nivellerer og begrænser realiteten, 

eksempelvis bandekonflikter, ved at etablere forbindelser mellem forskellige elementer, der kan 

virke på en sådan måde, at det, som kan ske, ikke sker. Det kan være gennem at etablere 

exitprogrammer, pædagogiske metoder i dagtilbud, forældrekurser, reguleringer af statslige 

økonomiske midler, udvekslinger af informationer, boligpolitik, etc. Foucault præciserer det 

sikkerhedsskabende dispositiv på denne vis:  

”….to arrive at an apparatus (dispositif) for arranging things so that, by connecting up with 

the very reality of these fluctuations, and by establishing a series of connections with other 

elements of reality, the phenomenon is gradually compensated for, checked, finally limited, 

and in the final degree, cancelled out, without it being prevented or losing any of its 

reality…[]..and not by trying to prevent it in advance, an apparatus is installed, which is, I 

think, precisely an apparatus of security and no longer a juridical-disciplinary system.” 

(Foucault  2007:37). 

Et sikkerhedsskabende dispositiv retter sig i sine håndteringer af realiteten mod fremtiden, det 

uvisse, det sandsynlige og det, som kan ske. Det vil sige, at det ikke retter sine handlinger mod 

det, som er, for at lade det forblive, som det er, men i stedet igangsætter det serier af hændelser og 

etablerer forbindelser mellem elementer, der kan føre til sandsynlige resultater. Der er her tale om 

en sikkerhedsskabende mekanisme, der håndterer sandsynligheder, og som gør det gennem 

statistiske optællinger (antal kriminelle handlinger, dømte gerningsmænd, offerundersøgelser, 

elever, køn mv.), som så igen kombineres gennem normer, sandsynligheder og estimater, der kan 
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udsige noget om fremtidige tilrettelæggelser, der kan søge at minimere eller optimere 

sandsynligheder i disse serier af hændelser og elementer (Foucault 2007:20). 

Når et sikkerhedsskabende dispositiv retter sig mod fremtiden, retter styringen 

gennem sikkerhed sig mod en idé om potentialitet, som er, når muligheden for at være eller ikke 

at være er eksisterende. Potentialitet er:  

””the existence of non-being” it is the “presence of an absence,” the presence of the can that 

we cannot.” (Giorgio Agamben i Bleeden 2010:70).  

Potentialitet er konstitueret af dets ikke-potentialitet, og når det potentielle bliver virkeligt, så 

suspenderer det sig selv. Giorgio Agamben (Bleeden 2010:71) giver et illustrativt eksempel når 

han siger, at en digter skriver et digt og det færdige digt er det omvendte af alt det, som kunne 

være blevet, men ikke blev. På denne vis definerer han potentialitet som: 

”What is truly potential is thus what has exhausted all its impotentiality in bringing it wholly 

into the act as such” (Agamben i Bleeden 2010:72).  

I et sikkerhedsskabende dispositiv skaber dette nogle særlige blikke på ’realiteten’ og aktualiteten, 

hvor eksempelvis realiteten ’skole’ ses som aktualiseret fravær af alle de kroppe, der kunne have 

været der, men som ikke er der. Realiteten ”terror” ses som aktualiseret fravær af alle de 

terrorhandlinger, der kunne have foregået, men som ikke er foregået. Dette blik gør, at vi alle ses 

som potentielt fraværende, som potentielle kriminelle, som potentielle terrorister, og det gør at 

styringen rettes mod alle og mod det miljø, der omgiver os alle. Det er en styring, der ikke blot 

behersker individet, men også behersker det, som det kan risikere at blive til. 

I et sikkerhedsskabende dispositiv er styringen funderet i en idé om frie individer, 

der gennem indsigt kan forvalte sig selv, og som gennem pastorale teknikker støttes i at finde 

kompetencer, styrker og færdigheder, som de ikke vidste, de var i besiddelse af (Foucault 1982, 

Dean 2006, Rose, O’Malley & Valverde 2009). På samme tid er disse kompetencer og indsigter – 

denne bevidsthed -  lokaliseret i kroppe som en materialitet, så kroppens tilstedeværelse og 

placeringer i miljøer er vigtige elementer i et sikkerhedsskabende arbejde. Kroppe skal håndteres 

således, at de placeres i miljøer, der kan kalde på særlige potentielle muligheder, og miljøer skal 

ordnes på en sådan måde, at de kan kalde på særlige potentielle muligheder i bevidsthederne. Et 

miljø kan være naturgivent ligesom den natur, der omgiver den unge, og det kan være kunstigt, 

som den sammensætning af huse og individer, som omgiver den unge, men generelt kan det siges, 

at miljøet er en kombination af faktorer, der berører den unge. Et miljø kan være familie, 
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omgangskreds, fritidsjob, men kan også være måder at indrette byrum og skoler på, og dermed er 

det ikke kun den unge og dennes bevidsthed og vilje, der håndteres, men det er også den unges 

miljø, der organiseres, planlægges og fabrikeres til at understøtte eller nedtone det, som kan ske 

og gerne må ske (Foucault 2007:21). Et miljø er risikabelt forstået på den måde, at hvad der måske 

sker engang i fremtiden er ikke til at vide præcist, og hvordan kombinationen af elementer i et 

miljø fungerer og virker sammen kan gøre det usikkert at udsige noget om årsager og virkninger. 

Alligevel er det på dette risiko- og mulighedsniveau, dispositivet arbejder gennem fabrikerede 

reguleringer, intensiveringer, minimeringer og maximeringer af risikofaktorer og 

beskyttelsesfaktorer6. 

Et sikkerhedsskabende dispositiv er centrifugalt og har en tendens til at ville udvide 

sig gennem integration af nye elementer; psykologi, kriminologi, markedskræfter, private aktører, 

offentlige aktører, byplanlægning m.m. (Foucault 2007:45). 

Et sikkerhedsskabernde dispositiv retter sig mod sikkerhed. Sikkerhed er dog ikke 

noget i sig selv, men noget som bliver til i det øjeblik dispositiver udfolder sig og spiller sammen. 

Udmøntninger af sikkerhed sker gennem særligt tre grundlæggende modaliteter af dispositiverne 

jura, disciplin og sikkerhed (Foucault 2007:5-6), hvor jeg i det følgende kort skitserer de tre 

dispositivers dispositionelle karakter. Fælles for de tre er, at de kan anskues som sociale 

teknologier, der behandler en omverden.  

Juridisk dispositiv. Lovgivning og dens resultat, loven, etablerer en sondring mellem 

det forbudte og det tilladte, mellem det ønskede og det uønskede. Den etablerer en binær kode, der 

kobler den forbudte handling med en passende type af straf, og som gør loven til en juridisk 

mekanisme, der kobler straffen med former for kontrol, der kan kontrollere, supervisere, inspicere 

og tjekke både udførelsen af straffen, men også ”synderen”, som kommer til syne i den binære 

                                                 

 

 

6 Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer er begreber, der benyttes inden for det socialfaglige felt, eksempelvis når 

skolen italesættes som en beskyttelsesfaktor (Spring og Spring (2014): ”Udsat - Læreren og skolen som 

beskyttelsesfaktor”), når årsager til kriminalitet søges forstået (Olsen, Dahl & Poulsen (2016): ”På vej mod 

ungdomskriminalitet. Hvilke faktorer gør en forskel i ungdommen?” SFI), eller når professionelle skal opspore 

omsorgssvigt (Socialstyrelsen: Vidensportalen på det sociale område: 

https://vidensportal.dk/temaer/Omsorgssvigt/risiko-og-beskyttelsesfaktorer  Besøgt den 1. maj 2018). Jeg vælger 

bevidst at anvende disse begreber for at understrege, hvilken form for styring, der er virksom her, nemlig en styring, 

der trækker på særlige viden, og for at vise måder, der tænkes og tales. 

https://vidensportal.dk/temaer/Omsorgssvigt/risiko-og-beskyttelsesfaktorer
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kode. En ”synder” der også, uden for den binære kode, kommer til syne, problematiseres og 

diagnosticeres gennem medicinske, psykologiske, sociologiske og kriminologiske former for 

viden, og derigennem transformeres til en styringsgenstand (Foucault 1978, 2007:5). Loven 

producerer en differentieret kategorisering af kriminelle handlinger, der kobles til passende 

differentierede straffeforanstaltninger, der anses for retfærdige, og loven finder sine begrundelser 

i et korpus af love og tekster, man skal holde sig for øje (Foucault 2016:199). 

Disciplinært dispositiv. Hvor loven er præskriptiv og foreskriver en orden mellem 

det ønskede og det uønskede, opererer disciplinen med dens sociale teknologier på et forebyggende 

niveau, hvor det uønskede søges forhindret i overhovedet at opstå. Orden vil i denne tankegang 

være, at når alt, der er forbudt, er blevet forebygget, så vil der ideelt være orden. Disciplinen 

normaliserer gennem foreskrivende normer, der mobiliseres og opererer gennem beskrivelser, 

inddelinger, skemaer, indretninger og lokaliteter, som på den ene side fremskriver individuelle 

forskelle og ligheder, men som også virker ved at arbejde på sammensætning af disse individuelle 

forskelle til gavn for den samlede mangfoldigheds bedste funktion, som bliver værdisat gennem 

formulerede mål (Foucault: 2016:165). Disciplinens normalisering er derfor ikke en beskrivelse 

og en kategorisering af det normale i forhold til det unormale, men en måde at beskrive individet 

som individ og at bringe orden i en given mangfoldighed via linjer, der adskiller, observerer, 

taksonomerer og tydeliggør for så at kunne sammensætte i forhold til en ønsket mangfoldigheds 

nytte og gavn (Foucault 2007:57). 

Disciplinering opererer gennem forskelligartede disciplinerende teknikker i 

disciplinerende institutioner som skolesystemet, fængslet, fabrikken eller hospitalet. Fælles for 

teknikkerne er, at de virker gennem legemet, og på denne vis bliver kroppen til en ”politisk 

anatomi” og en ”magtmekanisme” igennem hvilken subjektet skabes og formes (Heede 1992:104). 

Disciplin er centripetal, så den fokuserer, koncentrerer og omslutter ved først en rumlig 

afgrænsningsproces, eksempelvis en skole, for der at kunne overvåge, kontrollere og styre de 

subjekter, der er indskrevet i stedet, ned til mindste detalje. Disciplinen griber ind i 

styringsgenstandens daglige eksistens for at forme og modulere fremadrettet, eksempelvis gennem 

afkrydsningslister, mødetider og pensum. Disciplin virker også gennem pastorale teknikker, hvor 

der drages omsorg for ”sjælen”, vores inderste tanker og begær, som bringes frem i lyset gennem 

samtaler, anerkendende relationer eller tillidsskabende øvelser (Foucault 1982:784, Foucault 

2007:127). Det er også her, hvor institutioner som ’familie’ kan mobiliseres til at varetage 

pastorale funktioner, eksempelvis gennem snakke med familiens børn om, hvad der er svært i 

skolen, grunde til fravær eller ønsker for fremtiden. Inddragelsen af familien viser dog også, 
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hvordan disciplinære mekanismer har en tendens til at blive afinstitutionaliserede og brede sig ud 

over institutionernes fysiske mure som smidige overvågende kontrolprocedurer, der gør det muligt 

at holde sig orienteret om familiers levevis, trivsel og omstændigheder, hvor barnets mistrivsel og 

skolefravær kan være det legitime påskud til at holde sig orienteret. På denne vis er disciplinære 

institutioner sociale observatorier (Foucault 2016:228). 

Et sikkerhedsskabende dispositiv er en udbedrende teknologi, der etablerer 

beredskaber, der sætter i stand til at behandle, hvad der potentielt viser sig. Dispositivet virker 

gennem realiteten, som det søger at nivellere og holde på et acceptabelt niveau, som ikke truer den 

sammenhængskraft, det samfund eller det fællesskab, som man søger at forsvare (Foucault 

2007:4). 

 

At arbejde med dispositiv som beskrivelse og som analytisk ramme 

Dispositiv er en epistemologisk konstruktion, der muliggør en prisme, hvorigennem vi kan få øje 

på anordnende anordningers forbindelseslinjer, hvorved elementer som institutioner, 

vidensformer, teknologier, legemer og erfaringer samles og ordnes (Jensen 2016:11). Et dispositiv 

kommer til syne som det sociales sedimenterede udvekslingsmønstre mellem forskellige sociale 

elementer, og det genererer samtidig til stadighed nye mønstre (Jensen 2012:11). På denne vis er 

en dispositivanalyse aftegninger (beskrivelser) samtidig med at den viser, hvordan dispositiver 

aftegner. Et dispositiv har altid en strategisk funktion og indskriver sig altid i et magtforhold i 

krydsningen af magt- og vidensforhold (Agamben 2010:10), så på denne måde vil en 

dispositivanalyse også være en analyse af magt og styring i et moderne samfund. 

Et første metodologisk princip i en dispositivanalyse er at placere et tværgående 

analytisk blik på styringsteknologiers praktiske karakter og effekter, hvoraf institutioner som SSP-

samarbejdet blot er en effekt blandt mange i et konstant spil mellem elementer (Foucault 

2007:117). Det er et tværgående perspektiv mere end et lokaliseret perspektiv, selv om blikket i 

analysen kortvarigt godt kan placere sig bestemte steder i netværket. Analysen fæstner sit greb 

der, hvor der er en praktisk omgang med noget for derved at kunne spørge, hvordan noget gøres, 

når nu dette noget ikke kan forstås som noget i sig selv (Foucault 1991:74). Undersøgelsen 

funderes derfor i omgangen med ’tingen’, i talen om ’tingen’ samt i en epistemologisk forståelse, 

hvor ord skaber, hvad de nævner, hvor noget gøres synligt gennem teknologier, institutioner og 

praksisser, og hvor noget skabes og synliggøres gennem netværk af samvirkende elementer 

(Villadsen 2006:12,17). Det er også en vekselvirkning mellem tanke og materie, hvor også 
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erfaringer og arkitektoniske og tekniske anordninger og indretninger er medproducerende (Jensen 

2016:10). Jeg anvender dette metodologiske greb, når jeg beskriver SSP-samarbejdet som 

eksempler på mobiliseringer og realiseringer af anordnende anordninger inden for et 

sikkerhedsskabende dispositiv, der gennem normative håndteringer, forordninger og indretninger 

gør det muligt at få øje på nogen og noget – som vist gennem de 3 beskrivende eksempler i starten 

af kapitlet. 

Fysiske fremtrædelsesformer kan være tærsklen til at iagttage det, det er muligt at 

ytre sig om og som er muligt at få øje på (Deleuze 1992:167). En fysisk fremtrædelsesform er en 

fremtrædelsesform, der fremtræder alt efter hvilket lys (viden og magt), der rammer den; ligesom 

et impressionistisk maleri, hvor lyset fremkalder motivet. Mit start-greb er derfor at søge efter et 

materielt udtryk af sikkerhed, og her giver Foucault (1982:780) en yderligere ledetråd, når han 

foreslår et empirisk udgangspunkt, der griber fat i konkrete modstandsformer, der udfordrer 

magtens former. Disse modstandsformer foreslår han så at bruge som en slags kemisk katalysator, 

der fremkalder, og dermed kaster lys på, magtens virkemåder og effekter. Den konkrete fysiske 

fremtrædelsesform og modstandsformer som kemiske katalysatorer er derfor i det følgende en 

metode til en første beskrivelse af mobiliseringer af elementer i et sikkerhedsbevarende dispositiv 

rettet mod en konkret hændelse og oplevet trussel. En beskrivelse, der i det følgende viser, hvordan 

dispositivet laver et beredskab, der håndterer en realitet7, her vist som terrorangrebet i USA den 

11.9.2001, som her forstås som en modstandsform.  

Den følgende analyse baserer sig på min læsning af forskelligartede dokumenter 

(Bilag 1), der forholder sig til kriminalitetsforebyggelse, og som er kommet efter 2001. Min 

analyse er et bidrag til Christians Borchs (2005) genealogiske analyse af dansk kriminalitetspolitik, 

hvor han har undersøgt problematiseringer af fænomenet kriminalitet gennem historien, samt 

hvilke løsninger på kriminalitetsproblematikken, der er søgt. Hans redegørelse slutter i år 2000, et 

år før terrorangrebet. Jeg definerer dette angreb som en kritisk begivenhed (Das 2005:5-6, Kolås 

2017:520), der har agens i nutiden ved at virke som en fortolkningsnøgle for ting, der er sket før 

og efter begivenheden, og hvor erindringen om begivenheden fremkalder, definerer og forrykker 

                                                 

 

 

7 Foucault bruger selv betegnelsen ”the reality of..” eller ”event” til at beskrive, hvad det er, dispositivet retter sig 

mod (Foucault 2007: 36). Det vil sige, for eksemplets skyld, at det er hændelsen terrorangreb, som kommer i fokus 

og søges håndteret, og ikke frygten for terror. 
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vante kategorier og forståelser8. Ved at tage udgangspunkt i denne kritiske begivenhed så 

aktualiserer jeg Borchs analyser ved at beskrive dispositive mobiliseringer og realiseringer 

omkring en nutidig kriminalitetsproblematik. 

Gennem Borchs analyse demonstreres, hvordan kriminalitetsopfattelser (og dermed 

institutionelle og andre foranstaltninger) har ændret sig fra at blive forstået som et produkt af 

forbryderens frie vilje (år 1866-1900), et resultat af sygdom og degenerering (år 1900-1930), 

noget, der kan behandles hos den enkelte (år 1930-1970), til at blive forstået som et iboende 

normalt fænomen i samfundet som på forskellig vis kan forebygges (1970-2000). Borch’s analyse 

slutter i år 2000, hvor han, med henvisning til Niklas Rose (1996), viser, hvordan kriminalitet 

søges styret ved at engagere individer og lokalsamfund i det kriminalpræventive arbejde, samt 

gennem fysisk-rumlige teknologier som miljøplanlægning. På mange måder er dette stadig 

gældende, men som jeg viser i det følgende, sker der en tiltagende kriminalitetshåndtering via 

mobilisering af sikkerhedsmæssige elementer som overvågning, visitering og global cirkulation af 

viden og lovgivning, og der realiseres en kriminalitetsopfattelse, som linker forståelsen af den 

kriminelle og dennes handlinger til globale politiske og religiøse bevægelser, som gør kriminalitet 

farlig for statens sikkerhed.  

 

Anordnende anordninger 

Den 11. september 2001 fløj to fly ind i World Trade Centers tvillingetårne, og et tredje fly ramte 

Pentagon i USA. Disse terrorangreb var begyndelsen på det, der betegnes som ’krigen mod terror’, 

og selv om der både tidligere og senere har været terrorangreb, så står denne begivenhed fra 2001 

stadig skarpt i erindringen om det, der skete. Kapringen af flyene og de brændende bygninger kan 

også anskues som fysiske former for modstand mod en magtudøvelse bundet til en sekulær 

                                                 

 

 

8 Lars Erslev Andersen (2016) viser eksempelvis, hvordan begreber som ”Radikalisering” og ”Terror” er blevet 

almene begreber, som alle bruger til at referere til et fænomen, som vi tror, vi har en fælles forståelse af. Iflg. Erslev 

Andersen har disse to begreber en performativ og rituel funktion, hvor handlinger og initiativer legitimeres ved blot 

at påberåbe disse termer uden yderligere forklaring. Hvis et politisk program, chats på sociale medier, måder at 

klæde sig på og opføre sig på i det offentlige rum, eller en pludselig religiøsitet bliver set som en potentiel kilde til 

radikalisering, så får staten straks ret til at forebygge sådanne elementer ved yderligere sikkerhedsforanstaltninger. 
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demokratisk orden9. Hvis jeg lader dette angreb virke som en kemisk katalysator, der rummer en 

modalitet, der fremkalder, redefinerer og forrykker forståelser af traditionelle kategorier, og som 

mobiliserer og realiserer særlige elementer inden for et dispositiv, så kommer et dispositiv til syne, 

der er rettet mod sikkerhed, territorier og befolkninger gennem problematiseringer og 

løsningsforslag.  

Den 21. september 2001 mødtes Det Europæiske Råd (Dok. 1, bilag 1) til et 

ekstraordinært møde for at analysere den internationale situation efter terrorangrebene i USA og 

for at drøfte EU’s indsatser. Terrorangrebene blev på mødet tolket som et angreb mod ”åbne, 

demokratiske, tolerante og multikulturelle samfund” og Rådet bakkede op om et modsvar fra USA 

og for at straffe ”gerningsmændene, sponsorerne og de medskyldige i sådanne handlinger”. Det 

Europæiske Råd ønskede et modsvar inden for et FN-regi og ønskede at samle en koalition mellem 

EU, USA samt lande som ”Rusland, arabiske og muslimske partnere, og alle andre lande, som vil 

være klar til at forsvare vores fælles værdier”. Modsvaret til angrebet skulle være et svar, der er i 

tråd med de frihedsværdier som er grundstenen ”i vores civilisation”. I referatet fra mødet henvises 

til et møde holdt i Tammerfors i 1999 (Dok 2, bilag 1), hvis formål var at beslutte politiske 

retningslinjer og prioriteter for at ”udvikle EU som et område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed ved fuldt ud at gøre brug af de muligheder, som Amsterdam-traktaten giver”. På dette 

møde formuleredes, at værdier som ”et fælles engagement med hensyn til frihed, der bygger på 

menneskerettigheder, demokratiske institutioner og retssamfund” er nødvendige for at sikre freden 

og velstanden i Den Europæiske Union, og at disse værdier søges operationaliseret gennem ”det 

indre marked, Den Økonomiske og Monetære Union og evnen til at tage globale politiske og 

økonomiske udfordringer op”. På mødet formuleredes yderligere visioner om ” fælles asyl- og 

indvandringspolitikker”, ”bedre forenelighed og større konvergens mellem medlemsstaternes 

retssystemer”, ”fælles indsats for at forebygge og bekæmpe kriminalitet og kriminelle 

organisationer i hele EU” samt ” fælles standarder for myndighedernes integritet”. 

Mødet i 2001 tog udgangspunkt i samme målsætninger, men skærpede adskillige 

punkter: Øget politi- og retssamarbejde, der vil gøre det muligt at samarbejde på tværs af 

                                                 

 

 

9 Jeg er klar over, at der kan være forskellige forklaringer på formålet for terrorangrebet, men for eksemplets skyld 

fremhæver jeg denne forklaring, som rummer religion og demokrati, da det er denne forklaring, som jeg ser som 

dominerende i det læste kildemateriale, se bilag 1. 
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landegrænser. I dette lå også et ønske om at kriminalisere terrorhandlinger, så samarbejdet skulle 

munde ud i fælles juridiske definitioner på terrorisme. Øget sikkerhed i lufthavne. En fælles EU-

udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, der integrerer kampen mod terror gennem eksempelvis 

involvering i og dialog med lande, hvor terrorisme fødes, samt fælles asylpolitik. Økonomisk 

samarbejde gennem fri cirkulation af den fælles EURO for at skabe økonomisk sikkerhed. 

Disse to møder fulgtes af flere møder, flere handleplaner, lovgivning, men også 

gennem materialiseringer som sikkerhedsscanninger i lufthavne af både kroppe og kufferter, 

betonklodser omkring pladser og fortove, mindesteder for terrorofre, undervisningsmaterialer og 

spillefilm om terrorangrebet ”9/11”. Aftegninger af et sikkerhedsskabende dispositiv, hvor møder, 

referater og handleplaner aktiverer elementer i et sikkerhedsskabende dispositiv, og som på samme 

tid selv performer et dispositiv gennem samlingen af viden, institutioner og love. 

Referaterne fra disse to EU-møder (1999, 2001) samt EU’s anti-terrorisme strategi 

(2005), Socialstyrelsens pjece om systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge 

(2017), Rambølls litteraturstudie om forebyggelse af radikalisering i skoleregi (2016), 

Regeringens anti-radikaliseringsplan (2016), Regeringens udspil til reform af indsatsen mod 

ungdomskriminalitet (2017) samt aftaleteksten om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet 

(2018) danner i det følgende baggrund for min skabelse af en collage, der illustrerer et arbejdende 

sikkerhedsskabende dispositiv, og som viser blot et lille indblik i linjer mellem ensembler, der 

trækker i hinanden i håndteringen af en hændelse. Jeg forstår collagen som mobiliseringer og 

realiseringer – aftegninger mens de tegnes – og collagens form visualiserer det skitsepræg et 

dispositiv må antage som et arbejdende apparat, hvor kun min udvælgelse af dokumenter sætter 

en grænse for dets centrifugale udfoldelse. Aftegninger i collagen bliver uddybet efterfølgende, 

hvor jeg laver en nærmere beskrivelse af aksen, hvor styringsobjekter konstitueres og ordnes, og 

hvor særegne individer gøres synlige som nogen, der bør udsættes for opdragende og afrettende 

foranstaltninger. 

Min formidling i form af en collage er inspireret af John Laws (2010:2) kritik af 

tiltroen til samfundsvidenskabelige metoders objektivitet og fremstilling, som om disse metoder 

er skudsikre garantier for klarhed og forståelse af en virkelighed, der kan forstås. For Law er det i 

stedet en pointe, at der findes forskellige sociale og materielle realiteter, som er bundter af 

forgrenede og generative relationer, der er rodede, vage og ubestemmelige. Han mener, at særligt 

traditionelle samfundsmæssige metoder til at forstå og til at formidle resultater herfra i stedet 

forvrider disse realiteter til en form for klarhed. Metodernes logik og standarder laver uorden i det 

rodede ved at fremhæve visse elementer og dermed gøre andre elementer fraværende i et forsøg 
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på at skabe orden. Jeg har valgt collageformen for at illustrere det ustyrlige og det rodede, men 

arbejder med det forbehold, at collagen på ingen måde repræsenterer og formidler det, som er, men 

den er et stykke af verdens tekstur, som jeg har vævet af et særligt materiale, her ord og sætninger 

nedskrevet i dokumenter. Collagen illustrerer også en kortvarig fastholdelse i transformationen af 

et empirisk kildemateriale til en traditionel afhandlingstekst, og den illustrerer således også lagene 

i det løbende ordningsarbejde, som jeg præsterer, hvor jeg bevæger mig fra beskrivelser til mine 

begrebsliggørelser af materialet. 

Min ordning og udvælgelse af indholdet i dokumenterne er inspireret af Raffnsøe og 

Gudmand-Høyer (2005:167), som nævner videnskabsformer, erfaringsgenstande og institutioner 

som umiddelbart åbenbare manifestationer og fremtrædelsesformer af et dispositiv. 

Erfaringsgenstande, eksempelvis drab på civile af civile, der erfares som terrorisme, samtidig med 

at denne erfaring søges håndteret inden for særlige institutioner, eksempelvis økonomiske og 

juridiske institutioner samt gøres til genstand for særlige former for viden, eksempelvis 

kriminologi og pædagogik. Jeg har derfor i min gennemlæsning af de forskellige dokumenter 

markeret, når erfaringsgenstande blev beskrevet, når der mobiliseres institutionelle 

foranstaltninger og når der trækkes på eller henvises til særlig viden. Desuden har jeg markeret, 

når værdier bliver formuleret. Når jeg vælger at fremstille resultatet af min læsning i en collage er 

det en måde at kunne beskrive arbejdende dispositive håndteringer af en hændelse, hvor det er 

nettets disponerende trækken mellem fremtrædelsesformerne, der virker normerende for den 

sociale udveksling. De realiserede fremtrædelsesformer har jeg valgt bevidst ikke at formidle i en 

lineær form – i stedet er de skrevet hulter til bulter uden nogen form for hensyntagen til logik, 

årsag/virkningstankegang, progression eller transparens. Dette er gjort for at understrege 

dispositivers amorfe og polymorfe form, som jeg søger at omdanne til tekst. 

  



 

56 

 

Collage 1: Nettet strammes  

Fælles standarder. Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. De 10-17 årige. Døralarmer. 

Capture and exchange passenger data. Positiv psykologi. Individets personlige karaktertræk og 

erfaringer. European Council. Menneskerettigheder, demokratiske institutioner og retssamfund. 

Det indre marked. Lokalsamfundet. Klasseværelse. OECD. Retssystemet. Lillebror. Airports, 

seaports and aircraft security. Grobundsfaktorer. Problematiske elever med indvandrerbaggrund. 

Den enkelte. Politi. Analyse af kriminalitet. Amsterdam traktaten. Observatorium for Racisme og 

Fremmedhad. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Trygt rum. Psykisk udsathed. 

Medborgerskab. Common definition of terrorism. SSP. A world of peace, the rule of law and 

tolerance. Ungelavalder på 12 år. Justitsministeriets Forskningskontor. Fodboldtræneren. 

Socialstyrelsen. Biometric information. Victims of terrorism. Der er tale om anslået 40 børn om 

året i alderen 10-11 år og anslået 700 unge om året i alderen 12-17 år. Børn og unge i alderen 10-

14 år. Mødepligt. Gerningsmand. Kommunerne. FN. Videoovervågning. The Financial Action 

Task Force. Religionsundervisere. §115 møder. §50 undersøgelse. Skolefravær. Territorielle 

uroskabende ungdomsgrupper. Implementation Research. Ungetypologier. Forbedringsforløb. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen. Domstolene. Sårbare og letpåvirkelige børn og unge. 

Undersøgelse af kroppens overflader. Lovkrav. PET. Udlændinge- integrations- og 

boligministeriet. Forældrecoaches. Pas. Pædagogisk personale. Boligsocial indsats. 

Progressionsmåling. Koncept for forebyggende, anerkendende og tillidsopbyggende samtaler. 

Demokratiske, kritiske og sociale kompetencer. Kvinderettigheder. Overholde dansk lovgivning. 

Eurojust. Europol. Radicalization. Forebyggelsestrekanten. Al Qaeda. Bekymringsparameter. 

Tematisk syntesetilgang. Kvantitativ. Rettigheder og pligter. Islam. Grundskolens ældste klasser. 

Lokale aktører. Forenklede verdensopfattelser. Security Council Resolution 1368. European 

Central Bank. European Security and Defense Policy. Butikstyveri. Hærværk. 

Ungdomskriminalitet. Ungdomskriminalitetsnævn. Døgninstitutioner. Fødekæder til bander. 

Robusthed. Godt forhold til forældrene. Godt forhold til skolen. Høj selvkontrol. Fællesskaber. 

Daginstitutioner. Det Kriminalpræventive Råd. Tværfaglige fora. Udvekslingsprogrammer. 

Fængsler. Demokratiske stater. Velstand. Forhærdede bander. Erfaringer fra mere end hundrede 

praktikere og professionelle. Sociale medier. Improved collection and analysis of information and 

intelligence. Good governance. Root causes. Infrastructure. Solidarity. Free movements. 

Fællesskabet. Koncept for enkeltsagshåndtering. 

 

Det enkelte barn og den enkelte unge i krydsfeltet mellem farlighed og risiko 

På tværs af de læste dokumenter fremskrives børn og unge både som en samlet målgruppe, men 

også som den enkelte elev, det enkelte barn og den enkelte unge, som så igen kan differentieres i 

forskellige aldre, alt efter hvilke institutionelle, lovmæssige og juridiske retningslinjer, der 

bestemmer myndighedernes ret til at gribe ind, påvirke, undervise eller dømme. Det er børn og 

unge, der har en adfærd og som er i besiddelse af noget, der kan påvirkes og aktiveres, både 

gennem det miljø, som barnet eller den unge færdes i, gennem forskellige metoder, forskelligt 

undervisningsindhold og via forskellige mentorer, vejledere, dårlige eller gode fællesskaber. Det 

er noget, der er i risiko for at kunne påvirkes negativt, men det er også noget, der gennem 

forskellige beskyttelsesfaktorer kan skærmes, beskyttes og rustes til at kunne klare sig. 
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Det er dette noget, som kan udgøre en potentiel risiko og i sidste instans en farlighed 

i den enkelte, og som derfor søges beskrevet, forstået og håndteret gennem dokumenternes både 

undersøgende, men også foreskrivende og politiske blikke. Noget ses nogle steder beskrevet som 

noget, der kan aktiveres i det enkelte barn, den enkelte unge, eksempelvis kan de udvise manglende 

motivation, kritisk refleksion, respekt og tolerance, som så kan aktiveres gennem tillidsfulde 

relationer, nye handlemåder, nye tilhørsforhold, mere medbestemmelse, mere respekt, mere 

demokrati, mere inklusion, mere ansvar og flere krav. Men når noget er påvirkeligt, så er risikoen, 

at det er ”problemadfærd”, der bliver kaldt frem som præferencer for vold/aggression, 

autoritetstro, lav frustrationstærskel eller forenklede fjendebilleder (eksempelvis Rambøll 

2016:10,22, Regeringen 2018:6). Miljøet omkring børnene og de unge bliver derfor et centralt 

indsatsområde for at kunne kontrollere disse aktiveringer og påvirkninger, hvorfor særligt skolen, 

klubben, familien, venner og sociale netværk bliver mål for overvågning, styring og kontrol. Det 

større miljø, globalisering, internationale konflikter, sociale medier, flygtningekrisen og 

integrationsproblematikker indgår i dette samspil og nævnes særligt i forhold til børn og unges 

radikaliseringsprocesser (se eksempelvis Counter-terrorism strategy 2005:9). 

Der differentieres dog i dette noget, for nogle børn og unge er mere sårbare og mindre 

robuste end andre og dermed mere påvirkelige overfor ekstremistiske holdninger og kriminelle 

miljøer (Regeringen 2017:5, Regeringen 2018:10), særligt hvis de er dømt til at vokse op i udsatte 

boligområder, ghetto-områder eller færdes i højrisiko-grupperinger. I materialet ses en 

psykologisering af dette noget, som er sårbarhed, manglende robusthed og at være letpåvirkelig. 

Ved denne psykologisering flyttes talen dels til en tale om at ville beskytte dette sårbare barn 

gennem forskellige beskyttende faktorer og indsatser, dels placeres det potentielt risikable og 

farlige i en psykisk struktur, som dermed bliver begrundelsen for en eventuel kriminel løbebane 

eller en radikaliseringsproces. Denne iboende sårbarhed og den psykiske udsathed er et farligt 

personlighedstræk, hvis det aktiveres og påvirkes gennem katalysatorer som personlige kriser, 

internationale begivenheder eller i mødet med prædikanter og dårlige fællesskaber, der så 

nemmere kan rekruttere dem. Der er derfor en interesse i at forstå denne psykiske struktur, at forstå 

hvem dette barn, denne unge er, samt deres motiver og forklaringer for at indgå i fællesskaber og 

for at udøve kriminelle handlinger (Rambøll 2016:6). Kriminologiske og psykologiske 

forklaringer af motiver og af børn og unge flettes sammen med standardiserede internationale 

juridiske kriminaliseringer af særlige handlinger, og hvor det er i samspillet mellem alt dette at der 

opstår en stillingtagen til de unges adfærd og handlinger. Der tegnes et billede af et farligt barn/ung 

(den sårbare, letpåvirkelige og psykisk udsatte), der potentielt er i risiko for at begå kriminelle 
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handlinger, hvis farligheden aktiveres gennem eksterne påvirkninger, som er forskellige 

risikofaktorer, der så kan søges håndteret. Coppock og McGovern (2014) underbygger dette og 

viser, hvordan sårbarhed ofte kobles sammen med religiøs overbevisning i diverse engelske policy 

dokumenter om radikalisering, der trækker på socialvidenskabelige og psykologiske 

forklaringsmodeller. På denne vis mener de, at der fremskrives en sårbar muslimsk ung, hvor 

opmærksomheden rettes mod at arbejde med denne sårbarhed med den effekt, at (muslimske) 

unges politiske modstandshandlinger afmonteres gennem beskyttende interventioner som 

aktivering af mere modstandsdygtighed, mere øvelse i kritisk tænkning, mere empati og flere 

tillidsfulde relationer. Særligt i (mine) dokumenter, der omhandler forebyggelse af radikalisering 

og terror kommer den (sårbare) muslimske unge til syne gennem udbygningen af disciplinære 

teknikker som brug af ”demokratiske praksisser og processer” samt præcisering af skolernes 

curricula, særligt curriculum for religionsundervisningen, der bør indeholde 

”menneskerettigheder, ære, samt moral og etik”. I fængslerne skal fængselspersonalets uddannelse 

styrkes i forhold til sprog og kulturelle normer og der skal etableres skærpet screening og tilsyn 

med religiøse forkyndere i fængslerne. Øget tilsyn med frie grundskolers forberedelse af eleverne 

til at leve i et dansk samfund med frihed og folkestyre samt et obligatorisk kursus i dansk 

familieret, frihed og folkestyre for præster, imamer og forkyndere uden for folkekirken 

(Regeringen 2016). 

Som en rød tråd gennem det læste materiale opløses børn og unge til håndterbare 

faktorer, der enten kan virke som beskyttelsesfaktorer eller risikofaktorer. Disse faktorer 

fremskriver særlige professionelle til at håndtere, modellere eller intervenere i forhold til så 

forskellige faktorer som udsatte boligområder, sociale medier, familier, vennegrupper, skolegang, 

fremmedkrigere, fattigdom eller kriminelle bander. Det er nogen gange professionelle, der ikke 

har ’face-to-face’ kontakt med de unge, men som er byplanlæggere, arkitekter, økonomer, 

politikere, grænsevagter, og hvor man kan sige, at de arbejder ’på de store linjer’ med miljøet 

omkring den unge, men fjernt fra den unge – selv om deres arbejde meget direkte kan påvirke de 

unges kroppe, bevægelser, muligheder og oplevelser. Der fremskrives også lærere, pædagoger, 

fængselsbetjente, politifolk, mentorer, ung-til-ung vejledere og familierådgivere, der gennem face 

to face disciplinære teknikker på nærmest magisk vis forventes at kunne udføre undervisning, 

inklusion og oplysning, der transformerer børn og unge til ansvarlige, pligtopfyldende og tolerante 

medborgere i krydsfeltet mellem risiko og farlighed.  
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Metodologi 

Jeg har produceret afhandlingens empiri (bilag 2) i to SSP-netværk i to forskellige kommuner 

gennem et feltarbejde på sammenlagt 11 måneder. Det ene SSP-netværk er placeret i Region 

Storkøbenhavn (SSP-Grønby10), det andet er placeret i Region Sjælland (SSP-Gulby). Det 

empiriske materiale fra SSP-Grønby består af nedskrevne observationer af månedlige SSP-møder 

(7), møde om årsplansrevidering (1), SSP-ledermøde (1), intro-kursus for SSP-medarbejdere (1) 

samt SSP-introduktion på en enkelt skole. Desuden har jeg gennemført interviews (Bilag 3) med 

lærere (2), pædagoger (1), kriminalpræventiv politi (1), SSP-konsulent (1), fraværskonsulent (1) 

og social kontrol konsulent (1). I SSP-Gulby har jeg nedskrevne observationer af (12) ugentlige 

”Mandagsmøder”, månedlige SSP-møder på to forskellige skoler i området (1 på hver skole), SSP-

medarbejderinternat (1) og fyraftensmøde (1). Jeg har her gennemført interview med (2) SSP-

konsulenter. I begge SSP-netværk har jeg indsamlet SSP-foldere, infomateriale samt hentet 

information fra deres hjemmesider. For begge steder gælder endvidere, at jeg har deltaget i 

uformelle samtaler, og særligt har jeg benyttet mig af at få kørselslejlighed til og fra møder, hvor 

bilen har været et godt sted at tale sammen. 

Ud over disse længerevarende samarbejder har jeg interviewet en kriminalpræventiv 

betjent (1) samt en kommunal SSP-konsulent (Hvidby) (1) som en vej ind i felten.  

Jeg har derudover deltaget i Den Kriminalpræventive Dag 2016 og 2017, som er en 

stor landsdækkende konference, samt deltaget i forskellige arrangementer, som har været nævnt 

af eller organiseret af SSP-medarbejdere, eksempelvis temadag om skolefravær og aftensmøde 

med Natteravnene. Desuden har jeg observeret undervisning på Pædagoguddannelsen Frøbel om 

SSP-samarbejdet, finansieret af Trygfonden. 

Dette empiriske materiale udgør grundlaget for min analyse. Det følgende afsnit 

bygger jeg op omkring to dele, hvor første del er en præcisering af de sociologiske perspektiver, 

der ligger til grund for min empiriproduktion, og som jeg anvender til at få øje på måderne at 

mobilisere og realisere børn, unge og skole gennem SSP-medarbejdernes praktiske omgang med 

at skabe sikkerhed gennem samtaler. I anden del beskriver og begrunder jeg mine 

                                                 

 

 

10 Alle byer, der optræder i afhandlingen, anonymiserer jeg gennem farver, eksempelvis Grønby, Gulby eller 

Beigeby. Det er en pragmatisk løsning, der er lettere at håndtere end at skulle finde på bynavne, der ikke findes. 
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undersøgelsesmetoder, og jeg giver en indsigt i nogle af de pragmatiske valg og overvejelser, som 

er opstået gennem feltarbejdet, og som har været med til at forme produktionen af empirisk 

materiale. Jeg afslutter afsnittet med nogle etiske overvejelser, som jeg finder centrale for mit 

arbejde med det producerede empiriske materiale.  

 

Et teori-informeret og etnografisk inspireret feltarbejde 

Min produktion af empiri er vokset ud af en poststrukturalistisk forståelse, hvor formningen af det 

empiriske materiale også er en del af konstitueringen og konditioneringen af det undersøgende 

blik, i hvilket det sociales tilbliven bliver synligt. I poststrukturalismen smelter metodologi og 

metode sammen i en analysestrategisk konditionering af det undersøgende og iagttagende blik. På 

denne vis er der en stærk forbindelse med mine metodologiske overvejelser og mine kommende 

analysestrategiske overvejelser. 

Min empiriproduktion er sket gennem et teori-informeret feltarbejde, hvor formålet 

er at producere empiri, der bidrager til en analyse af SSP-medarbejderes måder at beskrive 

kriminalitetstruede børn, unge og skole. Mit fokus var at generere et empirisk materiale, der giver 

grundlag for at kunne iagttage og undersøge dispositive disponeringer som noget, der kommer til 

udtryk. Det følgende er altså en begrundelse for, hvorfor jeg har kigger på noget særligt på en 

særlig måde. 

Til feltarbejdet fandt jeg inspiration inden for den konstruktionistisk-inspirerede del 

af etnografien, (Holstein og Gubrium 2008, 2009), der har som udgangspunkt, at den sociale 

virkelighed ikke er noget, der er, men noget, der løbende produceres, konstrueres og opretholdes 

gennem kontinuerlige samhandlinger. Denne proces benævner Holstein og Gubrium som en 

realitetskonstruktion, som bedst observeres og undersøges ved at spørge om, hvordan en social 

virkelighed realiseres og gøres. Dette er et perspektiv, der ikke søger at få indsigt i en social 

virkelighed som noget, der findes og som er noget, der skal forstås og kan beskrives, men et 

perspektiv, der fokuserer blikket på processer, hvor social virkelighed konstrueres og opretholdes. 

Det er et perspektiv, der giver forrang til, hvordan social orden organiseres og formuleres gennem 

tale og interaktion, og som er særligt nysgerrigt på de hverdagsprocedurer og de handlinger, som 

mennesker anvender for at gøre deres erfaringer fornuftige og forståelige for andre gennem 

begrundelser, sorteringer og ordninger. 

For Gubrium og Holstein (2009:2) er det særligt narrativer, historiefortælling samt 

sproglige redegørelser og begrundelser, der får forrang i deres analyser. De forstås som former for 
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social praksis, der producerer subjekter, viden og autoriteter, og som ikke i sig selv er en afspejling 

af sociale omstændigheder, men som er medskabende og kontinuerligt konstruerende. Denne form 

for interaktionistisk social praksis er en diskursiv praksis og en praktisk diskursiv udfoldelse, der 

realiseres som del af situationer og kontekster. Med denne inspiration, og med tråde til 

dispositivers 3 akser, magt, viden og subjektivering samt dispositivers fire linjer, giver jeg forrang 

til ”samtalen”, og hvad folk siger og gør med ord, i mit fokus for min undersøgelse.  

Mit feltarbejde er endvidere moduleret efter den etnometodologiske inspiration, der 

også findes hos Gubrium og Holstein (2008:375,377, 2009:24), og som insisterer på, at 

interaktioner og talen skal studeres i deres hverdagslige autentiske situationelle udfoldelse. Fokus 

for etnometodologien er de metoder, mennesker anvender til at begå sig i hverdagslivet og til at 

opretholde en social orden. Etnometodologien er interesseret i, hvad mennesker konkret gør, dvs. 

hvordan de typificerer, kategoriserer og klassificerer, og hvordan de reagerer i og håndterer 

situationelle samhandlinger og samtalemønstre (Jacobsen 2014:303). Det observerende blik skal 

derfor fæstne sig ved ’praktiske aktiviteter’, ’praktiske omstændigheder’ og ’den praktiske 

sociologiske ræsonering’, som alle er mobiliseringer og realiseringer af social orden. Det 

observerende blik skal desuden iagttage, hvordan social orden tales til eksistens i autentiske 

situationer, hvor moralsk orden er en del af dette arbejde, der folder sig ud i et nu (Garfinkel 

1984:1). Fra denne inspiration er det særligt typificeringer, kategoriseringer og klassificeringer, 

jeg er interesseret i, hvorfor jeg også er inspireret af forståelser, som har et etnometodologisk 

udspring, men hvor samtalen bliver central, nemlig forståelser hentet fra konversationsanalysen 

(Sacks 1972, Sacks, Schegloff & Jefferson 1984, Nielsen & Nielsen 2005) og den interaktionelle 

sociolingvistik (Drew & Heritage 1992, Schegloff 1992, Gumperz 2015), der særligt retter blikket 

mod selve det at samtale med hinanden for at begribe de mekanismer, der lader en samtale udfolde 

sig. Samtalen er en observerbar og registrerbar praksis, hvilket også kan forklare den ofte sete 

kombination af disse tilgange med den etnometodologiske.  Disse inspirationer lægger til grund 

for mit metodiske valg om et relativt snævert observationsfokus gennem feltarbejdet, nemlig 

valget om primært at observere månedlige og ugentlige SSP-møder, primært at have fokus på det 

sagte og samtalen i mine feltnoter samt ikke at følge med de involverede SSP-medarbejdere ud af 

mødelokalet til deres lokale arbejdssteder, hvor de interagerer med de unge. 

Med dette snævre observationsfokus, lokaliseret i en lokal situeret institutionel 

kontekst, er det særligt institutionelle interaktioner, jeg har adgang til. Paul Drew og John Heritage 

(1992:4) definerer institutionel interaktion som en interaktion, hvor deltagernes institutionelle eller 

professionelle identiteter på en eller anden måde gøres relevante for de arbejdsopgaver, som de er 
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engagerede i. Dette betyder, at institutionaliserede interaktioner ikke behøver at foregå fysisk på 

arbejdspladsen, men også kan foregå i grøntafdelingen i Brugsen, når læreren eksempelvis møder 

en forælder, der spørger til sin datters trivsel i skolen. Et kendetegn ved institutionaliserede 

interaktioner er, at de finder sted for at opfylde en allerede besluttet målsætning (Drew & Heritage 

1992:24). Disse målsætninger kan eksempelvis være beskrevet i kommissorier, manualer og 

strategipapirer eller være indlejret i den måde, staten har organiseret det sociale arbejde på. 

Målsætninger er også noget, der praktiseres og gøres relevant gennem den praktiske organisering 

af møder, eksempelvis gennem punkter på dagsordenen, der beskriver hvad der skal tales om. 

Asymmetri er desuden særligt distinkt i institutionelle interaktioner, når man med asymmetri 

mener ulighed mellem samtaledeltagere, når det kommer til rettigheder og forpligtelser i 

forbindelse med besiddelse og distribuering af viden samt taleret og dermed mulighed for at præge 

interaktionen. (Drew & Heritage 1992:47). 

 

Sproghandlinger er performative sociale handlinger 

Jeg henter som sagt inspirationer fra idéer fra konversationsanalysen, men jeg laver ikke en 

konversationsanalyse. Inspirationen herfra har bragt mig til at tænke på samtale som en slags 

mekanisme, et apparat, hvor der foregår forskellige skabende dynamikker gennem et 

taleudvekslingssystem, hvor folk gør deres forståelser synlige i omgang med hinanden som 

observerbare samtalepraksisser (Nielsen 1999:13). I idéen om et taleudvekslingssystem ligger 

også en idé om, at dette taleudvekslingssystem består af sproghandlinger (Searle 2008:2). John 

Searles begreb om sproghandlinger gør op med en forståelse af, at sprog blot er beskrivelser af 

verden. I stedet er sproghandlinger performative sociale handlinger, der producerer konsekvenser. 

En sproghandling er en handling med en illokutionær modalitet, dvs. med en tilsigtet virkning, så 

når en taler siger ”jeg vil gerne undskylde”, så siges sætningen ud fra en særlig hensigt, her kan 

det være at få tilgivelse, og denne hensigt kan forstås som et forslag til samtalepartneren, som 

denne forventes at reagere på. Hvis samtalepartneren reagerer i forhold til hensigten bag 

sproghandlingen, eksempelvis ved at modtage eller ikke at ville modtage undskyldningen, så kan 

man sige, at sproghandlingen er vellykket. På denne vis kan samtale også forstås som en form for 

social interaktion med en afsender og en modtager (Searle 2008:1). Bronwyn Davies and Rom 

Harré (2014:25) kritiserer dog Searle, fordi han, i deres optik, reducerer samtalen til modtagerens 

risikable afkodning af hver enkelt afsenders individuelle sociale intentioner, og fordi han 

kategoriserer sproghandlingen efter den sociale intention hos afsenderen. I stedet foreslår de en 
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forståelse, hvor de lægger vægten på samtaledeltagernes fælles arbejde med at gøre deres egne og 

andres handlinger socialt determinerede, og de gør dette ved at argumentere for en produktiv 

gensidig relation mellem ”position” og ”illokutionær modalitet”. Dette betyder dels, at en sproglig 

handling kun bliver til en sproghandling, hvis den genkendes som sådan af alle deltagerne i 

samtalen, dels at hvad der egentlig er blevet sagt kan udvikle sig gennem samtalen. Davies og 

Harrés pointe er, at den sociale betydning af det sagte er afhængig af samtalepartnernes 

positionering, som igen er et produkt af den sociale modalitet, en samtale ’har’ eller ’får’. 

I sammenhæng med dette forstås samtaler i etnometodologien som 

’accomplishments’ – fuldbyrdelser – som kan observeres gennem samfundsmedlemmers 

redegørelser, som er at gøre noget forståeligt og tilgængeligt for andre (Nielsen 2007:24). 

Redegørelser er oversat fra det engelske ord ”accounts” og ”accountability” og det er centralt at 

understrege, at det ikke er tilfældigt, at det engelske ord også har tilknytning til et 

’regnskabssprog’, dvs. at når man gør rede for noget, så står man også til regnskab for noget, og 

derfor er det interessant at kigge på, hvordan denne redegørelse gør regnskab for noget, så det 

producerer mening i den konkrete sammenhæng. Redegørelser er der, hvor mennesker konkret 

beskriver, forklarer, kritiserer eller idealiserer handlinger og meninger, og hvor de diskursivt er i 

stand til at lave efterrationaliseringer (Jacobsen 2014:311). Garfinkel (1984:1) præciserer 

yderligere ved at kalde det for en situeret praksis af ”looking-and-telling”, dvs. at det er både 

mundtlige redegørelser, men det er også modtagelsen med dens lytten og kiggen og svaren, der er 

samskabende i det arbejde det er, at gøre rede for noget. 

Jeg har taget det valg i mine feltnoter at sætte i forgrunden, hvad samtaledeltagerne 

taler om og så ikke give samme opmærksomhed til mere kropslige interaktionsformer. Ikke, at 

disse former ikke er med i mine observationer, men jeg har ikke registreret dem med samme omhu 

som det sagte og beskrivelserne og redegørelserne i det sagte. Jeg tager også med mig idéen om 

sproghandlingers skabende og disponerende kraft, hvor samtaler også bliver effekter af samtaler, 

og hvor samtaler er en praktisk gøren og en praktisk omgang med noget, der producerer noget og 

nogen. Med disse overvejelser og valg som baggrund for min metodologi siger jeg samtidig, at jeg 

har produceret et empirisk materiale, hvor jeg efterfølgende kan trække noget ud af nogens praksis 

for dermed at kunne sige noget om, hvordan, og som hvad, kriminalitetstruede børn og unge samt 

skole beskrives og forstås, og, på et mere generelt plan, hvilke begrebsliggørelser, der tager form 

i et sikkerhedsskabende arbejde. 
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Uoverensstemmelser mellem et Foucault-perspektiv og et samtaleorienteret 

perspektiv 

Jeg begyndte denne afhandling med en læsning af Foucaults dispositiv-begreb for at begribe og 

beskrive virkninger og effekter af et sikkerhedsskabende dispositiv, hvoraf et element er 

kriminalpræventivt arbejde i et SSP-regi. I denne læsning fulgte jeg Foucaults metodologiske 

princip om at kigge på tværs af og uden for institutionelle, lokale og situationelle forhold for i 

stedet at følge linjer og akser (Foucault 2007:117) for at aftegne et mellemliggende niveau, en 

strategisk logik, som overskrider og forbinder sociale relationer, subjektpositioner og 

institutionelle procedurer, og som tilfører disse en særlig dispositionering (Villadsen 2011:291). I 

denne læsning af Foucault er det tydeligt, at han i sit udgangspunkt ikke er interesseret i, hvordan 

hverdagstale produceres som praktiske samhandlinger i situationelle lokale kontekster, og han er 

heller ikke interesseret i at forstå de regler, der styrer produktionen af sproghandlinger (Dreyfus 

& Rabinow 1983:47).  

I det følgende viser jeg, hvori nogle af forskellene og lighederne mellem et Foucault 

inspireret perspektiv og et mikro-sociologisk samtaleorienteret perspektiv ligger for derved at vise, 

hvad de hver især bidrager med til min undersøgelse. Dog vil jeg allerede slå fast her, at dispositiv-

perspektivet og Foucaults poststrukturalistiske orientering er den overordnede 

videnskabsteoretiske ramme for afhandlingen, mens etnometodologien og det mikro-sociologiske, 

samtaleorienterede perspektiv anvendes til at give mig adgang til begreber til at forstå samtaler og 

interaktioner som del af et dispositivs mobiliseringer, realiseringer og performances. De åbner for 

et blik på samtalen som en form for igangværende performativt og producerende maskineri. 

De to tilgange fokuserer det undersøgende blik forskellige steder, nemlig 

henholdsvis på tværgående linjer og lokale situationer. De to tilgange har også forskellig 

opmærksomhed på fortolkning og menneskelig bevidsthed, hvilket Dreyfus og Rabinow uddyber 

i deres bog “Beyond Structuralism· and Hermeneutics”, hvor de henviser til en brevveksling 

mellem Foucault og Searle om forskellen mellem erklæringer (statements) og sproghandlinger. 

For Searle kan en sproghandling tages for pålydende og det samme gælder for Foucault, når han 

taler om erklæringer, hvor man skal ikke kigge efter bagvedliggende eller dybere meninger, men 

se på det netværk, som de indgår i. For Searle gælder imidlertid, at man må interessere sig for, 

hvordan lytteren forstår sproghandlingen og svarer igen på handlingen. Derved flytter han 

interessen hen mod en anerkendelse af en fortolkende hverdagsbevidsthed (common-sense), som 

tilvejebringer en fælles oplevelse af mening og orden, og interessen gælder endvidere den 

situation, som sproghandlingen udfolder sig inden for, og som er del af lytterens gensvar. Foucault 
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forudsætter en sådan hverdagsbevidsthed, men er ellers ikke interesseret i denne. Foucault er heller 

ikke interesseret i at forstå eller kortlægge samtalers iboende orden, i stedet ønsker han at se 

sproghandlinger frigjort fra lokale kontekster og hverdagsforståelser ved i stedet at undersøge 

viden-magt konstellationer gennem diskursive formationer (Dreyfus og Rabinow 1982:46). Searle 

og Foucault kan enes om, at erklæringer og sproghandlinger er performative og producerer 

konsekvenser, og at der sker noget med dem i de netværk, som de indgår i, men, som Foucault 

formulerer i sit gensvar til Searle: 

 ”I was wrong in saying that statements were not speech acts, but in doing so I wanted to 

underline the fact that I saw them under a different angle than yours” (Foucaults brev til 

Searle, 15. maj 1979. 

(Michel Foucault, citeret fra Dreyfus & Rabinow 1983:46). 

På trods af forskelligheden bibeholder jeg de to perspektiver, fordi jeg finder, at de, trods de 

forskellige udgangspunkter, faktisk sammen har virket konstruktivt produktive for mine analyser.  

Med denne udfoldede teoretiske rammesætning vil jeg nu beskrive min 

empiriproduktion og de undersøgelsesmetoder, jeg har anvendt. Yderligere inviterer jeg til et 

indblik i mine praktiske håndteringer af udfordringer og problemer, som jeg oplevede undervejs i 

feltarbejdet.  

 

Empiriproduktion 

Jeg gennemførte mit feltarbejde i to forskellige SSP-netværk, som er placeret i to forskellige 

kommuner i henholdsvis Region Storkøbenhavn og Region Sjælland. For begge netværk gælder, 

at de dækker et stort område, som i en almindelig forståelse er områder, hvor man gerne vil bo 

med sin familie. For begge områder gælder også, at der er steder med boligområder, der rummer 

udsatte børn og familier. At det blev to kommuner, der blev udgangspunktet for mit feltarbejde, 

var et pragmatisk valg. Jeg startede feltarbejdet i SSP-Grønby, hvor jeg i udgangspunktet kunne 

få lov at deltage i månedlige lokaludvalgsmøder, hvilket fik mig til at beslutte mig for at søge 

endnu et SSP-netværk for derved at kunne få adgang til et større empirisk materiale. Det andet 

netværk blev SSP-Gulby, hvor jeg fik lov til at deltage i ugentlige mandagsmøder.  

Valget af netop to SSP-netværk var altså som udgangspunkt et pragmatisk valg om 

at kunne få adgang til et større empirisk materiale, men samtidig havde det også nogle metodiske 

og analytiske konsekvenser, som gennem forløbet har vist sig at være meget produktive. Jeg 
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ønskede at etablere et undersøgende blik, der kiggede på tværs af de to netværk, men som ikke 

sammenlignede dem for at finde ligheder og forskelle. Født ud af mit Foucault-inspirerede 

perspektiv formulerede jeg derfor, at det var steder i et sikkerhedsskabende dispositiv snarere end 

to forskellige SSP-netværk i kommuner med forskellige organisatoriske rammer, sammensat af 

forskellige professioner. Og selv om jeg undervejs har været nødt til at forstå de forskellige 

organiseringer og lokale arbejdsgange, og selv om det er noget, der ofte tales om af de involverede 

SSP-medarbejdere som værende centralt, så har jeg søgt at undgå at lede efter årsags- og 

virkningsforklaringer baseret på kommunale og lokale organisatoriske rammer, samt forskelle og 

ligheder mellem mine to undersøgelsessteder. Jeg har i stedet ligestillet mine to 

undersøgelsessteder og gensidigt brugt dem undervejs som kontrasterende perspektiver ved at 

anvende iagttagelser fra den ene institution til at skærpe mit blik på den anden institution og til at 

få uddybet min viden om det iagttagede. Eksempelvis blev jeg undervejs i mit feltarbejde optaget 

af, at de unge ofte blev nævnt i sammenhæng med deres familier. Det fik mig til i første omgang 

til at kigge efter, om det var noget, der skete på tværs af institutionerne, og dernæst undersøgte 

jeg, hvordan temaet blev udfoldet i praksis. Ehn og Löfgren (2006:164) siger om en kontrasterende 

metode, at det handler om at tænke gennem modsætninger og at stille spørgsmål til materialet som: 

Hvis du synes, de taler om familie, hvad er så ikke familie? Hvordan gøres ”familie” og hvordan 

gøres det ikke? Og hvad er så egentlig ”familie”? Kontrastering som tænkemåde fulgte mig 

gennem feltarbejdet som en måde til at få blik for mønstre af variationer i mine observationer 

(Larsen 2010:55), og det er en tænkemåde, jeg har taget videre med i mit analysearbejde med det 

empiriske materiale, særligt når jeg har skullet vælge eksempler fra materialet ud til mine analyser. 

At arbejde kontrasterende skærper opmærksomheden på det, som man vælger at fremhæve. Det 

har betydet, at når jeg har udvalgt eksempler i mit materiale, har jeg spurgt om det, der foregår i 

eksemplet, også kan findes andre steder, om det, som jeg synes at se kommer til udtryk på andre 

måder på andre steder, og hvad dette så kan sige om det eksempel, som jeg har fokus på. Jeg har 

tænkt, at hvis man kun tænker sammenligning så kan man risikere at forenkle et materiale til 

ligheder og forskelle, mens kontrastering bedre kan åbne materialet gennem den spørgende 

interesse til indholdet og gennem den måde, man prøver at få materialet til at tale sammen. 

 

At få adgang til felten som professionel rejsende 

En grundantagelse i et etnografisk feltarbejde er, at etnografen for en tid skal forlade sin egen 

verden og for en tid tage plads i et fremmed rum for derved at indskrive sig i det anderledes og få 
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erfaringer med det ukendte. Hastrup og Ramløv (1988:7) udnævner etnografen som en 

professionel rejsende, der søger at indvinde nyt land, og som arbejder gennem to adskilte 

erkendelsesprocesser, nemlig deltagelse, som indebærer indlevelse i det fremmede, samt 

observation, der forudsætter en distancering til det sete samt en registrering af det sete. Nærhed og 

distance, en slags synken ind i sociale interaktioner og fortolkningsmåder for på denne vis at forstå, 

hvad de involverede erfarer som meningsfuldt og betydningsfuldt, og på samme tid en distancering 

gennem nedfældning af feltnoter, båndoptagelser, spørgsmål og læsning af litteratur (Emerson, 

Fretz, Shaw: 2011:1). Men for at kunne deltage og observere kræves imidlertid en adgang til den 

verden, som man gerne vil studere, hvilket ikke altid er nemt, for en sådan adgang involverer ikke 

blot en fysisk mulighed for at komme indenfor, men involverer også feltens og mine egne 

konstruktioner af mig som deltager i deres verden. En adgangsforespørgsel kan også aktivere 

institutioner, lovgivninger, kontrakter og bekymringer, fordi det at træde ind i felten også betyder, 

at man får adgang til noget, som nogen gerne vil beskytte, eller som man skal vise sig værdig til 

at kunne få adgang til.  I det følgende beskriver jeg, hvordan jeg arbejdede med at få adgang til at 

deltage i SSP-møder, og jeg giver eksempler på udfordringer, som jeg har mødt undervejs. Jeg 

starter med at beskrive, hvordan det lykkedes mig at få adgang til afhandlingens to udvalgte SSP-

netværk, og dernæst viser jeg et eksempel, hvor det ikke lykkedes af få etableret en adgang. 

 

Juridiske betingelser og medlemskonstruktioner 

Jeg havde ikke kontakt til nogen SSP-netværk, inden jeg gik i gang med feltarbejdet, så en vej ind 

var at aktivere mine egne både faglige og personlige netværk til at pege videre på personer, som 

kunne være interessante at tale med som vej ind i felten. En kollega på universitetet satte mig i 

kontakt med en kriminalpræventiv betjent, som jeg lavede et indledende interview med. Ud fra 

princippet om en sneboldeeffekt (Biernacki & Waldorf 1981) bad jeg ham pege på en relevant 

person, jeg kunne kontakte, hvis jeg gerne ville observere konkrete SSP-møder mellem SSP-

medarbejdere. Han gav mig navnet på SSP-Grønbys SSP-konsulent, som jeg derefter kontaktede, 

og han og kommunen indvilligede i et samarbejde. Kontakten til SSP-Gulby kom senere, og her 

trak jeg på mine erfaringer fra Grønby og startede processen med at undersøge forskellige SSP-

netværk gennem deres hjemmesider, hvor jeg så, at SSP-Gulby skrev om ugentlige 

”mandagsmøder”, hvorefter jeg kontaktede kommunens SSP-konsulent, som indvilligede i at 

møde mig efter at have set min projektbeskrivelse. Dette møde resulterede i et samarbejde. 
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Da jeg planlagde min empiriproduktion, var jeg optaget af idéen om at kunne 

lydoptage samtalerne fra SSP-møderne, og jeg var inspireret af forskellige mikro-sociologisk 

orienterede studier, der analyserede møder mellem velfærdsarbejdere og 

patienter/klienter/borgere/brugere gennem lydoptagelser af samtaler (eksempelvis Nielsen 2007, 

Stax 2004). Et formuleret ønske om at optage samtalerne fra møderne i SSP viste sig dog hurtigt 

at give en del vanskeligheder i begge SSP-netværk, fordi der på møderne deles fortrolige og 

personfølsomme oplysninger om børn og unge, og fordi det er lovmæssigt bestemt, hvem der til 

sådanne møder har adgang til disse oplysninger. Dette gav et skærpet fokus på tavshedspligt, 

formuleret gennem SSP-konsulenternes henvisninger til lovgivninger og paragraffer om 

tavshedspligt og formidling af personfølsomme oplysninger, og der blev yderligere henvist til, at 

jeg gennem møderne kunne få adgang til viden, der kan have konsekvenser for statens sikkerhed. 

Jeg fik derfor aldrig lov til at lydoptage samtaler fra møderne, men i begge kommuner blev der 

formuleret fortrolighedskontrakter, der forholdt sig til min tavshedspligt med henvisning til 

Forvaltningslovens krav om tavshedspligt samt straffelovens forholden sig til videregivelse af 

fortrolige oplysninger. På samme tid formulerede Københavns Universitets jurister retningslinjer 

i kontrakten for min mulighed for at fremlægge og få bedømt min phd-afhandling. 

Fortrolighedskontrakten blev tærsklen til min deltagelse i selve SSP-møderne. 

Kontrakten blev relativt hurtigt underskrevet i SSP-Grønby, mens det i SSP-Gulby tog ca. 3 

måneder at få forhandlet teksten helt på plads. Det var ikke, fordi der var uenigheder, det handlede 

mest om nogle sproglige (juridiske) præciseringer, f.eks. om der skulle stå ”udløbsdato” eller 

”uden tidsbegrænsning” om hvor længe fortrolig information forbliver fortroligt, samt at 

dokumentet rent praktisk skulle forbi flere hænder for at blive underskrevet – hvilket også tager 

tid. Men med fortrolighedsaftalerne underskrevet kunne feltarbejdet begynde. Mens udarbejdelsen 

af kontrakten stod på fik jeg lov til at deltage i et første SSP-møde under forudsætning af, at jeg 

gik uden for døren under de punkter, hvor der blev udvekslet informationer om navngivne børn og 

unge. Det var derfor en stor lettelse for mig, da kontrakterne var underskrevet, for først her kunne 

jeg få adgang til de dele af mødet, som er mest relevant for mit forskningsfokus. 

Gennem mit feltarbejde erfarede jeg, at det at skabe adgang til felten er noget, som skal gøres 

løbende, fordi det ikke kun handler om samarbejdsaftaler, men også om menneskelige møder, 

informationsstrømme og graden af fysisk tilstedeværelse. Det er de små ting, som ikke at få at 

vide, når et møde er rykket en halv time, ikke at få besked, når et møde er flyttet til et andet sted, 

eller når en mødedeltager, som du har været sammen med gennem flere møder, kommer hen og 

præsenterer sig, og som først indser fejltagelsen, når de andre griner, og som pludselig under mødet 
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udbryder ”nu husker jeg det”. Det handler også om at få skabt en platform og en identitet i felten, 

hvorudfra man selvfølgelig huskes, men som også fungerer som et sted, hvor man kan få lov til at 

stille spørgsmål, som nogen vil svare på (Knudsen 1988:170). Uden en platform og en identitet er 

man usynlig, og man kan ikke vise, hvem man er, og om man er troværdig. Dette er et løbende 

konstruktionsarbejde, hvor identitetsudkast hele tiden er noget, der afprøves og forhandles, og jeg 

er gennem mit feltarbejde blevet præsenteret som ”Det er SSP-konsulentens studerende” eller ”den 

phd-studerende”, og jeg er blevet mødt med forventninger som ”Du er forskeren, du må vide, hvad 

der skal gøres” eller ”du ved, hvad jeg mener ikk’?” eller ”og så er jeg i gang med at skrive 

eksamensopgave i..”. Disse forventninger og betegnelser har skabt både muligheder og 

begrænsninger for min deltagelse i felten. Eksempelvis blev ”det er SSP-konsulentens studerende” 

sagt i starten af et af de første SSP-møder, jeg skulle overvære, og udsagnet rummer en vis 

dobbelthed i situationen. På den ene side en markering af, at det er SSP-konsulenten, der har bragt 

mig med ind, og dermed har jeg måske en særlig forbindelse til ham og kommunen, så pas på. På 

den anden side er det normalt, at pædagoger eller lærere har studerende i praktik, så det er ikke 

unormalt at bringe studerende med – og på denne vis blev jeg måske gjort mindre truende – bare 

en studerende. Jeg har gennem hele forløbet arbejdet med identiteten som studerende, fordi det er 

en identitet, der er kendt af de involverede, men jeg har også udvidet denne forståelse, dels gennem 

min alder (omkring 50 år, så en krop, der kan udstråle en vis modenhed), dels mit tidligere arbejde 

som lektor på pædagoguddannelsen, så jeg har en vis indforståethed og autoritet (”du ved, hvad 

jeg mener ikk’?”, ”og så er jeg i gang med at skrive eksamensopgave i..”) og endelig som den phd-

studerende, der ikke laver evaluering, ikke studerer jura, men pædagogik og ikke laver 

evidensbaseret forskning. Positionen og identiteten som (phd)-studerende har dog budt på den 

udfordring, at jeg har været én blandt en række af studerende over tid, der har ønsket at studere 

arbejdet med udsatte unge, og hvor jeg med min indtræden i felten er trådt ind i denne historik. 

Ved det første møde med den kommunale SSP-konsulent i Grønby blev jeg fortalt, at de tidligere 

havde samarbejdet med en phd-studerende, og at det ikke var endt så godt (hvordan ved jeg ikke), 

så dette har også været noget, som jeg har skullet forholde mig til. 

 

”Spørgsmålet er bare, hvad de siger opad i systemet” 

Det følgende er et eksempel fra et indledende interview med en SSP-konsulent fra en anden 

kommune, som jeg havde fået kontakt til gennem en universitetskollega. Jeg havde på forhånd 

sagt, at vi skulle tale om SSP’s organisering og arbejde for derved at hjælpe mig med at få kontakt 
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til mulige kommende samarbejdspartnere. Eksemplet viser et udsnit af vores samtale om at få 

adgang til at kunne indlede et samarbejde, hvilket viste sig aldrig at lykkes. Interviewet fandt sted 

efter jeg havde påbegyndt mit feltarbejde i SSP-Grønby. 

Solen skinner, og jeg har aftalt at mødes med en SSP-konsulent fra en kommune i 

nærheden af København på en café på Blågårdsgade i København. Vi sidder ved et lille bord midt 

i caféen, omgivet af snakkende mennesker og med min telefon på bordet, klar til optagelse. SSP-

konsulenten forklarer mig om hendes arbejde og fortæller, hvordan SSP-samarbejdet er organiseret 

i hendes kommune. Hvilke samarbejdspartnere de har og hvilke møder, som hun deltager i, både 

med andre SSP-medarbejdere og med politikere fra kommunen. Ca. 40 minutter inde i samtalen 

begynder jeg at spørge ind til et muligt samarbejde, og det viser sig, at SSP-konsulenten har nogen 

betænkeligheder: 

SSP-konsulent : ”(.) altså, jeg tænker, at øh, altså mine medarbejdere kommer til at 

overtage rigtig meget af det, jeg laver” 

Lone  : ”hmm” 

SSP-konsulent : ”og jeg er ret sikker, at de godt vil være interesserede, men 

spørgsmålet er bare, hvad de siger opad i systemet” 

Lone  : ”ja” 

SSP-konsulent : ”altså, også i forhold til, hvor meget, der bliver sådan offentliggjort. 

Lone  : altså jeg har, jeg har et samarbejde med en anden kommune” 

SSP-konsulent : ”ja” 

Lone  : ”øh, og vi er ved at udarbejde sådan en kontrakt” 

SSP-konsulent : ”okay” 

Lone  : ”altså, som meget udførligt siger, øh, dels, hvad er det, altså, dels, 

hvad er det for en slags tavshedspligt, vi er underlagt, men også 

hvordan opbevarer jeg alt det data, jeg får” 

SSP-konsulent : ”ja” 

Lone  : ”fordi, der er jeg jo, der er jeg også underlagt nogen meget strikse og 

også det der med øh, de er i hvert fald meget bekymrede for, går jeg 

nu til pressen” 

SSP-konsulent : ”ja” 

Lone  : ”er jeg sådan en ’undercover’ journalist (ha, ha), altså, øh, fordi, 

man kan sige” 

SSP-konsulent : ”der kan man bare se, hvor naiv jeg er, den tanke har jeg slet ikke 

tænkt (ha, ha)” 

Lone : ”(ha, ha) glem, hvad jeg sagde, glem hvad jeg sagde (begge griner). 

Nej, men mere for at sige, at det kunne godt være nogen længere oppe 

i systemet vil, vil tænke det, ikk” 

SSP-konsulent : ”ja” 
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I eksemplet udtrykker SSP-konsulenten betænkelighed ved, hvad dem ” opad i systemet” ville 

kunne tænke, særligt i forbindelse med, hvad der kunne blive offentliggjort. I min respons i 

slutningen af sekvensen gentager jeg ”nogen længere oppe i systemet” og markerer derved, at jeg 

sympatiserer med hendes betænkelighed, og dermed hende, og at mine forslag i den 

mellemliggende samtale skal ses som forsøg på at kunne berolige dem deroppe. Denne respons er 

på samme tid en slags reparation på noget af det, der er sket i samtalen, som gør, at SSP-

konsulenten undervejs er kommet i tvivl om sin egen ”naive” tiltro til mig og min rolle. I mit første 

svar til hendes betænkelighed henviser jeg til et samarbejde, jeg har etableret med en anden 

kommune, og hvor vi er ved at udarbejde en kontrakt, der forholder sig til tavshedspligt og til 

opbevaring af data. Jeg siger endvidere, at de også der var bekymrede for, om jeg kunne finde på 

at gå til pressen som en eller anden undercover journalist. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det kunne 

virke beroligende, hvis jeg henviste til den sikkerhed en fortrolighedskontrakt kunne give, men 

min videre snak om deres bekymring for at jeg kunne gå til pressen som en ’undercover’ journalist 

får den modsatte effekt ved at SSP-konsulenten begynder at tvivle på sin egen dømmekraft. Vi 

griner begge her, og jeg skynder mig at sige, at hun bare skal glemme, hvad jeg sagde. I situationen 

kender SSP-konsulenten mig ikke, så når hun kommer i tvivl i samtalen, har jeg ikke noget 

goodwill eller en troværdighed, som hun kan trække på i sin tvivl. Jeg har kun den goodwill og 

den troværdighed og de erfaringer, hun har med den person, som har anbefalet mig til mødet, og 

som måske kun er nok til, at hun ikke har affejet mig til at begynde med. Den fælles latter i 

ordvekslingen er også med til at opretholde en orden, hvor jeg ikke taber ansigt ved hendes 

pludselige tvivl om mine intentioner, og en beskyttelse af hende ved måske ikke at have 

gennemskuet mig, og endelig min blottelse som interviewer ved at have åbnet døren til en 

mulighed, som jeg skynder mig at prøve at få hende til at glemme.  

Det viser sig i løbet af samtalen, at SSP-konsulenten for nylig har sagt sit job op, så 

hun kan ikke samarbejde med mig. Hun lover at tage min henvendelse videre, men jeg hører aldrig 

tilbage. Der kan være mange praktiske grunde til dette, men i mit genhør af interviewet er jeg 

blevet slået af, hvor meget arbejde vi lægger i disse indledende tilnærmelser med at skabe tillid og 

troværdighed over for hinanden, og hvor meget arbejde der er i at få skabt en platform, hvorfra 

man kan få noget til at ske. Lidt længere henne i interviewet kommer et eksempel på, hvordan 

tidligere studerendes undersøgelser af SSP også aktiverer betænkeligheder i forhold til at indlede 

et samarbejde: 
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SSP-konsulent : ”øh, og det er jo rigtigt, det var faktisk rigtigt ærgerligt for den anden 

dag, der var jeg til sådan en stort noget, det var faktisk i går, hvor der 

var en kommune, der havde valgt at sige ja til nogen 

kandidatstuderende” 

Lone  : ”narj” 

SSP-konsulent : ”og så skulle de fremlægge deres projekt og det var bare så 

meganegativt” 

Lone  : ”nå” 

SSP-konsulent : ”så de sad faktisk og sagde, ”nå men det er godt Turkisby, I har prøvet 

det af”, der er aldrig nogen af os andre, der siger ja til at samarbejde 

med nogen igen (ha, ha)” 

Lone  : ”hmm” 

SSP-konsulent : ”(ha, ha), så sad jeg bare og tænkte, det er ikke her vi skal sige ”for 

resten, der er en phd-studerende”…” 

I dette uddrag kan man se på mine responser, ”narj”, ”nå”, ”hmm”, at på den ene side så lytter jeg 

aktivt, og på den anden side er det responser, der ikke bakker op om det hørte gennem bekræftende 

’ja’er’, men i stedet er det fortsættelsesmarkører, der kan indikere et vist forbehold over for det 

hørte. I situationen prøver jeg senere at komme igen ved at snakke om, hvordan det er anderledes 

at lade en phd-studerende undersøge noget til forskel for kandidatstuderende, men på denne vis 

kommer jeg nok til at underkende den kritik, som de kandidatstuderende kan have rejst i deres 

”mega-negative” rapport.  

Feltens ubehag ved studerendes kritiske blikke har været en anledning for mig til 

særligt at overveje, hvordan jeg selv ville navigere i et felt, hvor jeg skulle oparbejde gensidig tillid 

og samtidig bibeholde et kritisk råderum. Overvejelser over, hvilken form for kritik, jeg har villet 

bidrage med, men også overvejelser over, hvordan jeg selv som kommende forsker vil praktisere 

ordentlighed og etisk ansvarlighed over for det felt, som jeg undersøger. Jeg vil tydeliggøre min 

kritiske position senere i min analysestrategi, men her skal blot siges, at der er ingen, der på noget 

tidspunkt har formuleret emner eller områder, som jeg ikke har måttet forholde mig kritisk til. Jeg 

har dog mødt en bekymring for at havne på forsiden af en avis, som jeg ser som udtryk for, at 

erfaringerne fra offentliggørelser af sager som ”Tønder-sagen” og ”Haderslevsagen” stadig 

skræmmer, når det kommer til kommunernes håndteringer af socialsager. 
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Mobile metoder - bilture 

SMS: 

Lone : ”Hej ”SSP-konsulent”. Hvad siger du til at følges til SSP mødet i 

Grønby i morgen? Hilsen Lone” 

SSP- konsulent : ”God idé – 9.40 på p-pladsen ved rådhuset.” 

”Mobile methods”, altså det, at man som forsker engagerer sig med folk, der er ”on the move” har 

de senere år fået en del opmærksomhed inden for samfundsvidenskaberne samt inden for geografi. 

Det er metoder, der spænder fra at følge migranter på flugt, at undersøge det moderne liv med 

mobile enheder som ipads og mobiltelefoner til overvejelser over at interviewe folk, man går 

sammen med eller folk man kører i tog/bil sammen med (Evans & Jones 2011:849). Særligt det at 

køre i bil sammen til og fra SSP-møder blev for mig ret hurtigt en god mulighed for uformelle 

snakke med særligt SSP-konsulenterne, og det blev en måde langsomt at opbygge en relation og 

et kendskab til hinanden. Men det at sidde i en bil sammen kan mere det. Evans og Jones 

(2011:850) viser, hvordan det at sidde stille i en kørende bil, der bevæger sig gennem steder, 

landskaber og lokaliteter, giver adgang til erfaringer, sansninger og fortællinger, som ikke 

nødvendigvis ville finde sted i en traditionel interviewsituation. I en bil sidder man nærmest i en 

puppe, mens landskaber og steder flyver forbi og blander sig visuelt med hinanden i sansninger og 

indtryk, som kan give anledning til spontane snakke om steder, deres betydning og udtryk. ”Se, 

lige derovre ligger det byggeri, hvor mange af familierne bor”, ”Se skolen, den bærer tydelig præg 

af at være bygget i 70’erne”, ”Se, det område er blevet byfornyet med klimasikring og det hele” 

eller ”jeg har været lokalbetjent i det her område i rigtig mange år” er alle udsagn, der fremhæver 

og levendegør lokaliteter gennem den talendes fremhævning af stederne som noget af relevans. 

Ofte blev udpegningen af steder ledsaget af historier eller beskrivelser af stederne, og for mig blev 

det en anledning til at få visuelle billeder på nogle af de steder, der bliver nævnt under SSP-møder. 

Evans og Jones siger om mobile metoder, at fordi de interviewedes svar eller fortællinger oftest er 

forårsaget af deres forhold til fysiske omgivelser, så er de mindre tilbøjelige til at være bekymrede 

for ikke at give de ’rette svar’. Ifølge Evans og Jones er mobile metoder bedst egnede til 

undersøgelser af folks forhold til steder og omgivelser og ikke så meget til biografiske interviews. 

Jeg har ikke lavet interviews på mine køreture, snarere uformelle samtaler. Jeg vil 

kalde det for ”go along”, hvor jeg meget kort har fulgtes med SSP-medarbejderen, mens han/hun 

har været i gang med den rutine, det er at køre til og fra SSP-møder placeret på lokaliteter rundt 

omkring i byen. SSP-møder starter altid med at deltagerne kommer forskellige steder fra og 

bagefter skal forskellige steder hen. De pakker papirer, ipads, mobiltelefoner ud, når de kommer 
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og pakker det hele sammen inden de går, cykler, kører videre til der, hvor de så skal hen i den by, 

hvis steder og lokaliteter nogle gange er blevet nævnt på møderne som personer, der findes på 

lokaliteten, hændelser, der har fundet sted på steder, et stednavns benævnelse eller nogens fyring 

eller forfremmelse. Som observatør på møderne er det denne måde, jeg først og fremmest har lært 

byen at kende på, som repræsenteret gennem institutionel snak og som en indforstået snak, fordi 

de involverede på forhånd har kendskab til byens fysiske udtryk gennem deres erfaringer og 

bevægelser gennem den. Ved at hoppe med i bilen til og fra møder har jeg både fået fysisk indsigt 

i byen og fået erfaringer fra den del af SSP-arbejdet det er, at bevæge sig mellem lokaliteter som 

en del af ens arbejde og ens arbejdstid. På denne sidste vis forstår jeg SSP-medarbejderens 

bevægen sig mellem lokaliteter som en praktisk aktivitet, hvor det at lægge sine papirer ned i 

tasken og ind på bagsædet, det at lede efter parkeringspladser og det at speede op eller speede ned 

også er en måde at udføre sit arbejde på (Laurier & Philo 2003:89). 

Tiden i bilen har givet mulighed for at tale om SSP-arbejdet, og den har samtidig 

været en mulighed for at iagttage hvordan der tales om arbejde, mens SSP-arbejdet sker, nemlig i 

bevægelsen mellem lokaliteter. Talen om SSP-arbejdet har ofte handlet om, hvad der er sket på 

møderne, hvis der er noget, jeg ikke har forstået eller hvis særligt SSP-konsulenten har ønsket at 

præcisere noget over for mig efter mødet. Det har også været en mulighed for at få noget forklaret 

eller en mulighed for at spørge til politiske beslutninger, overskrifter i aviser eller kommunens 

prioriteringer. Hvordan der tales om arbejde, mens arbejdet udfolder sig lød ofte som ”undskyld 

jeg er lidt sent på den, kommer lige fra et andet møde”, ”er det ok at jeg sætter dig af på stationen, 

jeg skal nemlig videre til noget andet” eller ”gad vide om jeg må parkere her, nåh, jeg tager 

chancen”. 

At få et lift er også at træde ind i et slags halvprivat rum. Det er private biler, nogen 

gange med spor af levet familieliv eller rod på sæderne og med en chauffør, der kender bilen og 

er tryg ved at køre i den. Det er også på nogen måder et kig bag facaden, hvor rodet i bilen 

undskyldes lidt forlegent, og hvor det private i forholdet mellem mig som forsker og SSP-

medarbejderen stikker hovedet frem. Jeg har benyttet mig af dette halvprivate rum, som fysisk kan 

føles intimt, til at prøve at arbejde med tillid og relationsdannelse. Både gennem de uformelle 

snakke om eksempelvis familier, men også gennem at fortælle om, hvad jeg overvejede at gøre 

som næste skridt i mit projekt, hvad jeg umiddelbart har tænkt om mine observationer (særlige 

opmærksomhedspunkter) eller om bøger, jeg har læst. Dette for også at give indblik i mit arbejde 

og mine umiddelbare overvejelser. 
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De fleste lift har været med to SSP-konsulenter til og fra møder, et enkelt med den 

lokale betjent fra et SSP-møde til stationen og endelig et enkelt med en skolelærer en aften, hvor 

ingen af os havde fået at vide, at et fyraftensmøde var flyttet fra Rådhuset til SSP’s lokaler, og jeg 

fik lov til at hoppe med i bilen den korte tur til SSP-lokalerne. Jeg har beskrevet bilturene og 

snakkene i bilen i feltnoter efter hukommelsen, når jeg er kommet hjem fra møderne. 

 

Feltarbejdsnoter, observationer og interviews 

Gennem min empiriproduktion har jeg været fokuseret på at dokumentere SSP-medarbejdernes 

kategoriserende beskrivelsesarbejde, hvilket har betydet, at jeg særligt har fokuseret på talen. En 

samtale er også kropslige ytringer som smil, nik eller rysten på hovedet, hvilket jeg har oplevet og 

sanset i situationen, men som det har været svært for mig både at se og beskrive, fordi jeg primært 

har været fokuseret på at skrive det talte ned, og skrive så meget som muligt af det hørte. Få gange 

har jeg prioriteret blot at kigge, men det har ikke været så meget. Det er altså samtale som tale, der 

har været i forgrunden for mine nedfældede dokumentationsformer. 

Som dokumentationsformer har jeg produceret beskrivende feltarbejdsnoter, 

nedskrevne observationer og lydoptagede interviews, som jeg har transskriberet. Alle tre former 

er på tværs af deres forskellige udformninger båret af min interesse i de mikro-sociologiske 

processer, og for både mine observationer og interviews gælder, at jeg forstår dem som 

interaktionistisk skabte. Jeg uddyber dette nedenfor, men jeg vil blot her slå fast, at jeg i mine 

analyser har sidestillet feltnoter, observationsnoter og transskriberede interviews, og jeg bruger 

dem på lige fod i mine analyser, når jeg gennem et kontrasterende arbejde har udvalgt eksempler 

til mine analyser. Dog har de beskrivende feltnoter mest fungeret som en form for baggrundsviden. 

 

Beskrivende feltnoter 

Jeg har gennem hele mit feltarbejde skrevet tætte beskrivelser gennem feltarbejdsnoter af det, som 

jeg løbende har observeret uden for SSP-møderne eller som indledning til SSP-møderne (Geertz 

1973). Dette har jeg dels gjort for at fastholde indtryk og erfaringer og huske steder, mennesker 

og handlinger, dels for at kunne formidle det observerede så udenforstående også kan forstå, hvad 

der er foregået. Jeg har eksempelvis beskrevet indretning af mødelokaler, ankomster til møder, 

førstehåndsindtryk, oplevelser, omgivelser og tanker undervejs for at skabe en slags etnografisk 

erindringsbank med viden, der ikke nødvendigvis gøres påviseligt relevant af de observerede 
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gennem samtale, men som er til stede i iagttagelser, observationer og samtaler, jeg har haft, og 

som er baggrund for min tolkning og forståelse, og som støtter mig i min formidling af mit 

undersøgelsesfelt som billeder på nethinden. 

 

Observation og observationsnoter 

Jeg bruger observation som metode, fordi det giver mig adgang til at dokumentere igangværende 

kriminalitetspræventivt arbejde, mens det realiseres gennem situationelle institutionelle møder og 

samtaler.  

 Som nævnt har jeg observeret månedlige lokaludvalgsmøder, hvor der er 

repræsenteret medarbejdere fra de lokale skoler, fritidsklubber, gadeplan, boligsociale indsatser, 

politiet, fritidsforvaltningen og den lokale SSP-konsulent, og jeg har observeret ugentlige 

mandagsmøder, der består af en repræsentant fra kommunens skoleafdeling, en repræsentant for 

UU-vejledningen, en repræsentant fra kommunens familiecenter, en repræsentant fra kommunens 

ungecenter, en repræsentant fra politiet, SSP-konsulenten og en sekretær. De observerede møder 

er forskellige, men en løs fælles struktur og et fælles indhold på møderne har dog været først en 

gennemgang af sager med navngivne unge, enten i form af enkeltsager eller i form af oplæsning 

fra døgnrapporten. Dette punkt på dagsordenen er efterfulgt af punktet ”bordet rundt”, hvor de 

forskellige medarbejdere har fortalt om bekymringer eller situationer med særlige unge, særlige 

sociale grupperinger eller særlige steder i byen, hvor der er foregået noget, der har givet anledning 

til uro. Dette punkt er en orientering, og det giver samtidig overblik over, hvad der sker i området, 

og hvad man fremadrettet måske skal være opmærksom på. På møderne er der også generelle 

orienteringer om arrangementer, der har været afholdt, eller informationer om nye chefer eller 

andre nye organiseringer på de forskellige arbejdspladser, der er repræsenteret rundt om bordet. 

Formålet med møderne er at beslutte og koordinere indsatser i forhold til nævnte børn og unge 

samt at skabe overblik over, hvad der sker i lokalområdet, der har relevans for det 

kriminalpræventive arbejde. 

 Mit arbejde med at skrive observationsnoter fra disse møder deler mange af de 

samme udfordringer som arbejdet med feltnoter vækker. Feltnoter, isoleret set, kan sammenlignes 

med inskriptioner af det sociale, hvor de skrevne ord ikke kan undgå at reducere den sociale 

verdens virvar, som den udspiller sig, til skrevne ord, der kan gennemgås og studeres og 

genbesøges igen og igen (Emerson, Fretz & Shaw 2011:12). Den sociale situation er en 

”multichanneled event” (Emerson, Fretz & Shaw 2011:13), og skrivningen af den er lineær og kan 
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kun håndtere et lydspor af gangen, som den, der skriver, har valgt at tune ind på. Som sagt har jeg 

været tunet ind på den talte samtale, hvilket betyder, at når jeg nu efterfølgende sidder med mine 

nedskrevne noter, så rummer de ikke nonverbale tegn som nik, blikke, suk, smil eller rysten på 

hovedet.  

Til SSP-møderne medbragte jeg en kuglepen og en linjeret blok til mine noter. Jeg 

fravalgte at bruge computer eller Ipad ud fra en tanke om, at lyden af mine fingre, der rammer 

tastaturet, ville virke både forstyrrende og fremmedgørende i selve situationen. Til møderne har 

jeg siddet med rundt om mødebordet, og undervejs lagde jeg mærke til, at dem, jeg sad ved siden 

af, nogle gange sad og kiggede med, når jeg skrev noter. Jeg gjorde mig derfor bevidst umage med 

at lade mit notepapir være tilgængeligt for disse blikke undervejs, når jeg blev opmærksom på 

dem. Det vil sige, at jeg i mit kropssprog og i min holden af blyant og papir søgte ikke at skygge 

for blikket, mens jeg skrev. Med dette søgte jeg at signalere åbenhed og tilgængelighed for at 

imødekomme det ubehag, det må være, når nogen sidder med rundt om et bord og observerer, 

hvad man siger og gør. 

Min skrivnings langsommelighed og samtalernes tempi har ikke altid været 

forenelige, så mine noter rummer ikke alle ord og sætninger, men så mange som muligt og så 

præcist som muligt. Særligt har jeg søgt at være præcis med sagte kategorier. Undervejs blev jeg 

hurtigt klar over, at SSP-møder er møder, der er præget af stor indforståethed og forudgående 

kendskab til nogle af de unge, der bringes op på møderne, så derfor er der meget, der ikke behøvede 

at blive sagt. Møderne baserer sig på sager eller lister, som deltagerne på forhånd har orienteret 

sig i, og som de derfor allerede har tjekket op på, eller på beslutninger og handlinger, som 

deltagerne har arbejdet med mellem møderne, og som de har kommunikeret sammen om mellem 

møderne, og som har affødt ny information eller nye beslutninger, der så følges op på på møderne. 

Møderne handler også om byens steder eller lokaliteter, som de stedkendte kender, så når et sted 

nævnes, så har alle en forståelse af, hvad det er for et sted (farligt, ufarligt, udsat, ikke-udsat), og 

når der under mødet nævnes ”parkeringskælderen under…”, ”ved idrætsanlægget”, ”foran 

Uddannelsesinstitutionen” eller navnet på en spillecafé, så ved de fleste, hvor og hvad der menes. 

Ud over at dette har været et problem i forhold til mine forståelse af, hvad der er foregået på 

møderne, og mine muligheder for at skrive ned, så har jeg forsøgt at arbejde med dette fænomen 

gennem etnometodologiens begreb om indeksikalitet. I etnometodologien (Garfinkel 1984:5) 

betyder indeksikalitet, at alle handlinger og alle udtryk skal lokaliseres i deres særlige kontekst, 

hvis man vil have en fuldstændig forståelse af deres betydning. Så hvis man fokuserer på det sagte, 

så henviser indeksikalske udtryk i sproget til de udtryk, der refererer til deltagernes fælles 
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videnslager, og som kommer til udtryk som eksempelvis ’jo’ eller ’sidste uge’. Det er udtryk, der 

refererer til en underliggende social struktur, som samtalens afsender og modtager trækker på, og 

som de på en uudtalt måde henviser til. Disse udtryk er ytringer og vendinger, som kan forekomme 

fragmenterede og usammenhængende og som henviser til noget større, fælles, meningsfuldt og 

kontekstuelt og som tages for givet af deltagerne i samtalen. Som eksempel kan også nævnes ord 

som ’den’, ’der’ eller ’hun’ (Jacobsen 2014:312). Med dette in mente kunne jeg konkret høre, at 

der på møderne blev brugt indeksikalske udtryk, der refererede til deltagernes fælles videnslager, 

men det er ikke noget, jeg systematisk har kunnet nå at nedskrive. Blot taget det til mig i mine 

observationer og haft det som fokus i min egen løbende indkultrering i møderne.  

Helt praktisk har jeg på møder skullet navigere i meget hurtige oplæsninger fra 

døgnrapporten, hvor alle andre end mig har haft mulighed for at gennemlæse dokumentet, og som 

dermed på forhånd har haft en forståelse af sagen, så der er meget, der ikke er blevet sagt. Jeg har 

skullet orientere mig i ordvekslinger som ”vi kender moderen nede hos os”, ”han er også blevet 

set sammen med Hamid”, ”de holder jo til nede ved Kulturhuset” og ”han var også på sidste uge” 

eller ”han er jo nem at lokke”. Over tid kunne jeg begynde at genkende unge, grupper af unge eller 

lokaliteter, der gentagne gange blev nævnt på møderne og jeg fik den oplevelse, at når jeg efter 

møderne renskrev mine noter, begyndte jeg selv at kunne fylde huller ud, fordi jeg kunne huske 

brudstykker fra tidligere og fik en fornemmelse af, hvad der blev ment.  

 

Interviews 

Jeg bruger interviews til at få folk til at tale om deres arbejde og til at få dem til at beskrive, hvad 

de tænker om deres arbejde, og hvilke erfaringer og oplevelser de har med deres arbejde. På denne 

vis er interviews en måde at få informationer om det konkrete SSP-arbejde på, men også en måde 

at få indsigt i folks oplevelser, erfaringer, kritikker og tanker. Jeg bruger samtidig interviews til at 

få SSP-medarbejdere til at beskrive børn og unge, som de arbejder med, og til at få dem til at 

beskrive deres konkrete arbejde med disse børn og unge og deres samarbejde med andre SSP-

medarbejdere. På denne vis har mine interviews den funktion, at de får folk til at tale om noget. 

Men for mig er det også en væsentlig ting, at et interview ikke blot er om noget, men 

det er også en interaktions-baseret dataproduktionsform, hvor der gennem en samtales spørgsmål 

og svar produceres positioner, redegørelser og kategoriseringer. Med dette interaktionsbaserede 

perspektiv bliver vidensproduktionen også, ligesom ved SSP-møderne, en produktion, der viser 

kriminalpræventivt arbejde som noget igangværende, der skabes gennem interaktion, men modsat 
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mine observationer, så bidrager interviewene også med indblik i dette arbejde, når forskeren selv 

er en aktiv talende deltager. 

I denne måde at forstå interviews’ vidensproduktion på, finder jeg inspiration hos 

konversationsanalytikeren Carolyn Baker (2004). Hun skærper et fokus på interviews som 

interaktion gennem en kritik af synspunkter på interviews, hvor intervieweren forstås som en, der 

spørger efter overbevisninger, værdier, viden eller perspektiver som om det er noget præ-

eksisterende, som den interviewede er i besiddelse af, og som blot skal trækkes frem i lyset for at 

få en forståelse af den virkelighed, som beskrives gennem interviewets spørgsmål. Ifølge Baker er 

intervieweren i denne forståelse interesseret i at skabe et rum, en stemning eller en position, hvor 

den interviewede ”åbner op” og svarer så autentisk som muligt, så man gennem interviewet kan få 

så præcise data som muligt, der kan blive genstand for analyse, eksempelvis gennem 

tematiseringer af emner, der er blevet talt om. Baker ønsker i stedet at flytte analysen af interviewet 

et andet sted hen, nemlig til den fortløbende samhandling, hvor spørgsmål som sproghandlinger 

genererer svar, der igen gør noget ved samtalen. På denne vis er interviews ikke neutrale, og i 

analysen er det ligeså centralt at se på interviewers spørgsmål og respons som det er at se på de 

svar og den respons, som intervieweren får. Baker uddyber sin egen position gennem 3 punkter, 

som hun mener er centrale, når man skal arbejde med interviews: 1: et interview er en interaktionel 

hændelse, hvor de involverede trækker på deres kulturelle forståelser, heri hvordan man som 

medlem af en særlig kategori, f.eks. politi, forventes at tale. 2: interviews er bygget op omkring 

spørgsmål, som ikke er neutrale, men som kalder på måder at svare på som er bundet til den 

kategori, som svaret forventes af. 3: svar må i analysen behandles som redegørelser snarere end 

rapporteringer og beskrivelser af en virkelighed. Baker er her særligt inspireret af ”Membership 

Categorization Analysis” (MCA), hvis fokus er på, hvordan hverdagslige forståelser af kategorier 

er bundet sammen med forventninger til disses handlinger, eksempelvis at en skolelærer gerne vil 

arbejde med børn eller at en politimand opretholder lov og orden. Så i mødet mellem mine 

spørgsmål og respondentens svar udspiller der sig et refleksivt kategoriarbejde, hvor social og 

moralsk orden udfolder sig som en social handling. 

På baggrund af denne forståelse har jeg arbejdet med forskellige meget løst 

strukturerede interviewguides (Bilag 3 for to eksempler) med få faste spørgsmål om eksempelvis 

personens profession og arbejdssted for så at bruge mere tid på at få personen til at beskrive sin 

praksis gennem konkrete eksempler. Disse praksisbeskrivelser har jeg ønsket at få frem for at få 

mulighed for at undersøge de redegørelser, som den professionelle benytter i beskrivelser af sit 

arbejde eller i beskrivelser af de unge mennesker. Disse praksisbeskrivelser som redegørelser er 
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samtidig udtryk for en mobilisering af svar fra en SSP-medarbejder til en phd-studerende, der 

undersøger det professionelle arbejde, så beskrivelserne kan også forstås som mobiliseringer og 

realiseringer af svar og spørgsmål, som er fundet relevante i den situation. I samtalerne har jeg 

brugt interviewguiden til at komme rundt om nogen emner, som jeg ville have, at SSP-

medarbejderen skulle beskrive for mig, men ellers har jeg i meget store dele af interviewene 

prioriteret at følge den interviewedes beskrivelsers mange retninger. 

I mine spørgsmål har jeg ikke arbejdet med systematik, hvis man dermed mener, at 

jeg har spurgt alle om det samme. Jeg har i stedet arbejdet med en løs ramme, som jeg har 

moduleret efter hver enkelt efter det kendskab jeg havde til dem og deres profession og til særlige 

arbejdsopgaver, som jeg vidste de havde ansvar for. Nogle gange har jeg spurgt ind til særlige 

unge, der har været nævnt på SSP-møderne, og som jeg vidste, de havde kendskab til og som 

dermed kunne give anledning til beskrivelser af deres praksis og erfaringer med disse unge. Jeg 

har desuden fået dem til at beskrive, hvad de mener deres profession bidrager med i samarbejdet, 

og hvordan de forstår andres bidrag. Jeg har afsluttet hvert enkelt interview med at spørge, om der 

er noget, som de synes, vi skal tale om, som vi ikke har været omkring i løbet af interviewet. Dette 

ud fra en tanke om, at et sådant interview også kan opleves som en mulighed for at få formidlet 

nogle af de tanker, erfaringer, visioner, overbevisninger eller andet, som man gerne vil have 

formidlet. Jeg har fra starten af feltarbejdet været klar over, at jeg er trådt ind i et felt med 

mennesker, der gerne vil lade sig undersøge, men som også har noget at sige og nogle budskaber, 

man gerne vil have igennem, og hvor min tilstedeværelse kan være en anledning til at få disse ting 

sagt. 

Mit interviewmateriale er primært produceret i SSP-Grønby, fordi de månedlige 

SSP-møder her består af flere SSP-medarbejdere, der i det daglige har med børn og unge at gøre i 

skoler, på klubber, på gadeplan eller gennem samtaler med børn og deres familier. Det er samtidig 

det netværk, hvor jeg var over længst tid, hvilket rent praktisk gjorde det nemmere at få aftalt 

interviewene. I begge kommuner har jeg interviewet de involverede kommunale SSP-konsulenter, 

og jeg planlagde det således, at disse interviews begge steder var de sidste, jeg foretog og på denne 

vis afsluttede feltarbejdet. De forskellige interviews er afholdt der, hvor interviewpersonen helst 

ville mødes, hvilket betyder, at jeg har lavet interviews hjemme hos folk, på skoler, på cafe, på en 

politistation, på universitetet, på professionshøjskolen og i SSP-sekretariater. 
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Etiske overvejelser 

Nærhed og distance er ikke blot metoder i et feltarbejde, men det er også etik, som er indlejret i et 

forskningsarbejde, som arbejder ud fra en overbevisning om, at forskning i sig selv også er 

performativ og gør noget i sammenhæng med det, der undersøges. Set på denne måde må etik være 

en del af optikken. I det følgende har jeg udvalgt to etiske overvejelser, som jeg finder centrale for 

mit feltarbejde og for min afhandling generelt.  

Den første overvejelse handler om, hvordan jeg som forsker positionerer mig i mine 

kritiske undersøgelser af det genstandsfelt, som jeg undersøger. Her har jeg gjort mig umage med 

at sætte velfærdsarbejdet i fokus for mine undersøgelser for på denne vis ikke at gøre de enkelte 

deltagende personer personligt ansvarlige for det, de siger og gør, men at se det som en del af en 

udførelse af et arbejde, som vi har en fælles interesse i at undersøge og forstå. Jeg forstår desuden 

den enkelte SSP-medarbejder som en med en professionel rolle og funktion, og som dermed godt 

kan bære den kritik, som mine undersøgelser kan give anledning til.  

Jeg har også løbende forholdt mig til det tillokkende ved velfærdsarbejdets 

godhedsfællesskab (Kofoed og Staunæs 2014), som er formet omkring en unison enighed om at 

ville det gode. Dette er en velmenende godgørende impuls, som omfavner velfærdsarbejdet med 

de marginaliserede og de udsatte, og som i sig har en interventionsiver til at ville gøre ting bedre 

for dem, som arbejdet retter sig mod (Lea 2008, Løkke 1990). Min forskningsmæssige position i 

forhold til dette er at placere mig som en, der søger at forstå noget uden at denne 

forståelsesambition nødvendigvis spindes ind i eller begrundes ud fra godhedsfællesskabets 

impulser. Min måde at håndtere dette på er ved at være så tydelig som mulig med at formulere 

mine valg og positioner, for derved at gøre mig sårbar over for andres blikke og kritik, og 

derigennem etablere en dialog om det undersøgte. Altså at tage mit projekt, mine svar og mine 

valg på mine egne skuldre – også selv om jeg til tider virkelig føler, at det kræver mod at formulere 

sig og udsige noget, som kan føles lige så ustabilt som det felt, man søger at destabilisere. 

Den næste overvejelse handler om forvaltningen af mit empiriske materiale og om, 

hvorfor jeg tillader mig at bruge de dele af materialet, hvor SSP-medarbejdere beskriver børn, 

unge og hændelser – og hvor ingen af disse børn og unge ved11, at SSP-medarbejdernes 

                                                 

 

 

11 Jeg har lavet skriftlige aftaler med kommunerne om, at jeg må deltage i SSP-møderne, og at jeg kan bruge den 

producerede empiri til denne afhandling – men hverken børn, unge eller deres forældre er informeret om, at jeg 
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beskrivelser af disse sager er en del af mine undersøgelser. Børnene og de unge har ingen 

selvstændig stemme i afhandlingen, da beskrivelserne af dem og deres omstændighederne er 

velfærdsarbejdets beskrivelser, som de ikke her har fået mulighed for at forholde sig til. Jeg har 

valgt en undersøgelsesmetode, hvor beskrivelser af disse unge og deres omstændigheder bliver 

centrale. Det har den konsekvens, at beskrivelser af unge og deres adfærd, og de hændelser, de har 

været involveret i, bliver ganske fremtrædende i min fremstilling, og de bliver de billeder på 

nethinden, der illustrerer de mobiliseringer og realisereringer, som jeg får fremanalyseret om 

velfærdsarbejde. Jeg har valgt at håndtere denne synliggørelse gennem anonymisering af de unge 

og en anonymisering af de SSP-netværk, som jeg har været i, for at sløre bedst muligt, hvilke unge 

og hvilke steder, det drejer sig om. Men det er en balancegang. Jeg har bibeholdt børnenes alder, 

køn og etnicitet, fordi jeg har fundet, at det er centralt for min analyse.  

I balancegangen, og i håndteringen af de involverede børns, unges og forældres 

manglende mulighed for at forholde sig til beskrivelserne af dem, har jeg søgt at holde fast i en 

etisk fordring om professionel ordentlighed og fairness12 i et arbejde, der involverer andre. Med 

denne fordring har jeg spurgt mig selv med hvilken ret, jeg vælger at lade disse børn og unge 

optræde i min afhandling gennem beskrivelserne af dem, når jeg ved, at det, der snakkes om ofte 

er hændelser og begivenheder, der for de involverede har været ubehagelige, kritiske, ulykkelige 

eller uoverskuelige, og som er noget, som de unge selv har en holdning til. Jeg retfærdiggør mit 

valg gennem min interesse i styringens former, hvor Foucaults fokus på det kritiske blik, ”not to 

be governed like that” (Foucault 1996:383)13, kan betyde, at analyser af det sociale arbejdes 

realiseringer og mobiliseringer, og dets dannen ring om særlige befolkningsgrupper, kan være af 

en fælles interesse for både mig, velfærdsarbejderne, forskningen og de mennesker, som også er 

underlagt disse former for styring. 

                                                 

 

 

lytter med, når der tales om dem. Dette siger også noget om SSP-mødernes arbejdsområde, hvor kommunikationen 

og samarbejdet med børnene og familierne er placeret i de involverede institutioner, eks. Skolen, klubben eller 

familieafdelingen. Det er dog på ingen måde hemmeligt, at der tales om særlige børn og unge på møderne. 

Eksempelvis fortalte en kriminalpræventiv betjent på et lokaludvalgsmøde om, hvordan nogle af de unge, der tit var 

på dagsordenen, efter et SSP-møde havde ringet til hende for at høre om, hvad de var blevet enige om på mødet. 

12 ” Professional courtesy and fairness in working with others” som er formuleret i ”The Singapore Statement on 

Research Integrity” 

13 Jeg udfolder Michel Foucaults forståelse af kritik mere udførligt i mine analysestrategiske overvejelser. 



 

83 

 

Analysestrategi 

Med min analysestrategi skriver jeg mig ind i en poststrukturalistisk tradition, hvis praktisering 

betyder, at både formningen af empirien og konditioneringen af det analytiske blik er en del af 

konstruktionen af det genstandsfelt, der undersøges. Som en del af dette er min analysestrategi en 

intention om at operationalisere min forskningsinteresse og min metateoretiske optik ved at 

konstruere et analytisk blik, hvor det sociales emergens bliver iagttageligt, og hvor SSP-

medarbejdernes måder at iagttage, beskrive og problematisere det, de ser, kan studeres.  

For mine analyser gælder, at jeg stiller mig på skuldrene af Michel Foucault, når han 

i sine tanker om metode siger, at det ikke nytter at tage sit udgangspunkt i selve ’tingen’, 

eksempelvis ’galskaben’, ’individetet’ eller ’en normal opførsel’, for der findes ingen ’ting’, som 

noget i sig selv, som en essens. Metoden må i stedet være at undersøge hvordan (Foucault 1991:74, 

Foucault 1982:785). Ved at spørge så ganske konkret om, hvordan ’ting’ gøres, og ikke spørge, 

hvordan ting bør eller kan gøres, funderes undersøgelsen i omgangen med ’tingen’, i talen om 

’tingen’ samt i en epistemologisk forståelse, hvor ord skaber, hvad de nævner, hvor noget gøres 

synligt gennem teknologier, institutioner og praksisser, og hvor noget skabes og synliggøres 

gennem netværk af samvirkende elementer (Villadsen 2006:17, Jensen 2016:9). Netværk af 

samvirkende elementer er på den ene side, at intet kan forstås som noget i sig selv eller som noget, 

der udspringer fra et særligt sted. På den anden side så er disse samvirkende elementer også mere 

end blot italesættelser og synliggørelser af ’ting’. Det er også en vekselvirkning mellem tanke og 

materie, hvor også erfaringer og arkitektoniske og tekniske anordninger og indretninger er 

medproducerende (Foucault 1982, Jensen 2016). For det analytiske blik betyder det, at det ikke 

giver mening at fundere forklaringer i en årsags-virkningsforklaring, eksempelvis at en særlig 

institution producerer en særlig kultur. I stedet drejer Foucault blikket mod magtteknologier og 

disses effekter, og formulerer faktisk som et metodisk princip, at blikket på institutionen flyttes 

udenfor institutionen og i stedet fokuserer på styringsteknologiers praktiske karakter og effekter, 

hvoraf eksempelvis institutionen blot er en effekt blandt mange i et konstant spil mellem elementer 

(Foucault 2007:117, Ball 2012). Det er et tværgående perspektiv mere end et lokaliseret 

perspektiv, selv om blikket i analysen kortvarigt godt kan placere sig bestemte steder i netværket. 

Undersøgelsen af hvordan fokuserer det analytiske blik på praktiseringer; 

praktiseringer, der håndterer og ordner og som retter sig mod at styre selvet og andres adfærd, og 

som har foreskrivende effekter i forhold til, hvad der skal gøres, og som har objektiverende og 

subjektiverende effekter (Foucault 1991:75). Denne hvordan-praktisering er del af, og kan derfor 
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studeres som del af, praksisregimer med egen logik og etablerede selvfølgeligheder inden for 

forskellige felter, i mit tilfælde det kriminalpræventive felt i relation til et sikkerhedsskabende 

dispositiv. Som Foucault selv formulerer det:  

”It is a question of analyzing a ‘regime of practices’ – practices being understood here as 

places where what is said and what is done, rules imposed and reasons given, the planned 

and the taken for granted meet and interconnect. To analyze ‘regimes of practices’ means to 

analyze programmes of conduct which have both prescriptive effects regarding what is to be 

done (effects of ‘jurisdiction’), and codifying effects regarding what is to be known (effects 

of ‘veridiction’).”  

(Foucault 1991:75).  

Det er disse regimer, der konstituerer styringsgenstanden. Det er dette praksisregimes ’ordninger’, 

der fanger mit blik, det er denne ’hvordan-praktisering’ jeg i det følgende skal gøre iagttageligt 

gennem min producerede empiri. 

Med dette sagt, så er det gennem dette Foucault-informerede blik, jeg overordnet 

ordner mit materiale. Det er også gennem denne optik, denne epistemologi og en ontologi, hvor 

væren er effekter af sammenrend af relationer og netværk, jeg forstår, læser, udvælger og til tider 

underordner andre perspektiver og analytiske tilgange i mit analysearbejde. Indlejret i denne 

udvalgte optik er også en særlig kritik, som Foucault kalder for en kritisk attitude, når han siger:  

“After all, critique only exists in relation with something other than itself: it is an instrument, 

a means for a future or a truth that it will not know and that it will not be; it is a gaze on a 

domain that it wants very much to police and where it is incapable of laying down the law. 

All this makes it a function that is subordinated in relation to that which is positively 

constituted by philosophy, science, politics, morals, law, literature, and so forth. And at the 

same time, whatever might be the pleasures or the compensations accompanying this curious 

activity of critique, it seems that it not only bears with it regularly enough—indeed, almost 

always—a certain inflexibility in its appeals to utility but that it also is undergirded by a 

more general sort of imperative—more general still than that of warding off errors. There is 

something in critique that is related to virtue.” 

(Foucault 1996:382). 

Kritikkens indre trang til at ville bestemme (policing) udviklinger og på samme tid uformåenhed i 

forhold til at kunne kende fremtiden er en spændingstilstand og en påmindelse til ambitionerne i 

det analytiske blik. For Foucault er målet for kritikken ”not to be governed like that” (Foucault 

1996:383), det vil sige, der er ingen vej ud af sammenfiltringen af magt og viden, men de kan 

destabiliseres (Staunæs 2007:254) og afnaturaliseres og dermed kan det vises, at ting ikke behøver 
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at være på de måder, som de fremstår. Det er kritikkens destabiliserende funktion i min valgte 

optik, der sætter retningen for de analyser, jeg i det følgende konstruerer grundlaget for. 

 Min metateoretiske optik producerer, betragter og interagerer med mit empiriske 

materiale, hvor jeg på samme tid skal konstituere og stabilisere mit analytiske blik ’steder’ i det 

empiriske materiale, som jeg fremhæver som relevante og interessante referencepunkter i 

analysen. Dette konstituerings- og stabiliseringsarbejde baserer jeg på en læsestrategi, der ikke går 

ud på at få øje på noget bestemt i materialet, men går ud på at fremhæve eller nedtone det bestemte 

i det empiriske materiale (Staunæs 2007:255). Dorthe Staunæs kalder en sådan arbejdsmåde for et 

’virkelighedsreflekterende’ analysearbejde med aktivt skabende viden og fremkaldende begreber, 

frem for ’virkelighedskonstaterende’, hvor viden og begreber er repræsentative og beskrivende for 

det, der studeres. Mine analysestrategiske overvejelser centrerer sig i det følgende omkring 

overvejelser om dette virkelighedsreflekterende analysearbejde, og de åbner op for overvejelser 

over, hvad det egentlig vil sige, og hvordan det egentlig kan omsættes til en analysemåde, der rent 

faktisk reflekterer. For at gøre dette vælger jeg en kvalitativ sociologisk tilgang til mit materiale, 

og jeg vender desuden blikket mod den engelske professor Maggie MacLure14 (2005, 2006a, 

2006b, 2010, 2013) for inspiration til min operationalisering af mit metateoretiske udgangspunkt.  

MacLure beskriver i flere artikler, hvordan analytiske, metodiske og 

formidlingsmæssige greb kan destabilisere både forskerens perspektiv og tolkning, det empiriske 

materiale samt måder at formidle videnskabelige indsigter på. Hun leger netop med den 

dobbeltbetydning, som ordet ’reflektere’ rummer, nemlig både at refleksion betyder at gøre brug 

af overvejelser, tænkning og i analytiske sammenhænge at tænke gennem brug af teori og 

analytiske begreber, og refleksion er også, når lys reflekteres gennem noget, eksempelvis lys, der 

brydes gennem en prisme og splintres til regnbuens farver, lys, der bliver kastet tilbage eller at 

noget reflekteres gennem spejle. Hvis man går med fornuften, så er det, med en noget slidt frase, 

fornuftens lys, der kaster lys over noget, så vi bliver klogere – og det er netop denne forståelse 

                                                 

 

 

14 Jeg er klar over, at Maggie MacLure ikke kan betegnes som en kvalitativ sociologisk forsker, og at hun heller ikke 

kan placeres som en poststrukturalistisk tænker, men jeg tillader mig at bruge hendes postmoderne metodiske tanker 

som udfordringer til min operationalisering af min metateoretiske optik, da jeg synes, at hun formår at 

begrebsliggøre centrale processer ved analysearbejdet med et empirisk materiale. Det er derfor hendes metodisk 

orienterede artikler, som jeg har orienteret mig i. 
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MacLure ønsker at gøre op med ved at sige at for at arbejde destabiliserende gælder det ikke blot 

om at destabilisere det genstandsfelt, som man undersøger, nej, man må også destabilisere selve 

forskningsprocessens moderne vaner (MacLure 2006b: 224). Hun splintrer spejlet, så forskerens 

perspektiv på både sig selv og det, der kigges på, forvrænges og forskydes, og hun betegner en 

forskningsproces, hvor uorden og tvivl er noget, der råder, men også er noget, der skal tilstræbes. 

I min analysestrategi fungerer MacLures overvejelser som tornen i mit øje, når jeg i det følgende 

bevæger mig i overgangen fra teori til analyse, i fasen mellem søgen og konklusion samt i 

bevægelsen mellem stabilisering og destabilisering. Hun er med til at åbne for refleksioner over 

forskerposition, forholdet mellem teori og empiri, tolkningsarbejde og det empiriske materiales 

udsigelseskraft. 

  

Analytiske benspænd – forskerposition og teoriens rolle 

Analyse- og fortolkningsarbejde synes ofte som en fornuftigt ordnet proces, hvor 

fortolkningspræmisser lægges frem til åben diskussion, og hvor der på baggrund af analyserne 

opnås stringent viden om, hvad det empiriske materiale repræsenterer. Ifølge Maggie MacLure 

(2006a, 2006b) er det dog en forståelse af analysetilgange og arbejdsmåder, som er spundet ind i 

en moderne oplysningstidslogik og praksis, der giver forrang til en idé om fortløbende rationel 

tænkning og et behov for klare konklusioner, der kan handles på baggrund af. I en kritik af kravene 

til pædagogisk forskning om at være evidensbaseret, baseret på systematiske reviews og med 

forrang til systematik, standardisering og gennemskuelighed, vender MacLure opmærksomheden 

og blikket mod alt det, der ikke giver mening i empirien, det, der roder, forstyrrer, rækker ud over 

eller irriterer det undersøgende blik i analysearbejdet. Gennem flere artikler (MacLure 2006a, 

2006b, 2010) søger hun derfor at beskrive, anerkende og forstå det akademiske tolkningsarbejde 

og den akademiske formidling af ’fund’ som en rodet affære, hvor empiri er noget, der gløder, 

forsinker eller komplicerer, og hvor teori er noget, der bør forvirre, forvrænge og affamilisere. Jeg 

lader hendes refleksioner være døren ind til mine overvejelser over egen forskerposition, brug af 

teori, syn på det empiriske materiale samt analytiske greb til at komme i dialog med mit materiale.  

MacLure anerkender, at teori er nødvendig for at udfordre hverdagsforståelser, og at 

teori, gennem analytiske begreber og tilgange, bringer indsigter frem i et materiale, som man ellers 

ikke ville have fået blik for. Men hun ønsker at gøre op med fordringen om, at teori bør være et 

redskab til at kategorisere, tematisere, generalisere og abstrahere, og i stedet taler hun for, at teori 

(også) skal fungere som et benspænd og en øjenåbner flettet ind i arbejdet med det empiriske 
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materiale. Hun henviser til et citat fra Nikolas Rose, som beskriver teoriens arbejde, som et arbejde, 

der forvrænger, der åbner op, der tilbyder glimt og irritationer:  

”It is a matter of introducing a kind of awkwardness into the fabric of one’s experience, of 

interrupting the fluency of the narratives that encode that experience and making them 

stutter15 (Rose citeret i: MacLure 2010:278).  

Jeg vil særligt fremhæve begreberne ”awkwardness” og ”stutter”, altså ”kejtethed” og ”at stamme” 

som præcise ord for at beskrive et øjeblik, hvor forskerens erfaringer fra feltarbejdet, de 

nedskrevne noter, analysearbejdet og teorien alle er i irriterende bevægelse, og der er en slags 

forkerthed, hvor intet vil falde helt på plads, hvor tiden går langsomt, ubehaget er stort og der 

sniger sig en hovedpine ind. Det er der, hvor der næsten magisk åbnes op for muligheder i 

materialet, at teoriens funktion er at fornærme16 og udfordre erfaringer og forforståelser, men også 

selve det empiriske materiale – der så kan svare i igen. På denne vis gør MacLure tvivl17 central 

som både en del af en forskningsproces, men også som del af det resultat, der kan komme ud af en 

forskningsproces. Tvivlen bliver katalysator for, at der kan ske alt muligt (MacLure 2006b:229). 

I mit analysearbejde er jeg bevidst om dette analysearbejdes dobbelte karakter. På 

den ene side anvender jeg min poststrukturalistiske optik på verden med dens redskaber til at åbne, 

tøjle, ordne og lægge mit empiriske materiale til rette så jeg kan få nye og særlige perspektiver 

frem i materialet. På den anden side prøver jeg at være sensitiv for øjeblikke i analysearbejdet, 

hvor der er eksempler eller hændelser i mit materiale, der bliver ved med at kalde på min 

opmærksomhed, og som jeg konstant vender tilbage til eller som irriterer mig. Denne ’irrationelle’ 

del af materialet er måske ikke noget, jeg altid kan få orden på, men den findes og må anerkendes. 

Men er det muligt både at veksle mellem at ordne og forstå et materiale og at uordne og 

defamilisere sig fra et materiale, som man er bekendt med? Jeg tænker, at på den ene side, så er 

det en arbejdsmåde, der er indskrevet i det kvalitative akademiske håndværk og på den anden side, 

                                                 

 

 

15 Rose, N. 1999. Powers of freedom. Cambridge: Cambridge University Press. 

16 Maggie MacLure (2010) bruger ordet ’offend’, hvor der både ligger en betydning om at fornærme, men også en 

betydning, hvor man begår en lovovertrædelse.  

17 Maggie MacLure (2010) bruger det engelske ord ”Wonder”, som både betyder ”at spekulere”, men også betyder 

”mirakel” og dermed indikerer at i tvivlen er der noget næsten magisk. Der er en skabende kraft indlejret i denne 

tvivlende spekuleren. 



 

88 

 

så er det to hensyn, der skal jongleres mellem gennem hele processen og arbejdes bevidst med. Til 

dette foreslår MacLure en metode, som hun betegner som en forstyrrende metode, og som hun 

beskriver gennem forskellige analogier (2006a, 2006b). 

MacLure foreslår en forstyrrende metode, der, inspireret af barokken, udfordrer 

forskerens privilegerede position og perspektiv og videnskabens fordring om klarhed i 

repræsentationen og forståelsen af verden, og som omfavner den magi, forvirring, og illusion, som 

forskeren også oplever som del af analysearbejdet. I denne forståelse af forskningsprocessen 

bruger hun analogier som ”labyranten”, hvor man farer vild, tager omveje, bliver forvirret, 

rundtosset og (måske) tilfældigt finder en vej ud. ”Spejlkabinettet”, hvor spejle, hemmelige 

skuffer, optiske instrumenter, bedrag og forvrængninger forstyrrer blikket på objektet og ophæver 

størrelsesforhold, mængde eller farver, og som inviterer til forbløffelse, undren, tvivl og fantasi, 

der kan udfordre forskerens blik ved det familiære, hvis man i sin forskningsproces inviterer til 

sådanne forskydende og forstyrrende benspænd og perspektiver. Endelig henviser hun til ”trompe 

l’oeil”-øjeblikke i forskningsprocessen, hvor materialet driller og nægter at indordne sig og slår 

fra sig eller kigger udfordrende tilbage på forskeren og nægter at blive generaliseret eller forstået. 

Steder, som forskeren bliver tiltrukket af eller afskrækket af, men som bliver i hukommelsen som 

”a bone in the throat”, der ikke kan hostes væk, men som irriterende bliver ved med at trykke 

(MacLure 2006a, 2006b). 

For mig er det centralt, når MacLure påpeger, at forskningsprocesser og 

forskningsformidling også er illusioner om klarhed og orden samtidig med, at det fremstår som 

velgennemtænkt og stringent formidlet. På denne vis fremhæver hun en forskerposition, hvor jeg 

vil placere mig selv, hvor det at læse, skrive, tænke, fortolke, argumentere og begrunde er en rodet 

og inspirerende proces, men stadig en hel central proces i det akademiske arbejde og i den måde 

en forsker begriber verden på (MacLure 2006a, 2006b). Hun er metodisk og analytisk brugbar i 

tolkningsarbejdet, når hun fremhæver behovet for forvrængede og forvrængende perspektiver på 

det undersøgte, for dermed at forstyrre en familiaritet med materialet – både hos forskeren, men 

også generelt (det barokke og spejlkabinettet). Og endelig sætter hun ord på noget, som flere måske 

har erfaring med, når man arbejder inden for en kvalitativ forskningstradition, nemlig at et 

empirisk materiale også til tider er ustyrligt, irriterende, rækker ud efter en og ikke vil slippe en. 

Der, hvor en poststrukturalistisk analysemetode mødes med MacLures forstyrrende 

metode, er, at begge har et blik for blikke og på, hvordan forskellige blikke indrammer 

analysestrategier, der lader genstand og iagttager emergere på forskellige måder. Ved at arbejde 

med MacLures insisteren på forvrængninger og uorden i mit analytiske fortolkningsarbejde vil jeg 
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bidrage med en destabiliserende kritik, der produceres gennem anderledes og anskueliggørende 

perspektiver på empirien, der kan vække til eftertanke. 

I det følgende tager jeg endnu et spadestik i operationaliseringen af min 

analysestrategi og redegør for, hvordan jeg ordner mit empiriske materiale for videre analyse. 

Denne ordning gør jeg dels gennem teori-informerede stabiliseringer af steder i materialet, hvor 

jeg kan fæstne mit analytiske blik – eksempler som grænseobjekter og som bekymringsscenarier, 

dels gennem kodning af det empiriske materiale. Jeg præsenterer desuden nogle tolkningsnøgler 

til at åbne for analysen af materialet. 

 

Eksempler – interferens – referencepunkter  

Jeg forstår mit empiriske materiale som materialiseringer af det sociale og som dispositive 

realiseringer af linjer og akser og som noget, der har effekter. For at kunne beskrive dette tager jeg 

udgangspunkt i eksempler i mit empiriske materiale, hvor jeg med eksempler trækker på MacLures 

(2010)18 begreb om eksempler, hvor eksempler opererer på et niveau, hun kalder interferens, og 

som bedst kan beskrives som et sted, der vibrerer, bevæger sig, forstyrrer og forstyrres – lidt som 

lyden af statisk elektricitet. Eksemplerne er ustabile stabiliserede steder og tilsynekomster samt en 

praksis blandt mange i interferensen, hvor også mit analytiske arbejde med dets brug af teori og 

metode fletter sig forstyrrende ind og kan give anledning til forgreninger og opståede 

sammenhænge i eksemplet (MacLure 2010:282). Et eksempel kan forstås som et referencepunkt i 

materialet, hvor noget træder frem eller bliver fremhævet, og for et eksempel gælder, at eksemplet 

både er noget i sig selv (en singularitet) og samtidig er noget af det, som det viser:  

”An example is neither general (as is a system of concepts) nor particular (as is the material 

to which a system is applied). It is ‘singular’. It is defined by a disjunctive self-inclusion: a 

belonging to itself that is simultaneously an extendibility to everything else with which it 

                                                 

 

 

18 Maggie MacLure henviser specifikt til Brian Massumi, når hun beskriver eksempler og en eksemplarisk metode. 

For nemheds skyld henviser jeg til MacLures tekst, hvor hun benytter ham, men jeg er klar over, at hun trækker på 

Massumis bog: Massumi, B. 2002. Parables for the virtual: Movement, affect, sensation. Durham, NC: Duke 

University Press. 
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might be connected (one for all and all in itself). In short, exemplification is the logical 

category corresponding to self-relation.” 

 (Massumi 2002, 17–1819, Citeret i MacLure 2010:281-282).  

Eksemplet har en dybde, en tekstur og virkemåde, som er langt større og mere kompleks end 

fremstillingsmåden tillader, for det genstandsfelt, som man studerer gennem eksemplet ”depend 

on how the folds of the fabric of the world are disposed at the place where we start ravelling and 

unravelling some of its threads, and the intensity of our interest.” (MacLure 2006b:230). 

For mig er eksempler, forstået som ”how the folds of the fabric of the world are disposed”, 

interferens og referencepunkter, centrale analytiske indsigter og greb, som formår at indfange 

dispositivets optræden som en orden, der til stadighed er i færd med at ordne og ordnes, og som 

således endnu ikke fuldt ud er faldet til ro (Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005:154). Eksemplerne 

er stabiliserende greb for at få blik for steder, hvor dispositivets disponerende mønstre og 

formationer mobiliseres, og hvor jeg mener, at jeg gennem mit analytiske blik og mine analytiske 

greb både kan få øje for og gå analytisk i nærkamp med disponerende moralske og sociale 

ordninger og realiseringer.  

 

Eksempler som grænseobjekter og som bekymringsscenarier 

Kendetegnende for mit nedskrevne empiriske materiale er, at det består af ytringer fra 

velfærdsarbejdere fra forskellige professioner, institutioner, arbejdsforhold og statslige, 

kommunale eller private institutionelle tilhørsforhold, der på forskellig vis er optaget af 

kriminalitetsforebyggelse, både på SSP-møder og i interviews. I det empiriske materiale forbinder 

disse forskellige sociale verdener sig i forbindelsespunkter, der er kendetegnet ved en fælles 

optagethed i netværket, hvor man sammen udforsker det, Star og Griesemer (1989) kalder 

’grænseobjekter’. Et grænseobjekt er et ’sted’ (space) i netværket, hvor forskellige sociale 

verdener grænser op mod hinanden, og som de aktivt og fleksibelt orienterer sig imod gennem 

fælles optagetheder. Grænseobjekter kan være begreber og fænomener som ’marginalisering’, 

’familie’, ’børn og unge’ eller ’kriminalitetsforebyggelse’. Grænseobjekter er midlertidige, 

                                                 

 

 

19 Massumi, B. 2002. Parables for the virtual: Movement, affect, sensation. Durham, NC: Duke University Press. 
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foranderlige og ontologisk forbundet til det netværk af aktører, der skræddersyer det gennem 

forbindelsespunkter hvor standardiserede metoder, eksempelvis statistik og screening samt 

standardiseret sprog, eksempelvis diagnoser og fagsprog, forstærker elementer af vidensflowet i 

netværket og fortætter det i et grænseobjekt (Star og Griesemer 1989, Star 2010). Som formuleret 

af Star og Griesmer: 

“Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local needs 

and constraints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain 

a common identity across sites. They are weakly structured in common use, and 

become strongly structured in individual-site use. They may be abstract or concrete. 

They have different meanings in different social worlds but their structure is common 

enough to more than one world to make them recognizable, a means of translation. 

The creation and management of boundary objects is key in developing and 

maintaining coherence across intersecting social worlds.”  

(Star & Griesemer 1989: 393). 

I mit empiriske materiale realiseres grænseobjekter nogle steder i eksempler, som jeg benævner 

som ’bekymringsscenarier’.  

Et bekymringsscenarium orienterer sig imod det uønskede, som er den synlige 

realitet, der kaster lys på barnet og den unge, og som er årsagen til, at de nævnes på møder eller i 

interviews. Det er gennem det uønskede, at elementer samler sig som fikseringer af mening, som 

giver adgang til at se begrebsliggørelse af noget. På denne vis sker en første udkrystallisering af et 

bekymringsscenarium. 

I mine markeringer og konstruktioner af bekymringsscenarier har jeg været inspireret 

af indsigter fra særligt to tekster, der hver især beskæftiger sig med, hvordan man har bekymret 

sig for og har beskæftiget sig med at forstå den enkelte (kriminelle). Disse to tekster har givet mig 

nogle ledetråde at se efter, for at se, hvad det er, SSP-medarbejderne orienterer sig imod, når de 

taler om en persons uønskede adfærd. Den første indsigt er Michel Foucaults (1978), når han om 

skabelsen af det farlige individ viser, hvordan det strafferetslige system fra det 19. århundrede 

begyndte at interesse sig for individets natur som muligt motiv og forklaring for forbrydelsen, og 

som på denne vis inviterer psykiatrien ind i retssalen og gør strafudmålingen til mere end et 

spørgsmål om loven er brudt eller ej. Foucaults tekst viser de første insisterende ansatser i 

kriminologien til at ville forstå og forklare, hvad der psykologisk kan ligge til grund for en 

handling. Den næste indsigt kommer fra Robert Castel (1991), der, med henvisning til Foucaults 

tekst, viser, hvordan det farlige individ nu ikke længere (kun) søges forstået gennem psykiatrien, 

men bliver opløst til risikofaktorer, der kan forklare og forudse handlinger.  
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Disse to indsigter har fokuseret mit blik på kortfattede sproglige opridsninger, hvor 

faktorer omkring en ung samles, hvor bekymringer for den unge ordnes og hvor SSP-

medarbejderne så at sige slår ring om nogen, hvor det har nogen konsekvenser. Et udvalgt 

bekymringsscenarium fra empirien ser således ud: 

Lærer : Søren fra 9. klasse, som rygterne siger hænger ud ved Kulturstedet. 

Måske hashryger. Meget fravær fra skolen, men en af lærerne har ringet 

til forældrene og han har været i skole siden. 

SSP-konsulent : Han går i 9. klasse? Er han etnisk dansk. (Ja). Bekymring om hash og 

videresalg skal sendes videre til ”Kriminalpræventiv betjent”.  

(Lokaludvalgsmøde 170616) 

 I dette bekymringsscenarium er det koncentrationen af faktorer omkring en ung og 

dennes uønskede adfærd, der er min første stabilisering, og dernæst, at de samles som bekymring 

i form af et risikooverblik i en forståelse af Søren gennem den observerede adfærd. I et 

bekymringsscenarium er det ordningen, som bliver central som nærmest en magnetisk kraft som 

samler faktorerne i beskrivelsen. Det er en ordning, der både katalogiserer og beskriver den unge 

og situationen i risikofaktorer/beskyttelsesfaktorer og i forhold til social og moralsk orden, og som 

lægger den unge og situationen til rette for videre institutionel behandling. Et 

bekymringsscenarium gør sig brugbart som katalysator for SSP-medarbejderne i deres videre 

tankearbejde og i deres forskellige arbejdsmæssige sammenhænge, og selv om 

bekymringsscenariet kun beskrives hurtigt og overfladisk, som en slags skitse, er det nok for at 

indforståede dels kan udlede meningen, dels ved, hvilke informationer og spørgsmål, der må 

besvares i den fælles snak. Et bekymringsscenarium kan også give anledning til længere snakke 

og overvejelser, hvor graden af bekymring samt indsatserne problematiseres.  

Et bekymringsscenarium opstår typisk, når der læses op af døgnrapporten og sagen 

kort ridses op, når der under mødepunktet ”bordet rundt” fortælles om bekymrende situationer 

eller unge, når der skal følges op på sager, eller når SSP-medarbejdere i interviews giver eksempler 

med unge eller sager, de har været involveret i.  

For mig fungerer bekymringsscenarier som en beskrivelseskategori, og som en 

analytisk figur, jeg kan læse ordninger ud af. Det er eksempler, som har at gøre med noget bestemt, 

nemlig praktiske omgange med styringsobjekter realiseret gennem et sikkerhedsskabende arbejde, 

og det er eksempler på ordninger, hvor den unge tales frem som enten i risiko eller som en risiko. 
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 Ved at arbejde med stabiliseringer af det empiriske materiale gennem eksempler – 

grænseobjekter – bekymringsscenarier, så formulerer jeg en ordning af det empiriske materiale, 

hvor jeg kigger efter udkrystalliseringer af samvirkende elementer, hvor de samler sig omkring 

noget. Jeg har derfor formuleret følgende analysespørgsmål til at guide en analyse af, hvordan 

bekymringsscenarier kaster lys på noget og nogen, og hvilke sandheder, der etableres i det 

sikkerhedsskabende arbejde:    

 Gennem hvilke fixpunkter udkrystalliseres det sikkerhedsskabende arbejde? 

I det følgende bevæger jeg mig fra dette analytiske spørgsmål til en mere konkret beskrivelse af, 

hvordan jeg har arbejdet med kodning af det samlede materiale for at kunne undersøge det 

kategoriseringsarbejde, der udfoldes. 

 

Kodning af det empiriske materiale 

Det skriftlige empiriske materiale (data) består af feltnoter, nedskrevne observationer af møder 

samt transskriberede interviews. Det består af en mængde tætskrevne papirer, hvor menneskelige 

møder, praksisser, beskrivelser, fortællinger, overbevisninger og erfaringer er transformeret til 

håndterbare tekster. I det følgende udfolder jeg, hvordan jeg har arbejdet med kodning af disse 

tekster. 

 Hvor markeringerne af bekymringsscenarierne vokser ud fra et teori-informeret 

perspektiv, så bruger jeg kodning til at åbne for videre analyser af bekymringsscenarier og til at få 

øje på ting i mit samlede materiale. I mit kodningsarbejde har jeg dels markeret kategorier og 

kategoriseringsarbejde (redegørelser), dels markeret steder, som jeg har anset for relevante set fra 

min metateoretiske optik. Med denne kombination af arbejdsmetoder kan man sige, at mit 

analysearbejde er båret af en stærk teoretisk motivation, som nok er stærkere end megen anden 

induktiv-kvalitativ metode (Tjora 2019:5). 



 

94 

 

Kodningsarbejdet har jeg lavet i computerprogrammet Nvivo. Som start kodede jeg 

materialet efter kategorier20 som eksempelvis muslim, kommune, god forælder og familie, fordi 

jeg var interesseret i at markere steder i materialet, hvor der foregår kategoriseringsarbejde. En 

fordel ved Nvivo er, at ved sådanne kodninger, så får man også den omkringliggende tekst frem, 

når man trykker på kodningen, så disse kategorikodninger fungerede som indgang til eksempler, 

hvor jeg kunne se, hvordan kategorierne blev behandlet i samtalen. I tillæg til dette var jeg også 

nysgerrig efter at markere dispositive aftegninger som eksempelvis potentialisering (sikkerhed) og 

overvågning og formning (disciplin), hvilket resulterede i koder som ”at blive ældre” 21, ”øjet, der 

ser” eller ”indsatser”. 

Hvis jeg skal give et eksempel fra denne del af kodningsarbejdet, så er det allerede 

viste bekymringsscenarium markeret med koderne ”bekymringsscenarium” (gælder hele 

eksemplet), ”alder” (”9. klasse”), ”Familie” (”men en af lærerne har ringet til forældrene og han 

har været i skole siden”), ”skole” (”men en af lærerne har ringet til forældrene” og ” Meget fravær 

fra skolen”, ”9. klasse”), ”adfærd” (”hænger ud ved Kulturstedet”, ”hashryger”, ”meget fravær fra 

skolen”, ”videresalg”) samt ”etnicitet” (Er han etnisk dansk. (Ja)”). Næste skridt var at læse det 

kodede materiale igennem, og hvis vi tager kodningen ”Familie” så lagde jeg undervejs mærke til, 

at der var rigtig meget materiale her, og at det så interessant ud22. Familie er altså en kategori, der 

er vokset ud af materialet. Ved både at gennemse det samlede ”familie”-kodede materiale, og 

samtidig ved at læse tekster om ”familie”, udkrystalliserede der sig nogle overordnede temaer, 

hvor nogle voksede ud af det empiriske materiale, ”familie som samarbejdspartner”, ”storebror-

lillebror”, mens andre blev synlige(re) ved hjælp af litteraturen, ”forældreskab”, ”familie som stat 

i staten”, ”bærere af farlighed” samt ”familien som medudpeger af afvigelse i familien”. På tværs 

af hele familiekategorien undersøgte jeg, hvordan familie kom til syne som beskrivelse af 

familieorden, hvor jeg særligt anvendte mine tolkningsnøgler. 

                                                 

 

 

20 Min fokusering på kategorier begrundes i næste afsnit om mine tolkningsnøgler, som er en inspiration fra 

”Membership Categorization Analysis” og hvor sociale kategorier er helt centrale. 

21 ”Coming of age”, se Carolyn Baker: The “search for adultness”: Membership work in Adolescent-Adult talk. 

Human Studies 7, pp. 301-323. I denne måde at kode på kommer min inspiration fra MCA tydeligt frem – se 

afsnittet om tolkningsnøgler. 

22 Familie var også noget, som jeg allerede i feltarbejdet var blevet opmærksom på, som noget, der tit blev nævnt og 

henvist til af SSP-medarbejderne. 
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Hele kodningsprocessen gjorde, at jeg lærte mit materiale at kende på ny, og dette 

dybere kendskab gjorde undervejs i analysearbejdet, at jeg også begyndte et mere intuitivt 

erindringsarbejde, som kom til syne ved, at nogle eksempler knopskød23 (MacLure 2010:279) og 

formerede sig videre til andre sammenhænge, hvor noget i mit materiale pludselig fik ny betydning 

i en anden sammenhæng, og jeg huskede på steder i mit materiale, som kunne være relevante at 

arbejde videre med. Her har jeg, ved at huske et enkelt ord, kunne bruge Nvivo som søgemaskine 

til at lokalisere stedet i det samlede materiale for mig, eksempelvis ved et ord som ”spiral”. Netop 

dette sidste, savnet efter et særligt eksempel midt i det analytiske arbejde, er en central erfaring og 

indsigt, som jeg gerne vil fremhæve, fordi denne erfaring lukker op for det, som MacLure (2013) 

betegner som ”wonder” – tvivl og åbenbaring – som del af en forskningsproces’ analysemetode. 

Hun har husket mig på, at en kodning af et materiale også er en ”offence” – en forbrydelse og 

fornærmelse – som kan spænde ben for det, et materiale også kan prøve at fortælle, og hvor data 

kan gløde og række ud efter en, og at man som forsker også skal overgive sig til denne form for 

”mezziness”.  

Materialets glød og rækken ud efter en i analysearbejdet og i ordningen af materialet 

er også noget, jeg har tænkt over, når jeg har skullet udvælge eksempler til at kunne generalisere 

på baggrund af. Som et indblik i denne del af analyseprocessen vil jeg nævne arbejdet med et 

særligt uddrag fra et interview med en lærer24, hvor jeg helt fra starten var faldet over nogle udsagn, 

hvor det blev beskrevet, hvordan arbejdet med en udsat familie også var kommet til at handle om, 

hvordan man (lærer og sundhedsplejerske) kunne hjælpe moderen i familien til at få indsat en 

                                                 

 

 

23 Jeg uddyber MacLures forståelse af ”knopskydninger” i indledningen til mine analyser. 

24 Dette interview er et interview, som jeg fra starten har skullet arbejde med at placere i forhold til resten af mit 

materiale og i forhold til, hvordan jeg kunne bruge uddrag fra dette interview. Gennem interviewet er der flere 

eksempler, som på en meget direkte måde forholder sig til emner som etnicitet, opdragelse, børn og deres forældre 

på en sådan måde, at jeg har været i tvivl om jeg kunne fremhæve dem med risiko for, at det var dem, der ville få al 

opmærksomheden, fordi de i deres form er så direkte og så koncentrerede i deres udtryk. De steder, hvor jeg har 

valgt at bruge uddrag fra dette interview, har jeg i processen kontrasteret uddragene med andre steder i det samlede 

materiale med samme emner, eksempelvis etnicitet, for at undersøge hvordan det kommer til udtryk på tværs i 

materialet. Jeg er kommet frem til at anvende steder, hvor jeg har gjort dette forarbejde for at kunne sige, at det, som 

i et koncentrerede udtryk kommer til syne her, det er også andre steder, selv om det måske ikke har et lige så tydeligt 

udtryk. 
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hormonspiral uden ægtemandens vidende. I lang tid vidste jeg ikke, hvad jeg skulle stille op med 

dette udsnit, for på den ene side er det ikke, hvad man for det umiddelbare øje ville kalde for et 

repræsentativt uddrag for det samlede interview- og observationsmateriale, for ingen taler så 

direkte om prævention (nogle ville kunne kalde det for tidlig forebyggelse), og på samme tid så 

jeg tråde i uddraget, der viser tilbage til historiske kriminalitetsforståelser som en 

degenerationsforståelse og en racehygiejnisk bestræbelse (Borch 2005:68). Med andre ord, det var 

et uddrag, der fra starten havde en særlig glød, men som jeg måske også var nervøs for at brænde 

mig på. Igennem mine analyser, og særligt de analyser, hvor jeg berører overvejelser omkring 

fødekæder, arv, familie og broderskab, begyndte dette sted (hjælpen til spiralen samt et særligt 

udsagn i interviewet) i interviewet at brænde stærkere i min bevidsthed, for set i sammenhæng 

med analyseprocessens forløb og fordybelser, så samledes der sig nye betydninger, som på mange 

måder fik mig tilbage til uddraget. Gennem forskelligartede møder med min empiri fremmanedes 

nye billeder, som gav flere betydninger til eksemplet i uddraget, og som gennem min 

knopskydningsproces fik placeret uddraget under særlige temaer i analysen, nemlig familie som 

slægtskab, generation og broderskab.   

Transformationen fra hel datakollektion til udvalgte eksempler i afhandlingen 

indebærer at vælge eksempler til og andre fra. Som del af dette udvælgelsesarbejde har jeg søgt at 

holde mine udvalgte eksempler op mod resten af materialet for at se, om det, der forekommer i 

eksemplet også forekommer andre steder, eventuelt i andre former eller som det modsatte. Jeg har 

ikke gjort dette ud fra en kvantitativ idé om, at noget skal optræde et vist antal gange før det kan 

udsige noget, men mere for at skabe blik for nuancerne og dybden i eksemplet, samt for at undgå 

noget af den forelskelse i nogen af eksemplerne, som kan forføre en med særlige tydelige 

markeringer, provokerende udsagn eller gode metaforiske forklaringer. 
 

Tolkningsnøgler 

Som nævnt i min metodologi kombinerer jeg en Foucault analytik med en etnometodologisk og 

en konversationsanalytisk inspiration. I det følgende operationaliserer jeg denne inspiration ved at 

inddrage begreber og analytiske greb fra Membership Categorization Analysis (MCA), som på sin 

vis er beslægtet med konversationsanalyse, men som også er på kant med en sådan analyse (Stokoe 

2012a, Fitzgerald 2012).  

MCA handler om kategori-arbejde i samtaler, og undersøger, hvordan kategori-

orienteringer virker gennem interaktioner i samtaler som ”taken-for-granted knowledge-in-action” 
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(Fitzgerald 2012:305). Hester og Eglin (1997) kalder fokuspunktet for MCA for ”Culture in 

action”. MCA fokuserer på folks (members) praktiske arbejde med at beskrive verden, og analysen 

arbejder med de kategorier, som folk selv benytter sig af, snarere end at skabe analytiske kategorier 

(Stokoe 2012a:278). MCA har særlig fokus på, hvordan kategoriseringer praktiseres på en måde, 

hvor normer produceres og gøres virkningsfulde i samtalen og dermed i vores forståelse af, hvad 

der er passende og upassende. Det praktiske arbejde med at beskrive verden forstås gennem et blik 

på blandt andet de kategori-bundne aktiviteter og de kategori-bundne prædikater, som folk 

orienterer sig i forhold til i deres realitetskonstruktioner gennem samtaler (Sacks 1972). 

Jeg er klar over, at MCA og min metateoretiske optik ikke umiddelbart er på talefod 

med hinanden, og at mine feltnoter heller ikke lever op til kravene i en MCA-analyse, der fordrer 

lydoptagelser af det talte sprog for at kunne analysere på de mindste detaljer. De analyser, jeg  

laver, skal derfor ikke læses som MCA-analyser, men som analyser, hvor jeg skaber min egen 

orden ved at anvende analytiske MCA-tolkningsredskaber som tolkningsnøgler, der formår at åbne 

op for steder af mobiliseringer og realiseringer af potentialisering og sociale og moralske ordninger 

i mit empiriske materiale. Så jeg lader MCA være som en teoretisk øjenåbner (jf. ovenfornævnte 

MacLures og Roses betragtninger om teoriens rolle), som bringer mit stof i bevægelse på en særlig 

måde, og som giver mig mulighed for at se noget, som jeg ellers ikke ville kunne se. 

I det følgende præsenterer jeg nogle få pointer fra MCA’s grundlægger Harvey 

Sacks’ kendte skrift: ”On the Analyzability of Stories by Children”, hvor han viser, hvordan 

beskrivelsen af nogle aktiviteter er bundet til normative forventninger til særlige sociale kategorier. 

Artiklen er også en indføring til læsestrategier og nogle analytiske MCA-greb, der fokuserer på, 

hvordan beskrivelser gøres, og hvordan beskrivelser genkendes (Sacks 1972: 329). Beskrivelsen 

og genkendelsen af beskrivelsen kan ikke forstås uafhængigt af hinanden, så et første fundamentalt 

greb i en analyse er at fokusere på sekvenser i samtaler/beskrivelser og altså ikke blot enkelte ord. 

Sacks tager udgangspunkt i sætningen: ”The baby cried. The mommy picked it up” 

og rejser spørgsmålet om, hvordan det kan være, at når vi hører sætningen første gang, går vi (i de 

fleste tilfælde) i vores forståelse af beskrivelsen automatisk ud fra, at det er barnets mor, der løfter 

barnet. For hvis vi kigger nærmere på sætningen, så indeholder den faktisk ikke et ejefald (genitiv). 

Sacks forklarer dette med, at der er nogle kategoribundne aktiviteter, der normativt foreskriver, 

hvad en mor bør gøre, hvis barnet græder; her er ”at løfte” en aktivitet, der er bundet til en mor, 

når hun ses i sammenhæng med en baby. Og ”at græde”, når det kommer før ”at løfte”, så lægger 

det en forventning til det at burde ”løfte”. 
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Med udgangspunkt i samme sætning søger Sacks at anskueliggøre en anden 

selvfølgelighed i den måde, vi forstår en beskrivelse på. Når man hører sætningen, forstår man, at 

barnet græder, og så tager moderen det op, også selv om der ingen tidsmarkeringer er i sætningen 

ud over en kronologisk rækkefælge på de to sætninger. Man kan derfor sige, at hændelsen ”græder” 

i den første sætning, hørt sammen med hændelsen ”løfte” i næste sætning, beskriver en rækkefølge 

i en handling, men det høres samtidig som den rette rækkefølge; altså når et barn græder bør man 

løfte det op. På denne vis er rækkefølgen af ”græder” og ”løfter” forklarende nok i sig selv, fordi 

det at græde forklarer det at blive løftet op. Hvis man vender sætningen om til at sige, ”moderen 

løfter barnet op, barnet græder”, så er ”løfter” ikke umiddelbart nok til at forklare at barnet 

”græder”, fordi man forventer ikke, at et barn græder, når en mor løfter det op – eller i hvert fald 

forventer man ikke at det bør være sådan. Det er en beskrivelse, der kalder på yderligere 

uddybning, fordi den første sætning, mor løfter, ikke tilbyder en orden, hvor det, der foregår i den 

næste sætning sker på den måde, som det bør ske på. 

Eksemplet viser, at kategoriseringer er bundet til sociale kategoriseringer som 

eksempelvis ’mor’, ’politi’, ’afviger’ og at disse sociale kategoriseringer yderligere bundtes og 

organiseres i kollektioner af kategorier, og disse kollektioner af kategorier kalder Sacks for 

”Membership Categorization devices” (MCD) - i eksemplet er det MCD’en ”familie”, der 

realiseres, og som gennem realiseringen gør noget ved de sociale kategorier ”mor” og ”barn”.  

Jeg kan konkretisere nogle af overvejelserne ved at vende tilbage til det tidligere 

viste bekymringsscenarium med Søren. Her nævnes ”Søren” og ”forældre”, hvorved Søren høres 

som forældrenes søn og dermed, at de er en familie. Lærerne ringer til forældrene og ”han har 

været i skole siden”. Her tydeliggøres en forventning til, at forældre har en autoritet over deres 

børn, og at de sørger for deres børn ved at sørge for at deres børn kommer i skole, hvilket Søren 

også gør nu. På denne måde kommer familiens forældre frem som en social og moralsk orden, 

hvor forældre tager sig af deres børn. 

Det er interessant, hvordan en MCD som ’familie’ bliver den samlende fortolkning 

for ’barnet’ og ’moderen’; altså hvordan nogle MCD’er virker samlende for nogle sociale 

kategorier og ikke for andre. For at forklare dette formulerer Sacks nogle regler for anvendelse af 

MCD’er, samt, hvad han betegner som ”lytterens maksime”. Lytterens maksime er, at tolkningen 

af det hørte og det iagttagede, både hos forskeren, men også hos de involverede i interaktionen, 

beror på en forhåndenværende viden. En forhåndenværende viden som på denne vis kommer i 

fokus for MCA-analysen, og som får Hester og Eglin (1997) til at sige, at det bliver analyser af 

”culture in action”, men som så samtidig får andre til at kritisere MCA for at være ”vild og 
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promiskuøs” (Stokoe 2012a, Fitzgerald 2012), fordi indforståetheden i fortolkningsarbejdet 

udfordrer idéer om systematik, objektivitet og gennemskuelighed. Desuden er det et kritikpunkt, 

at ’det hørte’ og ’det iagttagede’, her familie, ikke bryder med forståelser af, hvad en familie anses 

for at være, og at det udfordrer forskeren, hvis hun ikke deler de kulturelle forståelser, der udfolder 

sig i samtalen. Men i MCA så handler bundtningen af de sociale kategorier altså om at ’høre’ hvad 

der føles som naturligt sammenhørende, og så lade denne ’høren’ være ledetrådene i analysen, 

fordi når forskeren ’hører’ det således, så har deltagerne sikkert også forstået det sådan (Sacks 

1972:333). 

I analysen indflettes ’lytterens maksime’ i brugen af to ”bundtnings-regler”, nemlig 

konsistens-reglen og økonomi-reglen (Sacks 1972, Stokoe 2012a): 

Konsistens-regel: Hvis to eller flere sociale kategorier kommer lige efter hinanden i 

en sætning, eksempelvis far og datter, og begge disse kategorier tilhører den samme MCD, her 

familie, så hør det som om de tilhører den samme familie. Desuden, det, at Sacks’ sætning starter 

med en baby ”kalder” på indholdet i de følgende, her mor, som høres som samme familie og med 

særlige forventninger til en mor i en familie. Denne regel siger, at der i rækkefølgen er en ’naturlig’ 

rækkefølge (barn/mor) – og hvis noget høres som en ’naturlig’ rækkefølge, så hør det sådan.  

Økonomi-regel: Denne regel drejer sig om belæg for, at en person kan siges at tilhøre 

en MCD. Reglen lyder sådan: Det er tilstrækkeligt, at en person kan refereres til via en enkelt 

kategori fra MCD’en for at denne person kan siges at tilhøre denne MCD. Det vil sige, personen 

behøver ikke at passe ind under alle kategorier i samlingen. Eksempelvis er det nok at være ’barn’ 

for at tilhøre MCD’en ”familie”, man behøver ikke også at være storesøster, lillebror eller baby. 

Sociale kategorier kan godt tilhøre flere MCD’er på samme tid, eksempelvis kan ”baby” også 

tilhøre MCD’en ”at blive ældre”. 

Der er nogen MCD’er, hvor de forskellige kategorier, der hører til devicen, hører 

sammen som et slags ’team’, altså klumper sig i kollektionen. Eksempelvis mor, barn klumper sig 

sammen i en familie i en sekvens i samtalen eller målmand, angriber, forsvarer klumper sig 

sammen i en sekvens i samtalen som ’et fodboldhold’. Hvis man vil optælle personer i denne 

MCD, så tæller man dem ikke i kategorierne mor, far, men man tæller dem i antal familier i 

sekvenser i samtaler. 

Ud over bundtning af sociale kategorier i MCD’er er der to andre kategori-

fortolkninger, nemlig fortolkning af aktiviteter bundet til sociale kategorier inden for en MCD, 

samt fortolkning af prædikater bundet til sociale kategorier inden for en MCD: 
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Kategoribundne aktiviteter: Der er nogle aktiviteter, der er bundet til sociale 

kategorier i en MCD som noget, der forventes udført af denne sociale kategori, eksempelvis 

babyen i MCD’en ”familie”, der græder. ”At græde” er en kategoribunden aktivitet, hvor den 

sociale kategori, den er bundet til, gør noget for forståelsen af det at græde. I MCD’en ”familie” 

står baby og mor i et hierarkisk forhold til hinanden, hvor moderen forventes at have mere magt 

end babyen, at være mere moden eller klogere. Hvis det er moderen, der græder i denne 

konstellation, så degraderer det at græde moderen, da hun bliver set i forhold til barnet, som 

forventes ikke at være lige så magtfuld, moden eller klog. På denne måde er kategoribundne 

aktiviteters relation til den sociale kategori med til at positionere kategorierne i forhold til 

hinanden, og det siger noget om forventninger og bedømmelser af kategoriers aktiviteter. 

Kategori-bundne-prædikater: En beskrivelse eller et verbum, som siger noget om 

kategorien. Eksempelvis en omsorgsfuld mor eller en mor, der trøster sit barn. Ligesom med 

kategori-bundne aktiviteter er kategori-bundne-prædikater med til at positionere kategorier inden 

for en MCD.  

Disse tolkningsnøgler, ”MCD”, ”kategoribundne-aktiviteter”, ”kategoribundne-

prædikater”, ”økonomi-” samt ”konsistensreglen”, som alle er indflettet i ”lytterens maksime”, har 

blik for dynamikker og positioneringer, samt for forventninger og bedømmelser, der realiseres 

som sekvenser i samtaler, hvor social orden og moralsk orden mobiliseres. Nøglerne giver 

mulighed for at iagttage ordninger i bekymringsscenarierne, hvor særligt det, som forventes af 

nogen, det, som ønskes af nogen og det, som nogen forbryder sig i mod, træder frem som 

beskrivelser af og forventninger til sociale kategorier inden for en MCD. Det, at få blik for 

koblinger mellem sociale kategorier og adfærd og prædikater, mellem forventninger og 

bedømmelser, kan anskueliggøre, hvad der bryder en social orden, og som dermed giver grund til 

bekymring hos velfærdsmedarbejderne. Fordi den beskrevne adfærd potentielt kan ske igen. 

Nøglerne åbner også samtalerne som noget igangværende, som noget, der er ved at falde på plads 

i sekventielle udvekslinger. 

 

Jeg har nu operationaliseret min metateoretiske optik til en konkret analysestrategi, 

som jeg tager i brug i den følgende 2. del af afhandlingen, som rummer de konkrete analyser af 

SSP-medarbejderes begrebsliggørelser af børn og unge, familie og skole. I det følgende arbejdes 

med velfærdsarbejde som en epistemologi, der kan studeres gennem min beskrevne 

analysestrategi. 
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Analyse 

Jeg analyserer SSP-medarbejdernes praktiske omgang med hændelser og med ordninger af unge 

og deres adfærd, som det særligt folder sig ud gennem samtaler på SSP-møder og gennem 

interviews, men også informeret af uformelle samtaler og min øvrige deltagelse og færden i felten. 

Jeg præsenterer og analyserer praksisser, der er et konstant sprogligt arbejde med at håndtere 

observationer, afrapporteringer, dokumentationer, beskrivelser og erfaringer i den 

realitetskonstruktion det er at skabe nye handlemuligheder for både den unge og de involverede 

SSP-medarbejdere.  

Min fortolkning af det empiriske materiale sker gennem begrebsliggørelser af 

materialet, hvor jeg stadig benytter dispositivet samt den mikrosociologiske inspiration som mit 

teoretiske køretøj, men supplerer med anden litteratur, der som analytiske medhjælpstekster 

hjælper til at udfolde de temaer, jeg identificerer i de empiriske eksempler, og som dermed skærper 

den analytiske begrebsliggørelse af det observerede. Det er samtidig gennem denne 

begrebsliggørelses vekselvirkning mellem den observerede praksis, teorien og den 

perspektiverende litteratur, at eksemplernes udsigelseskraft kommer til syne.  

Inden jeg starter mine analyser, indleder jeg med nogle korte overvejelser omkring 

formidlingen og præsentationen af analyserne. Jeg har, som tidligere vist, valgt at arbejde med at 

formidle et empirisk materiale i en collageform, og denne form tager jeg videre i dette afsnit, hvor 

jeg bruger collagen som en første fremstilling af empirien, efterfulgt af knopskydninger af 

analyser25. Begge fremstillingsmåder illustrerer på forskellig vis dybden på tværs af det empiriske 

materiale, som begge fremstillingsformer er en del af, og de to fremstillingsformers form og 

indhold er også en del af hinanden.  

Der er flere inspirationer bag valget af en collage26, hvor også MacLures idé om 

forvrængning af blikket (MacLure 2006a, 2006b) er en stor inspiration i mine overvejelser om, 

hvordan jeg formidler og arbejder med min empiri. Denne inspiration ses også hos Rosengaard 

(2018) i hendes arbejde med at beskrive og analysere danske daginstitutioners historie gennem en 

                                                 

 

 

25 Når jeg arbejder med knopskydninger er jeg særligt inspireret af MacLures begreb om ”logic of ramification” 

(MacLure 2010:279), der formerer sig i meninger og sammenhænge. 

26 Jeg har tidligere henvist til inspirationen fra John Law (2004) 
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kollageform. I Rosengaards måde at fremstille og formidle historie på, fjerner hun kronologisk tid 

som en tidslig kontekst som meningsgiver i en analytisk kollagefremstillingsform, der består af 

udsagn fundet i historiske tidsskrifter og fra interviews. Hun søger dermed at forstyrre og 

forvrænge et blik, der leder efter kronologi, linearitet og progression som en underliggende logik 

i en historieforståelse. På denne vis søger hun at vise, hvordan hun arbejder på tværs af tid i stedet 

for på langs af tid (Rosengaard 2018:41). 

I min fremstilling vælger jeg at lade collagen være et eksempel, der illustrerer et 

første indblik i materialet, hvor analysernes efterfølgende knopskydninger er udfoldninger af 

nogen af de lag, der er foldet i collageeksemplet. Knopskydninger er i vækst og gødes eller 

hæmmes af de teoretiske indsigter, jeg bringer i spil, så på denne vis, gennem en sådan 

arbejdsmåde og fremstillingsform, vil jeg vise, at analyser, ligesom den undersøgte praksis, er 

noget, der bevæger sig. Jeg prøver derfor ikke blot at kommunikere resultater fra mine analyser, 

men jeg beder også læseren om at iagttage og erfare meningen med mine analyser. Min første 

ordning af det empiriske materiale i en collage griber fat der, hvor MacLure skriver således:  

”Instead of ascending to ever-higher levels of abstraction or explanatory power (or purer 

states of authenticity), a baroque analytic preserves, and indeed intensifies, the complexity 

of the specific.  It enacts a ‘logic of ramification’ that proliferates meanings and new 

connections, rather than converging on generalities or coalescing within boundaries. It does 

not aspire to clarity, never achieves full coherence, and is ‘tolerant of the implicit’ It is 

‘wavering’ in its scale and focus. Entities are not, therefore, intrinsically big   or   small,   

containing   or   contained:   the   size,   significance   and dimensions  of  the  object  under  

study  depend  on  how  the  folds  of  the fabric of the world are disposed at the place where 

we start ravelling and unravelling   some   of   its   threads.” 

 (MacLure 2006b:230). 

Collagen er der, hvor jeg starter min første udredning af tråde fra mit empiriske materiale. Den er 

sammensat af samtaler og sætninger fra SSP-møder og uddrag fra interviews med SSP-

medarbejdere i vilkårlig rækkefølge. Med collagen illustrerer jeg, at jeg gennem mit empiriske 

materiale nu lægger et bestemt snit i min beskrivelse og analyse af SSP-samarbejdet som et 

arbejdende element relateret til et sikkerhedsskabende dispositiv, nemlig et snit, hvor samtaler, 

ordvekslinger og kategoriseringer får forrang. Collagen skal altså læses som del af min tidligere 

collage, men er samtidig et billede på, hvad der sker, når en særlig fremkaldervæske anvendes i 

min beskrivelse og ordning. Collagen er samtidig valgt som fremstillingsform til helt konkret at 

formidle en praksisform, som er foreløbig, som er skitseringer og som på mange måder er 

uafsluttet. Den viser et udsnit af den praksis, det er både at beskrive en realitet og samtidig 
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producere en realitet gennem det arbejde, det er at beskrive. Collagen er rodede eksempler på 

uddrag af samtalepraksisser, der på en måde er en effekt af en realitet, hvor noget er hændt, og 

hvor noget skal håndteres, men det er samtidig også en praksis, som så at sige virker tilbage. John 

Law siger det på denne måde: 

”If realities may be built, Latour and Woolgar also show that it is difficult to do this. In 

practice bright ideas are very far from realities. And it is the word ‘practice’ that is the key. 

If new realities ‘out-there’ and new knowledge of these realities ‘in-here’ are to be created, 

then practices that can cope with a hinterland of pre-existing social and material realities also 

have to be built up and sustained. I call the enactment of this hinterland and its bundle of 

ramifying relations a ‘method assemblage’.” 

 (Law 2004:13).   

Min udfordring har været at finde en fremstillingsform for denne praksis, som dels viser denne 

praksis, som den tager sig ud, men som også viser, at denne praksis er ”mezzy”.  

Med collagen viser jeg mangfoldigheden i mit empiriske materiale, og collagen viser 

samtidig en første produceret ordning af materialet. Collageformen er samtidig inspireret af Ulla 

Ambrosius Madsen (2018:93) og hendes arbejde med fragmenter som fremstilling i et opgør med 

modernistiske idéer om at kunne repræsentere noget gennem ontologiske og epistemologiske 

positioner for derigennem at kunne udlede en mening med det hele. Jeg arbejder ikke med 

fragmenter, og jeg har også et andet teoretisk udgangspunkt end Ambrosius Madsen, men jeg har 

fundet hendes idéer om at finde en form, der spiller på sin egen ufuldkommenhed, interessant, 

samt det at arbejde med ufuldstændige konstruktioner og produktioner af uddrag fra et feltarbejde 

meget inspirerende. Collagen er derfor et produceret billede, og de efterfølgende analyser er andre 

producerede fortolkninger. I collagen lader jeg stemmerne optræde på lige fod, de er sat på linje, 

man kan se, hvem der taler, men ikke nødvendigvis hvornår man går fra den ene samtale til den 

næste, ej heller om det er interview eller ej. Der er ingen kronologi, hverken tidsmæssigt eller 

indholdsmæssigt, ej heller skelen til i hvilket SSP-netværk samtalen har udfoldet sig. Collagen er 

blot et uddrag, begrænset af min udvælgelse og mit valg om, hvor meget plads det skal fylde i 

afhandlingen. 

Min forhåbning er, at læsningen af collagen vil kalde på irritation, trang til at ville 

forkorte, slette gentagelser, ønsker om klarhed eller opsamlinger og konklusioner, og at collagen 

også herved formidler et empirisk ubehag og en form for irritation eller rådvildhed, som har været 

en del af mit arbejde med det empiriske materiale. Så en form for læsevejledning er derfor at lade 

sig konfrontere med irritationen og ikke at være bleg for at ville læse fra midten eller bagfra, hvis 
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det er det, man har lyst til, for meningen er ikke at finde en kronologi gennem læsningen, men at 

erfare det rodede og uordnede, som noget, der er i gang med at falde på plads, men ikke er det. At 

lade sig indrulle i stoffet og iagttage meningen med min analyse videre ud i knopskydningerne. 

Knopskydningerne bevæger sig på samme niveau i analysen som collagen, nemlig i 

interferensen, men udskiller sig fra collagen gennem en mere målrettet brug af teori og anden 

perspektiverende litteratur. MacLure (2010:281) henviser til Deleuze, som afviser, at man kan 

adskille teorien fra det, man undersøger, men at man må arbejde i interferensniveauet i eksemplet, 

hvor teori og analyse- og tolkningsarbejdet er en af mange praksisser, heriblandt den praksis man 

undersøger, der udkrystalliserer sig i opdagelser, billeder, begreber og forståelser af mange slags. 

Det er dette udkrystalliseringsarbejde som pågår i knopskydningerne. Bevægelserne i 

interferensen udkrystalliseres gennem knopskydninger, hvor også de voksende knopskydninger 

henviser til dispositivets disponerende kraft i den praktiske omgang med noget, hvor 

disponeringen udfoldes løbende gennem det kontinuerlige sikkerhedsskabende arbejde 

Knopskydningerne indrammes af 3 overskrifter, som hver især indvarsler 3 

overordnede tematikker. Tematikkerne ”børn og unge” og ”skole” er tematikker med afsæt i mine 

forskningsspørgsmål, mens tematikken ”familie” er vokset ud af arbejdet med det empiriske 

materiale. Overskrifterne fungerer som navngivne døre, der giver adgang til at opdage, se og 

undersøge særlige variationer af mønstre i et sikkerhedsskabende arbejde. De 3 overskrifter lader 

den akse i et dispositiv få forrang, hvor viden lader styringsobjekter konstitueres gennem 

problematiseringer og løsningsforslag, og i tråd med dispositivets akser og linjer, så er trådene i 

konstant bevægelse, og orden er i færd med at ordnes, og derfor tænker jeg, at analysens 

fremstillingsform i form af knopskydninger er passende. Knopskydningerne kommer til syne i 

afhandlingen på den måde, at der ikke er en planlagt rækkefælge af mine analyser bag de 

forskellige døre, men jeg har ladet analyserne følge hinanden efter en slags associationsmåde, hvor 

skrivningen og arbejdet med en analyse har ført mig videre til den næste, som så igen har ført mig 

videre. Så selv om det på papiret ser ganske traditionelt ud med overskrifter og efterfølgende tekst, 

så har der i hvert fald i min arbejdsmåde været forsøgt en flydende refleksiv bevægelse ind i og 

gennem empiri, teori og anden litteratur. Knopskydningerne bag dørene viser endvidere, at en dør 

blot er en indgang, som fører ind et særligt sted, men materialet er mere sammenfiltret end lyset 

fra døråbningen fremhæver. 

Som det er med knopskydninger, så søger de mod lyset, så selv om jeg opdeler 

analyserne i 3 dele med tre særlige foki, så vil der være knopskydninger, der er flettet sammen på 

tværs, og som jeg undervejs nogen steder har fået øje på, men har måttet beskære for så at folde 
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det ud andetsteds, belyst gennem en anderledes overskrift. Det betyder, at i nogle af de eksempler, 

jeg analyserer under de forskellige overskrifter, vil der også være kendetegn, som lige så vel kunne 

foldes ud andetsteds, men hvor jeg har valgt at beholde dem på dette sted. Eller der vil være 

betydninger, som, jo længere man kommer i teksten, træder frem, fordi de går i forbindelse med 

andre i andre analyser placeret andetsteds. Netop dette sidste, at noget træder frem på tværs af 

mine inddelinger og bliver tydeligere, når alle eksemplerne så at sige er lagt ovenpå hinanden og 

læst som var de skrevet på halvgennemsigtigt mellemlægspapir, er tænkt i tråd med Foucault’s 

tværgående perspektiv (Foucault 2007:117) 

Collage 2: Samtaler og sætninger 

SSP-konsulent: Jeg tror….jeg tror øh stadigvæk ikke folk har helt fattet at vi måske har en mere 

anlagt pædagogisk tilgang til det kriminalitetsforebyggende end at vi har en ordenshåndhævende 

tilgang, for det har vi slet ikke. Vi kan sanktionere, og det gør vi via klubber og via skoler. Det gør 

vi, nu siger jeg sanktionerer, altså vi kan jo ikke bestemme det, men kan lægge op til nogen ting, 

at man holdes hjemme af ens forældre, hvis man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt ude 

på gaden, vi kan jo ikke tvinge. SSP-konsulent: Vi skal nok ikke kalde dem ”ballademagere”. 

Ungerådgivningen/leder: Hvad vil du have, at de skal hedde? SSP-konsulent: Ældre 

bekymringsgruppe. SSP-konsulent: Det er fire drenge, kan vi navnene? Ungerådgivning/leder: Jeg 

kan dem i hovedet. Ungerådgivning/leder: De er ikke i skole. Lærer: Nå men altså, den familie var 

jo på i en lang periode hele tiden, ikk? Og den kostede meget på grund af den der store dreng, ikk. 

Og den har også kostet på nogen af de andre. Så har man ligesom været, så været inde i familien, 

så har de været ligesom lidt mere, ikk? Og der tænker jeg også, at, at, øh, det har taget mig lang 

tid at forstå det der, altså. I SSP er er der jo rigtig mange logikker. Lærer: er er ikke kommunen 

helt, vi er læreren. Lone: ja, jo, jo og børnene kender jer. Lærer: ja og altså, øh, jeg gør rigtig meget 

ud af at fortælle os som lærere altså at nu er det jo mig som mig som lærer, der svarer og nu er det 

mennesket. Ungerådgivningen/leder: Har der været flere afbrændinger i området? Lærer: Før 

ferien havde vi også afbrænding af en skraldespand. Kriminalpræventiv politi: Æh, men nu tænker 

jeg sådan, hvis man tænker på nogen af de unge, som vi ikke når, altså som ikke har den der 

refleksion, eller som ikke lige, fordi tit og ofte så handler det jo om det er ikke kun kriminaliteten, 

altså det kan jo også være andre ting, der er svært. Altså det kan være skolen, der er svær, det kan 

være familiære forhold, relationer i det hele taget, altså så man kigger bredere og siger okay, hvis 

vi tog, lad os tage eksemplet, butikstyveri. Jamen hvad kan vi gøre sådan så det bliver sværere 

eller ikke så fristende for den unge at gøre butikstyveri. Hvordan kan vi gå ind og arbejde på det. 

Ungecenter: Jeg kender mor og hun er hvinende borderline og hun har en pige på 18, der er anbragt. 

Øv, den mor, puh ha, det er skidt. SSP-konsulent: Hvor jeg tænker, nu har man mulighed for, 

ligesom at, du ved, man ved jo godt at kriminaliteten har været faldende gennem de sidste mange, 

mange, mange år, ikke kun ti år, vel, 30 år, ikk. Øhm, og, den målgruppe, som vi egentlig havde 

fokus på for ti år siden, den er så lille lige nu, at den ligger bare andre steder, så når vi snakker 

forebyggelse, kriminalitet, så, så bliver vi nødt til at komme længere ned i trekanten, kan man sige, 

og have et fokus som, som helt naturligvis kommer til at være meget, meget mere øh, bredt 

dækkende, altså, så strategien bliver sådan, den bliver bredere, øh, men det er måske også en fin 

ting, fordi det er måske også den retning, vi skal gå for at nå, øh, eller for i hvert fald at kunne 

opretholde det niveau, vi har. Politi: Så har ”Ole” forladt sit hjem. Faderen ringer og melder det. 

Politiet kører ud på ”Klubben”, hvor han er sammen med nogen venner. Politiet kører ham hjem. 
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SSP-konsulent: Han er 16 år. Ungecenter: Han har været væk i 3 dage. Hvorfor ringede de så først 

der? SSP-konsulent: Hvorfor ringer de ikke på 1. dagen? Han er 16 år. Familieafdelingen: Måske 

er der noget på ham. Han har en sag hos os. SSP-konsulent: øh, og jeg har faktisk lige været inde 

øhm, inde i Nationalt Center for Forebyggelse af ekstremisme, øhm, og snakke lidt om, at øh, at, 

at vi ser nogen faktorer, som er i spil i forhold til at vi bliver nødt til, på en eller anden måde, at 

lægge vores strategi eller lægge vores indsats i forhold til radikalisering et andet sted, og der har 

vi lagt det over i PSP-delen27. 

 

 

Børn og unge – som potentialitet 

I det følgende viser jeg, hvilke børn og unge et sikkerhedsskabende velfærdsarbejde skaber og 

synliggør gennem SSP-medarbejdernes beskrivelsesarbejde. Jeg viser, hvordan beskrivelser af 

kriminalitetstruede børn og unge udfoldes i en kriminalpræventiv institutionel kontekst, og jeg 

viser, hvad disse børn beskrives som gennem den mening, de tilskrives i beskrivelserne. Det er 

skabelsen af en målgruppe, som er i fokus her, og det er i iagttagelserne af målgruppens behov at 

begrundelserne for at bestemme interventionernes form kan findes. 

Som en start præsenterer jeg et kort sammenklip af svar fra interviews med 

forskellige SSP-medarbejdere, hvor de på forskellig vis forholder sig til, hvem målgruppen for 

deres arbejde i SSP er. Uddragene viser, at beskrivelserne veksler mellem at omfavne alle børn til 

at pege på særlige børn, og uddragene viser, at beskrivelserne har en sensitivitet i forhold til den 

kontekst, som SSP-medarbejderen møder børnene og de unge i. Uddragene skal her blot læses som 

en første præsentation af, hvem det er, der bliver synlige, når snakken falder på målgruppen for 

SSP’s arbejde. Sammenklippene bliver efterfulgt af afsnittets forskellige analyser. 

Sammenklip: 

Lone : ”Kan du sige noget typisk om denne her gruppe, er der et generelt 

træk for, hvorfor de bliver væk [fra skole], eller?” 

Kommunal konsulent  

(skolefravær) : ”(suk) Ja, 95% af alle de børn og unge, vi arbejder med, de har, der 

bor mor og far ikke sammen, og cirka en fjerdedel har en diagnose, To 

tredjedel er drenge, æhm, de fleste har minimum et skoleskifte bag sig, 

æhm, hvad kan jeg ellers sige om dem, æh, jo yngre de er, jo mindre 

                                                 

 

 

27 PSP er lig med et tværsektionelt samarbejde mellem politik, sociale myndigheder og psykiatrien. 
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fravær har de når vi lærer dem at kende, æhm så der er sådan nogen 

gængse ting, der, der kommer igen. Æhm, de er ikke, æh, hvis vi skal 

tage den ind i SSP-delen, altså det er jo ikke, altså det at have 

skolefravær, så er man jo principielt kriminalitetstruet, men det er ikke 

unge som bliver truffet af politiet eller vi har underretninger fra politiet 

eller de er kendt i SSP, så på den måde er det ikke kriminalitetstruede 

unge i udgangspunktet.” 

Lone : ”ja, ja. Er det, hvis vi igen tager de der nogen og tyve år, er det de 

samme grupper af unge, der ligesom er i søgelyset, eller er der sket 

nogen forandringer?” 

Betjent : ”narj, jeg synes, det, det er meget typisk, at det er, det er omkring de 

boligsociale områder, altså, socialt boligbyggeri, det er også lig med 

kriminalitet og problemer, altså, det har ikke ændret sig ret meget, 

altså, der kan selvfølgelig godt, i nogen områder kan der ske en bedring 

ved der er også er blevet lavet nogen indsatser. Øh 

beboersammensætningen, den, den har jo også en meget stor 

indflydelse på, om det går godt eller dårligt, ikk. Øhm, men altså, i 

områder med, med, med stor koncentration af, af folk med 

indvandrerbaggrund, der er typisk, der er også meget kriminalitet og 

mange problemer, øhm, og det samme også, øh, altså, i områder, hvor, 

altså det kan også være med, med dansk baggrund, hvor der er meget 

øh alkohol, stoffer og arbejdsløshed, altså der ser vi også nogen af de 

samme ting.” 

SSP-konsulent : ”man skal virkelig have lyst til at hjælpe unge øh, og på forskellige 

niveauer også, fordi det er jo lige fra øhm, lige fra tredje, små, bittesmå 

søde tredjeklasser til, til unge mennesker, der øh bliver skudt eller, altså 

det spænder virkelig bredt, så man skal, man skal virkelig have en 

interesse i det, og brænde for at arbejde med, med børn og unge og især 

sårbare og udsatte.” 

Lone  : ”altså, hvordan vil du afgrænse jeres målgruppe?” 

SSP-konsulent : ”jaaah, og det er jo rigtig svært, øh, fordi hvor overskriften på alt det 

arbejde vi udfører er jo forebyggelse af kriminalitet, øh, men jeg tror i 

højere grad, vi arbejder med mere med mistrivselsdelen, du ved, trivsel, 

det at fremme trivsel, det ligger jo ude i skolerne.” 

Lone  : ”ja” 

SSP-konsulent : ”øh, men, men vi arbejder i langt højere grad med mistrivsel og det, 

det er nok noget vi skal have fokus på på den lange bane, tror jeg måske 

på en eller anden måde, inkorporere det helt naturligt, også i det, den 

måde vi italesætter os selv på.” 
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Lone  : ”Ja, ja. Nu er jeg jo sådan, man kan sige, særligt interesseret i, hvad 

kan man sige, de udsatte børn, som er målgruppen for SSP, altså så 

derfor, mine spørgsmål vil jo mest være i forhold til SSP.” 

Lærer (Ressourcecenter) : ”Men det handler jo også rigtig meget om den målgruppe, jeg arbejder 

med til hverdag.” 

Lone  : ”Ja” 

Lærer (Ressourcecenter) : ”Den er jo, den målgruppe, jeg tit og ofte arbejder med, er det også 

den målgruppe, der bliver udsat og der kunne komme i søgelyset til 

noget kriminalpræventivt arbejde.” 

Lone  : ”Kunne du sige lidt om den målgruppe, altså hvordan ville du beskrive 

dem?” 

Lærer (Ressourcecenter) : ”Det er øhm, ofte har vi jo set, at det kan være en målgruppe, hvor en 

ung har en opmærksomhedsforstyrrelse, og tit og ofte hænger det rigtig 

meget sammen med, hvad sker der i deres pubertet, og den der med, at 

så søger man også bare noget fart og noget spænding og man er meget 

impulsiv, og tit og ofte så bliver man jo tiltrukket af der, hvor der er 

knald på og der er hurtig respons. Og det er der i de der grupperinger, 

hvor de beskæftiger sig med nogle andre ting end dem, der spiller 

computer derhjemme. Og der er et stort sammenfald mellem de elever, 

jeg kan se, tit og ofte de elever, som vi på vores skole har, der kommer 

ud i noget, eller fra de andre skoler, at det er, hvis jeg går ind og skulle 

diagnosticere dem eller få dem diagnosticeret ikk’, så ville mine 

antagelser nok holde fuldkommen stik.” 

 

Gennem udklippene identificerer jeg en foreløbig måde at problematisere på, hvor børn og unge 

bliver synlige som enten nogen, der er i risiko for noget (truet) eller som nogen, der selv udgør en 

risiko (en trussel)28. Ved at blive gjort synlige på netop disse måder fremkommer også en 

interventionsfære, hvor nogen børn skal beskyttes fra noget, og hvor nogen børn skal gøres 

ufarlige, for på denne vis at kunne optimere og forme det enkelte barn og den enkelte unge til at 

kunne blive del af et fælles samfund (Donzelot 1979:6-7). Problematiseringerne af børnene og de 

unge udpeger også noget, som de udpegede behøver hjælp til, og derved kommer også en 

hjælperelation til syne, hvor der i udklippene kan ses behov for hjælp med blandt andet mistrivsel, 

familieforhold, kriminalitet, opmærksomhedsforstyrrelser, skolefravær eller pubertet. 

Efter denne korte indledende skitsering kommer nu afsnittets mere udførlige 

                                                 

 

 

28 Denne todeling kan også findes hos Løkke 1990 og Donzelot 1979. 
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analyser. 

  

Tilsynekomster gennem døgnrapporten og enkeltsager 

Uddrag fra feltnoter: 

”Døgnrapport (Politi sidder med døgnrapporten foran sig og gennemgår sagerne) (Han gør 

det meget hurtigt, så det er svært at følge med).”  

(Mandagsmøde 071116). 

”Politi finder døgnrapporterne frem og siger, at han vil gennemgå dem fra de sidste to uger. 

Der er ikke så meget på dem. Han deler døgnrapporten for under 18 ud samtidig med at han 

fortæller, at han ikke har fået set så grundigt på dem, og slet ikke så grundigt på dem over 

18.” 

(Mandagsmøde 020117) 

”Jeg ankommer 12:55 og næsten alle er kommet. Politi har allerede lagt ’Under 18’ og ’Over 

18’ papirerne klar, så der ligger eksemplarer ved hver plads rundt om bordet. Jeg sætter mig 

ved siden af ”SSP-konsulent Gulby.”  

(Mandagsmøde 060217). 

Døgnrapporten er nogle maskinskrevne A4 ark, der er klipset sammen i den ene side, og som 

”kriminalpræventiv betjent” bringer med til mandagsmøderne. Det er en liste, hvor politiet på 

forhånd har udvalgt hændelser og anmeldelser, som er relevante for SSP-møderne, og hvor et af 

udvælgelseskriterierne er alder. Der er en liste med unge under 18 år og en liste med unge over 18 

år (18+ lister). For at komme til at optræde på listen kræves det, at man er blevet ”antruffet” af 

politiet på en måde, som der har skullet rapporteres om. Ved hver sag er der skrevet med fed skrift, 

om den unge eksempelvis er ”sigtet”, ”antruffet”, ”anmelder” eller ”forurettet”. Hver sag på 

listerne er delt i felter, der blandt andet er udfyldt med navn, cpr-nummer, bopæl, nationalitet og 

gerningssted samt en kort beskrivelse af, hvad der er sket. Når mandagsmødet slutter, samler 

”kriminalpræventiv betjent” listerne sammen, og allerede ved første møde fik jeg at vide, at hvis 

jeg vælger selv at tage listerne med mig, så er det mit ansvar, at de ikke kommer i omløb. 

Politiets oplæsning af listerne er altid det første punkt på dagsordenen og kan have 

karakter af opremsning af hændelserne i rapporten, som nogen gange bliver afbrudt med spørgsmål 

og kommentarer, der giver anledning til en uddybende samtale. Der kan eksempelvis spørges, om 

der er skrevet en socialrapport, eller kommenteres med, at ”vi har en sag på familien”. Nogle gange 

er der nogen, der læser forud i listen, og der kan kommenteres med, at nu optræder ”Laurits” igen 
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sammen med ”Per”, og at de har været på listen nogen gange nu. De unge, der kommenteres på og 

spørges ind til, nævnes som oftest med navn, fordi det er gamle kendinge, eller fordi nogen rundt 

om bordet har konkret kendskab til dem og deres sag.  

I stedet for en døgnrapport kan der også arbejdes ud fra ”enkeltsager”. Enkeltsager 

er sager om enkelte unge, og sagerne bringes til møderne gennem oplæsning af papirer eller fra en 

tekst på en ipad. Enkeltsager graduerer bekymring i 4 niveauer: 1: bekymrende adfærd, 2: 

førstegangskriminalitet, 3: gentagen alvorlig kriminalitet, 4: personfarlig kriminalitet. Det er 

særligt niveau 1 og 2, der vedrører det kriminalitetspræventive arbejde, der snakkes om på SSP-

møderne. En snak om enkeltsager kan begynde med, at ”nu har vi en niveau 1 sag, det drejer sig 

om ”Marianne”….” Det er altså et koncept, der centrerer sig om en enkelt ung gennem denne 

unges handlinger og gennem de hændelser og anmeldelser, der danner baggrunden for sagen. Idéen 

bag enkeltsagskonceptet er, at fordelingen af de unge i enkeltsager skal danne baggrund for den 

koordinering af ansvar og de indsatser, der skal håndtere sagen. Ligesom med døgnrapporten giver 

oplæsningen af enkeltsagerne anledning til snakke. 

Det er politiet, der på forhånd sorterer, hvilke sager, og dermed hvilke unge, der skal 

bringes til møderne via døgnrapporten. Det følgende ret lange eksempel er en del af en snak 

gennem flere mandagsmøder, hvor man har diskuteret, hvilke sager, ”kriminalpræventiv betjent” 

skal medtage i døgnrapporten, og som skal fremlægges på SSP-møderne. Samtalen om ”Qasim” 

kommer under gennemgangen af listen med unge under 18, som ellers rutinemæssigt er foregået 

gennem opremsning og mindre snakke om unge og diverse hændelser. Qasim er selv over 18 år, 

men er nævnt ved navns nævnelse, fordi han er blevet antruffet af politiet sammen med andre unge, 

der er under 18 år. 

Kriminalpræventiv betjent : Jeg synes ikke ”Qasim” skal på listerne.  

Familieafdeling  :  ”Qasim” sætter en stor dagsorden her i byen. 

Ungecenter   :  Hvis han er ”Bande” 

SSP-konsulent : Det er godt at vide, hvad han laver, fordi så kan vi få fat 

på dem omkring ham. 

Ungecenter   :  Eksempelvis ifht bekymringssamtaler. 

Skoleforvaltning  :  Synes du, at du kommer for tæt på §115? 

Kriminalpræventiv betjent :  Det skal ikke blot være for jeres nysgerrighed. Jeg tror 

ikke Gadeplan har fat i ham. Hvad gavner det at have ham 

på? 

Ungecenter : Vi har kontakt med ham. Vi presser sagsbehandleren, så 

der må være noget kontakt. 
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Kriminalpræventiv betjent : Han er uden for jeres målgruppe. De tunge drenge, I 

ikke kan flytte. Det er domstolene. 

Familieafdeling  : ”Sabir” og ”Qasim” er blevet set sammen. 

SSP-konsulent  : Rapporteringer fra Gadeplan. Her støder de på ham. 

Ungecenter   : Det er i området omkring ”Udsat Boligområde” 

SSP-konsulent : Han er jo så mobil. Gadeplan har kontakt med ham 

nogen gange. Nogle gange har vi nogle informationer, 

som vi så holder op mod alt det andet. 

Kriminalpræventiv betjent : De her §115 samtaler er jo kun fordi vi skal gøre noget 

godt for de unge. Vi kan jo ikke gøre noget for ham her. 

(SSP og Politi er uenige her). 

Kriminalpræventiv betjent : Hvad er det for en form for forebyggelse vi kan gøre for 

”Qasim”? Men det er ikke ”Qasim” vi skal koncentrere 

os om, men de unge omkring ham. 

SSP-konsulent : Jeg kan komme på nogle andre sager, hvor vi har talt 

om nogen, som vi pludselig har kunnet arbejde med. 

Ungecenter   : Kan vi ikke spørge politiets jurister om vi må det her? 

SSP-konsulent : Vi har jo et fyraftensmøde om det her, så kan vi bruge 

”Qasim” som case. 

(Der spørges om ”Qasim” har en fængselsstraf”). 

SSP-konsulent : Han er ved at samle sager sammen (til fængsel), 

knivstik, afpresning….. 

Kriminalpræventiv betjent : Vi kan lave en case om ”Qasim”. Han har været på 

mandagsmøderne siden han var 4. Han har været anbragt. 

Men nu er jeg ikke sikker…. 

Ungecenter : Men internt i kommunen er der også uenigheder, jeg kan 

nævne to jurister, der siger noget forskelligt. 

SSP-konsulent  : Jeg er også i tvivl. 

Skoleforvaltningen  : Indtil videre er det Politi, der bestemmer. 

(mandagsmøde 241016) 

Navnet Qasim genererer en samtale, fordi Qasim ikke blot er et navn, men et navn, der både siges 

i en særlig sammenhæng og siges i sammenhæng med særlige aktiviteter og omstændigheder. 

Navnet nævnes i forbindelse med oplæsning af døgnrapporten, hvilket betyder, at Qasim har været 

i berøring med politiet, og hans navn vinder genklang rundt om bordet, hvor han er kendt, ja, han 

er endda en, de har kendt til længe. Samtalen starter med, at ”Kriminalpræventiv betjent” 
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problematiserer Qasims tilstedeværelse på listen29, hvilket afføder forskellige redegørelser for 

Qasims berettigelse i døgnrapporten til SSP-møderne. Gennem redegørelserne refereres der til 

hans aktiviteter og handlinger, nemlig at han sætter en stor dagsorden i byen, at han er 

banderelateret, han færdes i gaderne, at han er tilknyttet en sagsbehandler, at han har flere sager 

hos politiet, at han færdes i et udsat boligområde, at han er en gammel kending hos SSP og, nok 

vigtigst af alt i denne sammenhæng, at han er del af grupperinger med andre unge, som er i SSP’s 

søgelys. Disse opremsninger refererer til en ung, der anses som en trussel mod andre gennem sine 

aktiviteter og handlinger, sin færden og sine bekendtskaber, som tilsammen udgør et 

trusselsbillede, der må kunne kortlægges for at lave risikovurderinger af andre (truede) unge. 

Kortlægningen af dette trusselbillede tænkes blandt andet at kunne informere mulige 

bekymringssamtaler med unge og deres forældre, hvor den unges sociale fællesskaber kan anses 

som potentielt problematiske for den (truede) unge.  

Modsat dette mener ”Kriminalpræventiv betjent” ikke, at det gavner at have ham på 

listerne i dette regi, da han er en af de tunge drenge, som har flere kriminalsager i bagagen, og 

dermed har kriminalitetsforebyggelsen udspillet sin rolle, og i stedet er det nu efterforskning, 

domstolene og juraen, som er de sammenhænge, Qasim og hans sager bør diskuteres i. Han er en 

tung dreng, der ikke kan flyttes, trods et velfærdsprofessionelt blik på ham siden han var 4, han 

har været anbragt og det hjælper ham ikke, at man stadig udveksler oplysninger om ham gennem 

§115 samtaler.  

Nævnelserne af §115, politiets og kommunens jurister og et fyraftensmøde med 

Qasim som case kontekstualiserer samtalen og mødet i en lovmæssig ramme, der fungerer som en 

rådgivende myndighed i spørgsmålet om Qasims berettigelse som et punkt på dagsordenen inden 

for de beføjelser, som loven giver om, at videregivelse af oplysninger fra politiet til SSP er 

nødvendig for det kriminalpræventive arbejde. Men det, som driller, er, om Qasim alligevel endnu 

                                                 

 

 

29 Døgnrapporten er en liste, hvor politiet på forhånd har valgt de sager ud, som er relevante for SSP-samarbejdet. 

Det vil sige, at der i listen er sket en forhåndssortering af sager inden omdelingen af listen og oplæsningen af listen. 

Tidligere har man på møderne eksempelvis talt om nytten af at få at vide, hvor der har været indbrud i byen (for her 

ved man jo ikke nødvendigvis om det har noget med unge mennesker at gøre) eller om nogle trafikforseelser skal på 

listen. Forhåndssorteringen og udvælgelsen af sager er derfor også en løbende bedømmelse og brug af dømmekraft i 

forhold til relevans i denne særlige SSP-sammenhæng. 
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kan nås, uagtet at han kan være en risiko for andre. Kan han hjælpes? ”Kriminalpræventiv betjent” 

har sine tvivl, mens SSP-konsulenten insisterer på andre sager, hvor man har troet, at det ikke har 

nyttet, men lige pludselig har man alligevel fået hul igennem til den unge. Det er den unges 

potentielle forbedrings- og forandringsmulighed i kontrast til den realiserede uønskede fortsatte 

kriminelle adfærd, der henholdsvis bevarer eller sletter Qasims navn på døgnrapporten i SSP-

mødelokalet. 

Denne udpegning af potentiel forbedrings- og forandringsmulighed i en tale om jura, 

overvågning og kriminelle forseelser (knivstik, afpresning) er her, hvor jeg ser barnet og den unge 

materialiseres i mit empiriske materiale som noget, der kan forbedres og forandres. Fokuseringen 

på forbedrings- og forandringsmuligheden realiseres der, hvor lovens bogstav ikke rækker med 

dens binære kode med sondringen mellem det lovlige og det forbudte og det ønskede og det 

uønskede og koblingen af dette med en passende straf. Loven forholder sig ikke til personen, men 

til forbrydelse og skyld, modsat de videnskaber og de institutioner og de velfærdarbejdere, der 

søger at forstå gerningsmanden og dennes handlinger for senere at kunne forebygge sådanne 

gerninger (Foucault 1978:2). I samtalen bliver Qasim til som forskellige forsøg på forklaringer og 

hjælpeforanstaltninger (han har været talt om på møderne siden har var 4 år), og han bliver til som 

beskrivelser af brud på en juridisk eller en social orden, og han bliver til som begrundelser for 

forebyggende indsatser.  

Beskrivelsen af Qasim som en mulig gerningsmand er også en grænsesætning 

mellem på den ene side forebyggende og pædagogisk orienterede indsatser og på den anden side 

politiets og domstolenes efterforsknings- og domfældelsesarbejde, når det drejer sig om at opklare 

mulige kriminelle handlinger. Efterforskning er politiarbejde, der foregår andre steder end i SSP, 

og som handler om at bevise og placere skyld/uskyld hos den enkelte for en handling, som er 

foregået, og som skal bedømmes af en domstol. Grænsesætningen markerer to måder at kontrollere 

den unge på, nemlig at styre gennem udredende, forstående og foreskrivende sociale indsatser 

omkring den unges iboende potentielle udviklingsmuligheder eller at styre gennem den unges 

kriminelle handlinger via straffeforanstaltninger eller påbud, der skal stoppe eller ændre uønsket 

adfærd (McCarthy 2014:162). Det er en tynd linje, der til tider forsvinder og går hånd i hånd, og 

som til andre tider, som her, markerer en tvivl eller en uenighed. 

Samtalen om Qasim kommer under gennemgangen af listen med unge under 18, som 

rutinemæssigt er foregået gennem opremsning og mindre snakke om unge og diverse hændelser. 

Det er derfor ”Kriminalpræventiv betjent”, der gennem spørgsmålet om Qasims berettigelse på 

listerne initierer et brud på rutinen gennem at give form til et konfliktuelt spørgsmål, der trækker 
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tråde tilbage til tidligere diskussioner om, hvad og hvem der skal figurere på disse lister. 

Initieringen af spørgsmålet har som effekt, at næsten alle øvrige mødedeltagere kommer med 

responser, som taler mod ”kriminalpræventiv betjents” udsagn, så vi kan se, at der er en uenighed 

på spil. Sekvensen viser, ud over uenigheden, en asymmetri i en samtale, hvor status og rolle 

hænger sammen med diskursive rettigheder og forpligtelser (Drew & Heritage 1992:48). Politiet 

er født førstetaler, fordi deres lister er første punkt på dagsordenen, og derfor er det gerne politiet, 

der har førsteretten til at starte hver beskrivelse af hver anmeldelse eller hændelse og dermed 

beskrivelsen af den unge og dennes situation. Taleretten gør også, at politiet kan bryde denne orden 

ved strategisk at stille et spørgsmål om Qasim og dermed tage et emne op, som skifter dagsorden 

fra at tale om rutinesager til at tale om unikke og personlige sager.  

Som nævnt ytres der uenighed gennem responserne fra de forskellige mødedeltagere, 

hvilket udmøntes i en snak, der er orienteret mod en cementering samt en udfordring af den rolle, 

politiet har, som dem, der kan bestemme, hvilke unge, der skal tales om, og som dem, der har 

adgang til særlig viden om de unge, det drejer sig om. At der er momentvis uenighed og asymmetri 

i en institutionel samtale er som sådan ikke mærkeligt, for som Linell og Luckmann udtrykker:  

”if there were no asymmetries at all between people, i.e. if communicatively relevant 

inequalities of knowledge were non-existing, there would be little or no need for most kinds 

of communication!” 

 (Linell og Luckmann citeret i Drew & Herritage 1992:48).  

Asymmetrien og uenigheden og orienteringen mod status og roller viser dog her også, hvordan 

juridiske og disciplinære modaliteter aktualiseres gennem modsatrettede interesser og 

orienteringer, hvor flertallet på mødet ønsker at fortsætte en overvågning af flere unge gennem et 

skjult vågent øje på en enkelt, mens den kriminalpræventive betjent lægger stemme til en jura, der 

dels foreskriver, hvad der kan deles på et sådant møde, dels er færdig med at forstå og arbejde med 

Qasim for i stedet at dømme hans handlinger som lovlige eller ulovlige. 

Døgnrapporten, samt oplæsningen og diskussionen af denne, giver altså anledning 

til, at forskelligt lys fremkalder en enkelt navngiven ung, der har en vis alder og har været i kontakt 

med politiet. Der fremkommer en særlig ung, som er en trussel for andre gennem hans historik, 

aktiviteter og handlinger. Gennem fremkomsten af denne unge som en trussel udpeges også to 

former for interventionsmuligheder til håndteringer af denne trussel, hvor mulighederne for 

intervention enten placeres i den unges potentielle forbedrings- og udviklingsmuligheder, eller i 

muligheden for at intervenere gennem den unges kriminelle adfærd via en strafferetslig ramme. 
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Gennem disse to former for foreslåede interventioner bibringes de strafferetlige mekanismer en 

beherskelse af ikke blot lovovertrædelserne, men også af individerne, som ikke retfærdiggøres 

gennem det, de har gjort, men af det, som individerne er, vil blive og kan være (Foucault 2016:32). 

Samtalen sætter også Qasim som et overvågningsinstrument, hvor registreringen af hans kropslige 

tilstedeværelse giver adgang til at kunne se andre børn og unge omkring ham, der gennem denne 

registrering af Qasim bliver børn og unge i risiko for potentielt at blive lige som ham.  

Samtalen synliggør særlige bekymringer og overvejelser, der også historisk har vist 

sig, når kommissioner, lovgivere, filantroper og socialarbejdere har dannet ring omkring 

opdragelsen og beskyttelsen af samfundets udsatte børn. Anne Løkke (1990:34) viser i sit studie 

af tilblivelsen af den danske børneforsorgslov 1905, hvordan hovedformålet i arbejdet med loven 

var at beskytte den bestående samfundsorden, så derfor var det ikke først og fremmest barnets tarv 

for dets egen skyld, man var bekymret for, men barnets tarv i det øjeblik at et barns dårlige forhold 

kunne blive en trussel mod samfundsordenen. Lige sådan med Qasim, så er interessen i hans 

potentielle udviklings- og forbedringsmulighed en interesse i på sigt at minimere hans dårlige 

indflydelse på de mennesker omkring ham, og dermed, i sidste instans, at beskytte en bestående 

samfundsorden. Det er en interesse i at genoprette hans mangelfulde, eller i hvert fald forkerte, 

værdier og normer, som kunne tænkes at blive en trussel for en samfundsmæssig orden gennem 

påvirkningen af andre. 

Ud over dette bidrager snakken om Qasim også med et indblik i forskellige 

institutionelle instanser, der arbejder rundt om ham, og som derved gør ham til et fokus for 

forskellige sociale indsatser. Vi hører om en sagsbehandler, gadeplan, politi, ungecenter og SSP 

som alle på forskellig vis har mere eller mindre fat i ham, og som alle har en interesse og en 

intention i ham og hans situation.  

 

Tilsynekomst som forvrængning til klarhed - hændelse eller anmeldelse? 

På et SSP-møde på en lokal skole læser klubpædagogen op fra en lille sort indbundet notesbog 

med håndskrevne noter. Bogen er der, hvor klubbens medarbejdere skriver deres observationer og 

oplevelser ind i, så det kan deles mellem dem. Klubpædagogens oplæsning er om en episode, hvor 

en forælder har overfuset og hevet fat i trøjen på en af de drenge, som kommer i klubben, og som 

gennem den sidste tid har figureret som punkt på adskillige mandagsmøder. Oplæsningen 

resulterer i en lang snak, hvor det blandt andet drøftes, hvem der er offer, og hvem der er 

gerningsmand i situationen, om episoden kræver en underretning eller en anmeldelse, om politiet 
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skulle have været informeret gennem en anmeldelse eller gennem en orientering om en hændelse, 

om måder at dokumentere sådanne episoder på, samt hvem der har de forskellige ansvar. I det 

følgende præsenterer jeg forskellige udpluk fra denne samtale for at vise, hvordan en ung kommer 

til syne gennem bureaukratiske ordninger, der fremkalder bestemte institutionelle identiteter for 

den unge. 

I det følgende eksempel har man på mødet i et stykke tid forsøgt at kortlægge, hvad 

der er sket mellem forælderen (moderen) og drengen (”Muhammed”) fra klubben, og man er nu i 

gang med at definere episodens indgang i systemet, hvor der i det følgende overvejes om 

indgangen skal være gennem en underretning, en anmeldelse eller en orientering til politiet om en 

hændelse: 

SSP-konsulent : Jeg har ikke noget at gøre med anmeldelser. 

Politi  : Anmeldelse er noget andet end underretning. 

Skoleleder  : Jeg mener, ”Lisa”30 håndterede det fint. 

Skoleleder  : Vi skal ikke anmelde. 

Politi : I skal kun anmelde, hvis nogen bliver slået til plukfisk. I kan vejlede 

forurettede til anmeldelse. 

Klubpædagog : Hvis jeg ser, at en er blevet slået i SFO’en og jeg ser det, så skal jeg 

anmelde. 

SSP-konsulent : Hvis nu mor holder og venter på ”Muhammed” rundt om hjørnet. Jeg 

synes, at klubben kontakter politiet. Situationen har jo været voldsom. 

Der ville jeg gerne have haft politiet med inde over. Synes politiet 

skulle være informeret. 

Politi : Så er det ikke en anmeldelse, men en hændelse. Det vil også blive 

diskuteret på mandagsmøderne. Bliver det mere grumset? 

Klubpædagog : Hvis en skulle have været anmeldt skulle det have været moderen. 

Skoleleder : Når vi ved, at der er ballade i ”Udsat boligbyggeri”, så skal vi ringe 

til politiet om en hændelse. 

Politi  : Det er en gråzone. Vi lever af de henvendelser, vi får ind. 

Skoleleder  : Det er der ingen problemer med. 

SSP-konsulent : Måske bliver jeg også mere bekymret, fordi jeg kender ham. Det lød 

voldsomt. 

Lærer/idræt  : De færreste lærere og pædagoger ville melde episoden til politiet. 

SSP-konsulent : Hvad nu hvis ”Muhammed” havde fået en på kassen? 

Skoleleder  : Han havde da smækket hende retur. 

                                                 

 

 

30 Pædagogen, der overværede og håndterede optrinnet og skrev det ind i den sorte bog. 
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Skoleleder 

(henvendt til klub) : Du ville jo aldrig have tøvet med at stoppe ”Muhammed”, fordi du 

har en relation til ham. 

Klubpædagog : Men hvis det havde været en, vi ikke kendte, der kom udefra. 

Problemet er, at folk gerne vil anmelde, men ikke stå til ansvar. 

Politi : Vi har notatpligt. Det giver god mening. Det sker jo hele tiden at folk 

ringer ind om hændelser i boligområderne. Eller måske racistiske 

hændelser. Vi skriver det ned. 

SSP-konsulent : Hændelser optræder i Døgnrapporten. 

(KSkolen Gulby 140217) 

Samtalen starter i to spor, nemlig hvem har ansvar for hvad? SSP-konsulenten og skolelederen 

siger tydeligt, at de ikke skal anmelde, efterfulgt af politiet, der forklarer, hvad de bør gøre, hvis 

de ser nogen blive slået til plukfisk. Denne forklaring gentages af klubpædagogen, der placerer sig 

selv som hypotetisk vidne til, at nogen bliver slået i SFO’en. Ansvarsfordelingen efterfølges af en 

snak om, hvad man måske burde have gjort i situationen (kontaktet politiet), hvilket igen bringer 

tvivl om, hvem der burde have henvendt sig til hvem, og hvad det egentligt er, der er sket i selve 

situationen, hvilket får politiet til at sige ”bliver det mere grumset?” 

Starten på samtalen positionerer de forskellige som myndighedspersoner gennem 

ansvarsfordelingen af det videre forløb med sagen, hvor klubpædagogen, gennem positionen som 

vidne, påtager sig rollen som den, der burde anmelde, efter at politiet har forklaret om nogle 

retningslinjer. Det er dog stadig grumset, for er den krævede handling en anmeldelse, eller kan 

episoden tolkes anderledes, så det er en anderledes handling, der skal foretages? Netop dette med 

at skulle tolke på episoder, hvor man ikke selv har været tilstede, viser en løbende udfordring på 

SSP-møderne, nemlig at grundlaget for arbejdet er repræsentationer af unge, adfærd og episoder 

gennem rapporteringer og beskrivelser. Rapporteringerne og beskrivelserne af unge, adfærd og 

episoder bliver behandlet og forstået som virkelige forstået på den måde, at der udtrykkes 

frustration, hvis beskrivelserne opleves som mangelfulde eller upræcise. Behovet for præcise 

rapporteringer og beskrivelser viser sig både som et behov for en klar forståelse for at kunne 

beslutte de rette handlinger, men samtidig viser behovet sig også som en nødvendighed i forhold 

til at kunne placere det hændte i en organisatorisk orden. I eksemplet tales om ’hændelser’, som er 

ting, der er foregået, og som er noget, man kan melde til politiet, både som myndighedsperson 

eller som menig. Politiet forklarer, at hvis episoden rapporteres som en hændelse i stedet for en 

anmeldelse, så vil den blive noteret og indgå i politiets generelle overvågende blik samt cirkulere 

videre til mandagsmøderne, og på denne vis indgå i en generel vidensbank om områder, særlige 
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unge eller særlige fællesskaber, der skal holdes øje med. En hændelse betyder, at man skærper et 

vågent øje visse steder uden af den grund at underkaste dette område eller udpegede personer 

nogen tvangsforanstaltninger (Foucault 2002). Hvorimod hvis episoden repræsenteres gennem en 

anmeldelse, så skal der kaldes på særlige velfærdsarbejdere med særlige ansvarsområder, og der 

kaldes på særlige former for interventioner. 

Netop behovet for dokumentation og håndterbarhed er tydeligt i næste lille udpluk 

fra samme samtale, hvor der vendes tilbage til udgangspunktet for samtalen, nemlig den beskrevne 

episode i den lille sorte notesbog. Når noget skal sendes videre i et system, skal dette kunne 

genkendes af det modtagne system – og et offentligt system kan ikke genkende noter fra en lille 

sort notesbog, hvis der skal bevægelse i sagen ud over SSP-snakken rundt om mødebordet i 

skolelederens lille hvide kontor med vinduer ud mod skolegården: 

Skoleleder : Vi får ”Lisa” til at lave en underretning. Om ”Yassin” skal vi til møde 

med sagsbehandler. Men dette gør vi fremadrettet. 

Klubpædagog : Er det godt nok med bogen? 

Skoleleder  : Vi skal skrive på formularer fra kommunen. 

Lærer/idræt  : Men det er jo ikke et kæmpe arbejde. 

Politi  : Det hænger sammen med ordlyden. 

Skoleleder  : Plus når man laver skabelonen kan det ryge direkte ind i systemet. 

Politi : ”Muhammed” er blevet sigtet 3 gange. Sagsbehandlet af politiet. 

Hvad man kunne have gjort. Man samler tingene, så det samlet ender i 

en retssag. 

(KSkolen Gulby 140217) 

I denne del af samtalen transformeres det hændte og den unge og moderen til en bureaukratisk 

ordning, der tilpasses en logik, hvor en sag skal kunne flyttes rundt og tolkes inden for et bestående 

organisatorisk system. Det er både en transformation fra en hændt episode til en håndskreven 

beskrivelse i et sort notesbog til en udfyldt formular til kommunen, og det er en transformation fra 

involverede mennesker til navne og til institutionelle identiteter som offer og gerningsmænd, der 

pågår i eksemplet og som anskueliggør en produktion af klassifikationer, som er inkorporeret i det, 

Yeheskel Hasenfeld kalder ”People Processing Organizations”: 

”People processing organizations are defined as attempting to achieve changes in their 

clients  not by altering basic personal attributes, but by conferring on them a public status 

and relocating them in a new set of social circumstance.”  

(Hasenfeld 1972:256).  
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Sådanne organisationer er karakteriseret ved arten af det, de producerer, nemlig mennesker med 

en tildelt social betegnelse (labels) og status. Kernen i disse organisationer er teknologier, der 

består af diverse klassifikationsredskaber, hvorigennem en person, som et råmateriale, bliver 

vurderet, evalueret og tildelt en etiket. Formålet med denne mærkning er, at den skal vække 

genkendelse hos de modtagende organisationer, der gennem genkendelsen af disse etiketter 

disponeres for det videre arbejde, der skal ende med en adfærdsændring hos personen (Hasenfeld 

& Cheung 1981:2). Det er derfor, det bliver så centralt, at en ung, der kommer på dagsordenen 

gennem eksempelvis en hændelse, et cpr-nummer eller en anmeldelse, ender med at blive forstået 

som enten offer, gerningsmand eller anmelder for at kunne ekspederes videre i et forebyggende 

systems indsatser, der finder genklang i disse betegnelser.  

I det præsenterede eksempel er vi i forarbejdelsen, hvor det besluttes, hvordan det 

hændte, og dermed de involverede, skal benævnes og klassificeres. Det er her, de involverede og 

episoden får en etiket, men denne etiket markerer ikke kun en mulig kategorisering eller 

stigmatisering af den unge eller moderen (Becker 2005, Muncie 2010), det markerer også 

grænserne mellem forskellige institutionelle ordninger. I eksemplet er vi i afslutningen af 

forarbejdelsen, hvor episoden bliver kategoriseret som noget, der skal underrettes om på en 

formular til kommunen, og dermed er der taget en beslutning om sagens status i det videre 

sagsbehandlingsforløb. Eksemplet afsluttes med politiets opsamling på Muhammed, hvor 

Muhammed bliver tydelig som en ung, der er sigtet som gerningsmand i tre andre sager, og at 

politiet er ansvarlige for forløbet, og at de samler information om den unge til en kommende 

retssag. Denne opsamling tegner et billede af den unge, hvor det ikke længere er forhåbningen om 

forbedring gennem den unges potentielle udviklingsmuligheder, der er central, men at den unge 

rettes ind gennem straf og konsekvens af adfærd. 

 

Tilsynekomster gennem kombinationer af faktorer og realiserede risici 

Måder at beskrive unge kan ses som repræsentationsformer af det felt, som skal styres, og de 

rationaliteter, der styres efter (Dean 2006:340). I det følgende viser jeg, hvordan en typisk 

beskrivelsesmåde på SSP-møderne er udtryk for, og en dør ind til, en rationalitet, hvor unge 

kommer til syne som både påvirkelige unge i risiko og som unge med adfærd som er realiserede 

sociale risici. Jeg viser også, hvordan unge kommer til syne som befolkningsgrupper, hvortil der 

er knyttet forskellige sociale faktorer, og hvor det er disse beskyttelses- eller risikofaktorer, der 

søges styret gennem en management af disse faktorer.  



 

121 

 

En stor del af SSP-møderne består af korte beskrivelser af navngivne unge, og 

beskrivelserne tager som oftest form af korte opridsninger af situationer omkring den unge, og, 

som del af dette, opremsninger af risiko- eller beskyttelsesfaktorer omkring den unge 

(skoletilknytning, forældre, misbrug, opholdssteder, sociale grupperinger, fritidsklub eller 

fritidsjob). Beskrivelserne giver også anledning til, at de forskellige SSP-medarbejdere kort kan 

tilkendegive deres kendskab og tilknytning til den unge, for dermed at give et indblik i diverse 

tiltag omkring den unge. Som jeg har nævnt tidligere, kalder jeg disse beskrivelser for 

bekymringsscenarier, og de anvendes dels som beskrivelse og orientering om den unge og dennes 

situation, men har også den funktion at initiere et overblik over bekymringsgraden. Et typisk 

eksempel ser sådan ud: 

Ungerådgivningen, leder : "Vibe". Mor bor i "Udsat Boligbyggeri", far bor i Beigeby. Pendler 

mellem de to, så er der konflikter det ene eller andet sted. Går på 

ungdomsskolen, eller burde i hvert fald gå der. Hun har et misbrug. Det 

kører ikke så godt. 

Gadeplan  : Vi kender hende. 

Kriminalpræventiv politi : Hun popper op i vores system med den sag om en [anonymiseret]. 

Der er lavet et bekymringsbrev til forældrene, men de har ikke reageret 

endnu. 

(Lokaludvalgsmøde 160117). 

Her får vi beskrevet en pige, Vibe, gennem en oplistning af faktorer som hjemmesituation 

(skilsmisse og konflikt), uddannelsestilknytning, misbrug, færden i gaderne (Gadeplan, ikke 

tilknyttet klub) og at hun har en sag liggende hos politiet. Vi hører også, at det ikke går så godt. 

Det er beskrivelser, hvor pigen beskrives gennem sine aktiviteter, og hvor misbrug, eventuelt 

skolefravær, pendlen mellem to hjem med konflikter og en sag hos politiet indikerer en grad af 

bekymring. Aktiviteterne har også tråde til forståelser, hvor en person bliver forstået ud fra de 

situationer og levevilkår, som personen er en del af, og hvor det ikke er selve personen og dennes 

indre motiver eller følelser eller impulser, der bruges som forklaring på den ulovlige eller uønskede 

handling31, men hvor de uønskede handlinger ses som en social risiko udløst at visse 

omstændigheder. Foucault uddyber dette, når han i et interview kæder forståelser af grader af 

                                                 

 

 

31 Som er baggrunden for, at hun optræder i en ”enkeltsag”. 
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farlighed sammen med mere biopolitiske overvejelser, hvor levevilkår generaliseres til 

befolkningsgrupper, og hvor livschancer generaliseres på baggrund af statistikker og målinger:  

“Sure. And I think, though I’m not sure, that is the radicalization of this notion of danger 

from the point of view of the statistical danger. I think that people eliminate the person and 

the psychological, psychiatric feature of danger, and they consider danger as a social risk, 

exactly as the casualties in the street [road traffic casualties], and the problem is to know 

how it is possible to lower this level of crime, exactly as there are means and ways to lower 

street casualties.” (Foucault, Simon & Elden 2016:16). 

Opløsningen af den unge i risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, som det praktiseres på SSP-

møderne, realiserer den unge som realiserede sociale risici qva deres tilstedeværelse på SSP-

listerne, og de bliver også etableret som objekter for styring, nemlig som unge i risiko. 

Opløsningen til kombinationer af faktorer flytter det velfærdsprofessionelle blik fra selve personen 

til disse faktorer, og det kriminalitetsforebyggende arbejde med den unge får på denne måde 

karakter af management af disse risici. (Muncie 2006:776). Denne form for risici-management 

udfolder sig eksempelvis, når SSP-konsulenten samler registreringer om de unge, som de er i 

berøring med, og overleverer sådanne beskrivelser til kommunale beslutningstagere, der kan 

arbejde videre med faktorerne omkring de unge gennem politiske og økonomiske prioriteringer. 

SSP-konsulenten fra Hvidby beskriver overleveringen af denne slags beskrivelse til kommunale 

beslutningstagere på denne vis: 

”Ja, men de vil selvfølgelig, altså helt overordnet vil de gerne se et fald i 

ungdomskriminaliteten, og den er. Og det kan man jo sige, den falder jo, så det er jo rigtig 

godt. Men de vil også gerne vide, øh, hvordan det ser ud i Hvidby, hvor mange af dem, vi 

arbejder med, øh, kommer, altså i gang med noget fornuftig uddannelse, beskæftigelse eller 

bare finder nogen andre interesser, finder en kæreste eller på en eller anden måde, vi kan 

hjælpe dem videre. Så de vil gerne, du ved, vi, jeg præsenterede nogen gange nogen 

kortlægninger, som viser, nåh, okay, men hvor stor en gruppe af unge over 18 arbejder vi 

med nu kontra for et halvt år siden. Øh, er gruppen steget eller er der kommet flere i, eller er 

der kommet færre, og så gruppen af dem under 18. Og det er selvfølgelig primært gruppen 

under 18, ikk, der er rigtig interessant.” 

(Interview, SSP-konsulent (leder) Hvidby). 

Denne form for beskrivelse gør de unge til befolkningsgrupper, som kan opdeles efter tilknytning 

til arbejdsmarkedet, tilknytning til uddannelse, tilknytning til fritidsaktiviteter, 

kriminalitetsudvikling eller under og over 18 år. Den aktiverer også politikere og institutioner, der 

kan regulere disse områder for derigennem at skabe bedre vilkår for de påvirkelige unge for på 
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denne måde at optimere deres udvikling og minimere risikoen for realiseringer af 

uhensigtsmæssige sociale risici. Det er også denne tendens Robert Castell (1991) har blik for, når 

han beskriver tendenser i det sociale arbejde:  

”The essential component of intervention no longer takes the form of the direct face-to-face 

relationsship between the carer and the cared, the helper and the helped, the professional and 

the client. It comes instead to reside in the establishing of flows of population based on the 

collation of a range of abstract factors deemed liable to produce risk in general. This 

displacement completely upsets the existing equilibrium between the respective viewpoints 

of the specialized professional and the administrator charged with defining and putting into 

operation the new sanitary policy. The specialists find themselves now cast in a subordinate 

role, while managerial policy formation is allowed to develop into a completely autonomous 

force, totally beyond the surveillance of the operative on the ground who is now reduced to 

a mere executant.”  (Castell 1991:281).  

Arbejdet med at regulere, optimere eller begrænse kombinationer af faktorers påvirkning af 

kriminalitetstruede unge er blandt andet at skabe viden om og overblik over, hvordan 

kombinationerne af faktorer helt konkret og aktuelt tager sig ud. Dette udmøntes blandt andet i 

screeninger af udpegede kriminalitetstruede unge og deres grupperinger, som udføres af grupper 

af myndighedspersoner med forskellig tilknytning til de unge. SSP-konsulenten fra Grønby 

forklarer dette arbejde således:  

”det vil sige, der sidder myndighedsparter omkring bordet, som har mandat, som må sidde 

og konferere og tale om de her unge via retsplejelovens § 115 og have en fokus på skole-

uddannelsessituationen, hjemmesituationen, kriminalitets/misbrugssituationen øh, 

fritidssituationen og nogen andre ting. Igangværende aktive sag, sagsbehandling og så videre 

og så videre. Og med behov menes der også, i stedet for altid at være fokuseret på det 

negative så kunne det jo være, man kunne vende det om og opelske nogen af de ting, hvis 

man havde været en god judo-kæmper eller været god til kick-boksning, eller fodbold. Sådan 

nogen ting, nogen af de knapper, man kunne dreje på.” 

(Interview SSP-konsulent Grønby). 

Gennem synliggørelsen af ”knapper man kunne dreje på”, som både er sociale faktorer omkring 

den enkelte unge, og som er faktorer omkring unge på et større samfundsmæssigt niveau, realiseres 

unge både som i risiko for uhensigtsmæssig påvirkning, og som unge, der potentielt kan udgøre 

en trussel, hvorfor omstændighederne omkring dem skal reguleres for at afværge denne trussel. 

Ved at se de unge repræsenteret på en sådan måde kommer også en styringsrationalitet til syne, 

der virker gennem et fokus på risiko og rationelle valg (O’Malley 1992), og hvor reguleringer af 

disse risici er afværgelser af de farer, som påvirkelige unge kan udgøre, hvis de ikke har 
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mulighederne for at kunne tage rigtige valg, der er i samfundets interesse. Det er en 

styringsrationalitet, hvor effekter træder frem, som noget, der skal være tydeligt, for hvis faktorer 

kan påvirke unge, så kan unge også påvirke faktorer, som selv er påvirkelige. På denne vis bliver 

effektmåling en form for forsikring for sikkerheden, fordi det også er billeder på, hvad der kunne 

være sket, men som ikke nødvendigvis er sket. En sådan styring gennem risici realiseres gennem 

teknikker som effektmålinger, statistikker, modeller eller screeninger. Det er også teknikker, der 

kan forkorte længden på sagsbehandling eller forkorte længden på skolefravær, og det er teknikker, 

der kan ændre eller omfordele sociale, økonomiske eller uddannelsesmæssige vilkår. Det er en 

styreform, der ikke er optaget af reformeringen eller afstraffelsen af den enkelte unge, men som er 

optaget af at implementere politik og fremgangsmåder, der har ønskede effekter på større 

befolkningsgrupper, samt at producere viden, der virker (Muncie 2016:775).  

Men en sådan styringsrationalitet står ikke alene, men fungerer sammen med andre 

forståelser af og intentioner med de unge. Dette kommer eksempelvis til udtryk i næste eksempel, 

hvor SSP-konsulenten (leder) fra Gulby kritisk fortæller om typiske måder at beskrive målgruppen 

på, og hvor hun i stedet ønsker at problematisere beskrivelsesmådens risiko for kategorisering og 

stigmatisering af udpegede unge og deres muligheder for forandring. Hun ønsker i stedet at rette 

blikket mod inklusions- og eksklusionsprocesser og dermed tale om en målgruppe, som er alle: 

”Hvad det er for nogen faktorer, det er med. Vi kan godt liste en hel masse op, som SFI også 

har i forhold til udsathed, på hvilket boligområde du er i, hvilken etnicitet du har, hvilket 

køn du har, drenge i højere grad end piger, ikk. Hvilken alder du har, hvilken familiær 

baggrund du har, ellers er det, altså den største risikofaktor i forhold til kriminalitet, det er, 

hvis du har en psykisk syg mor, eksempelvis ikk. Og alle de faktorer kan vi selvfølgelig godt 

kigge ned i krystalkuglen og sige, okay Anton, skidt for dig, du er dreng, du er 13 år, din 

mor er psykisk syg, hun er arbejdsløs og du bor ude i ”Udsat boligområde”, det går skidt for 

dig. Men det behøver det jo ikke. Og det behøver det ikke at være. Så derfor er vores 

målgruppe omkring det, at få indsluset, det er alle.” 

(Interview SSP-konsulent (leder), Gulby). 

Hendes kritik af beskrivelsesmåden, og dermed de vidensformer, som den realiserer, viser hen 

mod andre strategiske overvejelser, hvor netop det med at fremhæve alle som målgruppe er 

centralt. I fremhævelsen af, at vi alle er i fokus, generaliseres kriminelle eller potentielt kriminelle 

til at kunne være os alle sammen, for vi kan jo alle fristes (Garland 1996:461). Og hvis det kunne 

være os alle sammen, så har vi alle et ansvar for at sørge for, at ingen falder ved siden af, og skulle 

det ske, så har vi alle ansvaret for hinanden og ”indslusningen” af den enkelte i fællesskabet. I 

denne måde at tænke på fremhæves det ansvarlige individ, fordi vi alle har et ansvar for vores valg 



 

125 

 

og over for hinanden, og tænkemåden har samtidig en fællesskabsbetonet karakter, der søger at 

mobilisere moralske og solidariske lokalsamfund, der kan kreere inkluderende miljøer, som så 

igen konstituerer moralske og solidariske individer (Rose 1996:328, Muncie 2006:773, Borch 

2005:123). Men i dette alle etableres også de særlige som formår at falde ud af fællesskabet, og 

styringen gennem fællesskabet er derfor en vekslen mellem at se alle og at se de særlige som skal 

tilbage til os alle. Styringen gennem ansvarliggørelse og styring gennem aktiveringer af 

inkluderende miljøer taler også til inkluderende bestræbelser i de pædagogiske institutioner, der 

er knyttet til SSP-samarbejdet. Her kommer metoder og redskaber til syne som søger at optimere 

trivsel og sociale relationer og som søger at minimere mobning og anti-social adfærd. 

Begrundelserne for disse metoder og redskaber trækker på en dominerende diskurs om inklusion, 

hvor et ansvarliggjort fællesskabsorienteret miljø ideelt tænkes at kunne forebygge 

eksklusionsprocesser. 

Sammenfattende kan det siges, at både risiko-managementtilgangen og tilgange med 

ansvarliggørelse og inklusion taler børn og unge frem som organismer, der kan påvirkes ved at 

påvirke miljøet omkring dem. Og selv om tilgangene på mange måder er forskellige, så bærer 

begge tilgange med sig en idé om den potentielle evige mulighed for forbedring og forandring hos 

de unge, udtrykt i de allerede viste bemærkninger som: 

 ”i stedet for altid at være fokuseret på det negative så kunne det jo være, man kunne vende det om 

og opelske nogen af de ting, hvis man havde været en god judokæmper eller været god til kick-

boksning eller fodbold. Sådan nogen ting, nogen af de knapper, man kunne dreje på.”  

(SSP-konsulent, Grønby) 

”….det går skidt for dig. Men det behøver det jo ikke. Og det behøver det ikke at være.” 

(SSP-konsulent (leder), Gulby) 

Så ud over at realiseres som børn og unge i risiko og som realiserede sociale risici, så synliggøres 

her det forbederlige individ, hvor forbedringen fremkaldes gennem optimering af nogle moralske 

kræfter i sociale miljøer omkring barnet og den unge, eksempelvis gennem familien, som jeg viser 

senere. 

 

De søde og psykopaterne 

I det følgende viser jeg eksempler på, hvordan den unge beskrives, nemlig gennem tillægsord, der 

knyttes til den enkelte, eller kategorier, der knyttes til den enkelte. På dette tidspunkt er den unge 
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allerede regelbryder, og i de følgende eksempler viser jeg, hvordan to forskellige etiketter, der 

bliver sat på regelbryderen, har betydning for, hvordan SSP-medarbejderne, som del af et socialt 

kontrolsystem, identificerer og behandler nogen som afvigere og forskellige fra dem selv, mens 

andre ikke bliver det (Järvinen 2005:11, Becker 2005). 

De første eksempler handler om søde drenge: 

Politi : Ældre gut er blevet løsladt (folk omkring bordet kender ham). Alle de 

unge følger ham ud til ”Udsat boligområde”. 

SSP-konsulent : Han har haft kummerlige vilkår og ”lange fingre”. Men han er sød. 

(Lokaludvalgsmøde 210916). 

Lærer : Så har vi "Olav", vores hjertebarn fra 9. klasse. Han har slået og sparket en dreng 

fra 8. klasse. Vi har haft Socialforvaltningen indover og PPR. Han vil gerne blive på 

Bjerg skole. Han har støtte på hele tiden, mens han er i skole. Ved ikke om han bliver 

sigtet. Der er noget ADHD. Lærerne er rygende uenige med os. Det er samme dreng, 

der brækkede en anden drengs næse sidste år. Men han er sgu sød. 

(Lokaludvalgsmøde 121016) 

Politi : ”Mustafa” er truffet på en stjålen knallert. (Har været på besøg i en af klubberne, 

så pædagoger rundt om bordet kender ham) 

Pædagog : Han er en sød fyr. Og så er det bare sjovt at køre på knallert [sagt i sjov]”  

(Lokaludvalgsmøde 170616). 

Fælles for eksemplerne er, at vi kort får ridset situationen omkring den unge op, og at de alle tager 

deres udgangspunkt i det, der har forårsaget, at der bliver talt om den unge på mødet, nemlig 

løsladelse, vold og tyveri. Fælles for eksemplerne er også, at der i løbet af beskrivelsen af den 

unges situation og omstændigheder skiftes perspektiv, og blikket vendes ind mod den specifikke 

unge person med en karakteristik om, at han er sød. Karakteristikken sættes i mange tilfælde i 

modsætning til den unges uønskede handlinger, ved at sige ”men”, altså ved at markere, at selv 

om den unge har gjort noget forkert, så er han alligevel en sød dreng. Gennem mine observationer 

af møderne har jeg aldrig oplevet, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved en bedømmelse af, at 

nogle drenge er søde drenge, eksempelvis ved at spørge til, hvad der blev ment med ’sød’ eller 

hvordan det er kommet til udtryk. Snarere har sætningen ”men han er sød” haft den funktion, at 

ved at knytte et positivt ladet tillægsord til kategorien dreng (eller ”gut” eller ”fyr”), produceres 

en genkendelig god dreng, der så at sige suger brodden ud af den unges uønskede handlinger og 

problematiske vilkår for i stedet at fokusere blikket på potentialiteten i det søde. Tilkendegivelsen 

af, at det er en sød dreng, bærer også med sig en evaluering af den fremlagte sag, hvor det 

uimodsagte søde virker som en retorisk bedrift, der afmonterer noget af alvoren i den fremlagt sag 
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for så at kunne virke ind på de tiltag, der skal besluttes på baggrund af fremlæggelsen (Pithouse & 

Atkinson 1988:185).  

”Han” refererer i nogen af eksemplerne til et fælles kendskab til drengen og kan 

henvise til et fælles videns- og referencegrundlag, som samtalens deltagere trækker på, og som 

derfor ikke behøver at udfoldes mere, når der bliver tilknyttet en karakteristik af ham, som at han 

er sød (Hviid Jacobsen 2014: 312). ”Han er sød” henviser også til en tendens, som Pithouse og 

Atkinson (1988:187) har identificeret i tilfælde, hvor socialarbejdere fremlægger sager for 

hinanden, nemlig en tendens til at ville karakterisere de klienter, som står til at skulle modtage en 

ydelse. Gennem disse karakteriseringer etableres en moralsk forståelse af klienten, hvor en sød 

ung kan anses som en værdigt trængende, der sikkert vil forvalte hjælpen ordentligt, for hvis man 

er sød, så er man sikkert også god nok. Den søde unge og den værdigt trængende repræsenterer 

også den mest accepterede måde at være ung på i en særlig kontekst. Konteksten er, at den unge 

optræder på dagsordenen på mødet på baggrund af en uønsket adfærd eller en kriminel handling, 

men ”men’et” i eksemplerne markerer et ’på trods af’, så er han alligevel sød. I det søde er kimen 

til det velopdragne og det tilpassede og med en sådan karakteristik er der noget at bygge videre 

på.  

”Han er sød” er en karakteristik af en person og dermed en beskrivelse af en person, 

som bliver sagt i en særlig sammenhæng, hvor noget kommer med i beskrivelsen og andet bliver 

udeladt. På denne vis virker beskrivelser således at: 

”they assemble a social world in which their categories have a central place…these are 

powerful statements about what could be the case, how the social order might be arranged, 

whether or not it really is.” 

 (Carolyn Baker citeret i: Stokoe 2012:237). 

Ved at knytte tillægsordet “sød” til kategorien ”dreng” brydes med en politiseret diskursiv 

forståelse om, at drenge, der har været i fængsel, udøver vold eller stjæler, er kriminelle med alle 

de forståelser, som kan være bundet til denne kategori, og som kan konstruere ”den kriminelle” 

som en anden end os. En, der er farlig, en, som skaber utryghed, en, som er voldsom eller en, som 

tilhører en anden social klasse eller med en anden etnicitet (Garland 1996:461). Eller en, hvor det 

formodes at når han en gang har vist, at han ikke har respekt for loven, så anses det som 

sandsynligt, at han vil begå andre forbrydelser (Becker 2005:52). Ved at beskrive en dreng som 

sød, og dermed som en genkendelig og identificerbar figur, som man kan spejle sig i, bliver bolden 

så at sige på egen hjemmebane, og man kan arbejde præventivt med det genkendelig søde, som er 
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der, hvor hjælpen (hjælperen og indsatsen) og den hjulpne kan mødes på fælles grund og arbejde 

fremadrettet. Modsat den anden, ”den kriminelle”, hvor det er den uønskede handling, der skal 

begrænses og gerne stoppes, før den bliver mere alvorlig eller mere farlig, og hvor handlingen må 

skyldes en brist hos personen (Garland 1996:461). 

Nogle af de nævnte mekanismer aktiveres også, når der i beskrivelser af drenge 

bruges en betegnelse som ”psykopat”. Denne kategori bruges sjældent og slet ikke så ofte som 

beskrivelsen ”sød”, og når den bruges, er det ikke med lige så stor uimodsagt selvfølgelighed som 

med ”sød”. Det første eksempel er fra et ledermøde i Grønby, hvor der er blevet orienteret om en 

episode, hvor ordet ”psykopater” er blevet brugt af nogle medlemmer af en screeningsgruppe til 

mundtligt at beskrive en drengegruppe, som de har fokus på: 

Klubleder : Jeg kender denne her drengegruppe. Jeg kan ikke genkende ordet 

psykopat. Det er ikke OK. 

SSP-konsulent : Jeg tror ordet blev sagt i screeningsgruppen som en generel 

utilfredshed med hele ungdommen. 

SSP-sekretær  

(B&U forvaltningen) : Men et nyt medlem af gruppen siger, at sproget er ret hårdt.  

(Ledermøde 240117) 

Responserne på at ordet psykopat er blevet brugt til at beskrive en drengegruppe søger at adskille 

kategorien fra drengegruppen. Dels ved at afvise betegnelsen ud fra et personligt kendskab til 

gruppen af drenge, dels ved at moderere dets betydning ved at generalisere til en generel 

utilfredshed med hele ungdommen, dels ved at henvise til et generelt hårdt sprogbrug, der benyttes 

internt i screeningsgruppen, og som et nyt medlem har reageret på. Modsat betegnelsen om den 

søde dreng, så aktiverer betegnelsen ”psykopat” reaktioner, der sætter spørgsmålstegn ved 

berettigelsen af at bruge ordet overhovedet til at beskrive med, hvilket kan indikere, at kategorien 

psykopat i sammenhæng med målgruppen (her drenge, der screenes), gør noget ved målgruppen, 

som kan være risikabelt i denne sammenhæng. At psykopati er en psykiatrisk diagnose kan være 

medvirkende til modstanden mod betegnelsen, fordi betegnelsen er en etiket på, at du er syg, og at 

du har en diagnose, som det kun er op til særlige faggrupper med særlige lægevidenskabelig 

baggrund at kunne beslutte, og det er ikke noget, som en screeningsgruppe bør gøre. At være 

psykopat er heller ikke en hvilken som helst diagnose, men en diagnose, der indikerer manglende 

empati, aggressivitet og manglende respekt for sociale normer, hvilket kunne indikere, at de 

indsatser, man i et kriminalpræventivt øjemed kunne ønske at iværksætte, ikke ville kunne gøre en 

forskel i et sygt sind.  
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Netop bevidstheden om, at en beskrivelse som psykopat tangerer en diagnosticering 

af den beskrevne person kommer til syne i følgende eksempel, hvor udsagnet ”han er psykopat” 

får belæg via responsen, som henviser til en psykologs forudsigelse: 

Familieafdelingen : Han er psykopat. 

Politi : En psykolog har sagt, at hvis han ikke bliver taget nu, så kommer han 

i fængsel for drab. 

Ungecenter  : Hun er da heldig at hun slap med slag. 

Politi  : Men de anholder i hvert fald ”Toby” og kører ham ind.  

(Mandagsmøde 071117) 

Her søger man ikke at adskille kategorien psykopat fra den beskrevne, hvilket indikerer, at man er 

enig i, at der er noget galt med ham. Dette bakkes op af referencen til psykologens forudsigelse 

samt sympatien med offeret.  

Generelt er der en stor bevidsthed blandt SSP-medarbejderne om ikke bevidst at ville 

stigmatisere og stemple, for man er bevidste om, at man arbejder med grupper i udsatte positioner, 

som er indlejret i sådanne marginaliseringsprocesser. Men selv om problematiske udsagn som 

”han er psykopat” sjældent får lov at stå uimodsagt eller ubegrundet, så sker det alligevel. Og når 

det sker, har udsagnet ofte den funktion at indikere, at der ikke er mere at stille op med personen: 

SSP : Jeg er mere bekymret for ”Peter” end for drengene. 

Politi : Han har tidligere været inde at sidde. Han er fanemne psykopat.  

(mandagsmøde 060217) 

”Peter” har gennem længere tid været i konflikt med en gruppe drenge i det område, hvor han bor, 

og både politi og SSP har på forskellig vis været involveret, eksempelvis med hjemmebesøg og 

mæglingsbesøg. Der er altså et vist førstehåndskendskab til Peter rundt om bordet samt en 

begyndende erkendelse af, at konflikten mellem drengegruppen og Peter ikke er nem at lukke, 

fordi Peter ikke er nem at styre. Informationen om, at han tidligere har været inde at sidde, sammen 

med udsagnet om at han er psykopat, synliggør Peter som en straffet gerningsmand og som syg og 

ikke til at nå, og på denne vis evaluerer udsagnet sagsfremstillingen ved at konkludere, at han er 

psykopat, altså, der er snart ikke mere at stille op her. Gennem sin usamarbejdsvillighed og sine 

tidligere kriminelle handlinger diskvalificeres han som en, der ikke kan indgå konstruktivt i en 

fælles løsning af konflikten. 
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Når det almindelige opretholdes gennem det afvigende 

Når unge kommer på dagsordenen på et SSP-møde er det på grund af observationer af mulige 

kriminelle handlinger, brud på en social orden eller på anden vis bekymrende adfærd. Det er 

bruddene og det afvigende som er det sædvanlige indhold på møderne, og som er det, der kaster 

et første lys på den unge. Det er også gennem det vedvarende forståelsesarbejde af bruddene, at en 

almindelig ung kommer til syne som ræsonnementer, hvor opretholdelsen af den almindelige unge 

står sin prøve (Jacobsen 2014:301). Igennem SSP-medarbejdernes beskrivelser af bruddene 

realiseres normer til afvejning af graden af afvigelsen (Tegtmejer, Hjörne & Säljö 2018:134), og 

sådanne realiserede normer tager sig ud som ontologiserende og naturaliserende syn på børn og 

unge, hvor jeg i det følgende viser, hvordan en biologisk livsfase bliver virksom som norm for 

forståelsen af de unges adfærd. 

Som en start fokuserer jeg på, hvordan børn og unge beskrives som teenagere, der 

befinder sig i en særlig livsfase i et livsforløb. I bekymringsscenarierne virker alder32 som et 

punktnedslag i et livsforløb opdelt i forskellige livsfaser, hvor alderen 13-19 siges at høre til 

teenagealderen som en livsfase, der i en common sense forståelse ses som en overgangsperiode og 

en transition mellem det ikke længere helt at være barn, og det at blive til som voksen (Baker 

1984:301, Sacks 1972:333, Atkinson 1980). I det følgende præsenterer jeg nogle eksempler på, 

hvordan den unge beskrives som en ung i en overgangsfase af SSP-medarbejdere, som er 

positioneret som voksne, som er et andet sted i livet, og som betragter den unge. I eksemplerne har 

jeg fokus på, hvilke aktiviteter og hvilken adfærd, der forventes eller ikke forventes at høre til 

denne livsfase i et livsforløb. 

I det første eksempel hører vi om ”Klaus”, der har kørt på en falsk togbillet: 

SSP-konsulent : ”Klaus”, falsk togbillet. 

Kriminalpræventiv politi : Jeg har været på hjemmebesøg. Familien var glade for at kende til 

konsekvenserne. Sød dreng, der går i skole. Det er en teenager – 

hjernelapperne (der grines lidt). Det dumme er, at han har et rejsekort, 

                                                 

 

 

32 Jeg er klar over, at alder også indikerer, hvilken myndighed og forvaltning, der har ansvaret for den unge. Juridisk 

ændrer myndigheden sig, når de unge bliver 18 år. Alder er derfor en central juridisk rettesnor i arbejdet, når det 

kommer til at forholde sig til børnene og de unge.  
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så det var åbenbart noget, der skulle afprøves. (Lokaludvalgsmøde 

160117) 

Vi får beskrevet Klaus som en, der har en familie, der er glade for at være blevet orienteret, og 

som en sød dreng, der passer sin skole. Begrundelsen for hans handling findes derfor ikke i disse 

faktorer, men i teenagealderens umodne hjerne. Her grines lidt som om, at det er jo noget, vi alle 

ved, og forklaringen går videre på, at han skulle afprøve nogen grænser. Hjernens umodenhed er 

forventelig (der grines lidt), når man endnu ikke er fuldtudviklet som voksen, så derfor kan den 

ulovlige handling forstås som noget naturligt til alderen, selv om det er en forkert handling.  

Det med at forvente særlige færdigheder som hørende til en bestemt alder kommer 

også til udtryk i næste eksempel, hvor den unge ikke lever op til de forventninger, som den voksne 

SSP-medarbejder har til en ung med en vis alder: 

Kriminalpræventiv politi : Sådan noget med økonomi. Sad med 18 årig, der ikke engang kunne 

finde ud af at betale regninger. 

(Lokaludvalgsmøde 121216) 

Fælles for de to eksempler er, at den unge bliver talt frem gennem noget, han endnu ikke mestrer. 

Den ene gang med overbærenhed, og den anden gang med en forventning om, hvad man bør kunne 

på et vist alderstrin. Umodenhed, samt det ikke at kunne mestre noget, som man forventes at være 

moden nok til, viser en ung i transition og transformation, hvilket passer med en idé om 

teenagetiden som en tid, hvor man bevæger sig fra barn til voksen, men ikke er nogen af delene. 

Det er forventeligt at være i proces, så derfor er det på en måde acceptabelt med fejltrin, for man 

er jo i gang med at tilegne sig verden. 

Den biologiske modning og forventninger til en adfærd, der er passende til 

teenagealderen kommer til udtryk i næste eksempel, hvor en biologisk udvikling og kulturelle 

forventninger til en vis alder bruges som mulig forklaring på en bemærket adfærd: 

Lokalpoliti : En beboerforening har henvendt sig med en bekymring for en særlig 

familie. Bekymring for radikalisering. Der er en søster, den yngste 

søster. Tidligere har hun ikke rendt med tørklæde og nu render hun 

rundt med tørklæde og er formummet.  

SSP-konsulent : Husk at man går med tørklæde fra man har fået menstruation. Så drag 

ikke forhastede slutninger. 

Lokalpoliti  : Beboerne er bekymret for hendes adfærd. 

(Lokaludvalgsmøde 210916) 
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Der bliver sat spørgsmålstegn ved beboerforeningens bekymring for familien og deres 

observationer af yngste søster ved at bruge den biologiske udvikling, menstruationen, og kulturelle 

skikke, som naturlige hændelser på dette tidspunkt i pigens liv. På denne vis bliver pigen tydelig i 

samtalen som en pige med en vis alder, hvor der sker nogen naturlige ting, uagtet de bekymringer, 

der ellers kan være med familien. Pigens biologiske udvikling (og de kulturelle skikke, der er 

bundet til den) bliver en måde at nedtone bekymringen for radikalisering, for menstruationen er jo 

en naturlig og plausibel forklaring. Lokalpoliti holder dog fast i beboerforeningens bekymring, og 

med reference tilbage til koblingen med tørklæde og radikalisering kommer pigen til syne gennem 

en etnicitet og en overbevisning, hvortil der er bundet særlige bekymringer, som jeg vil vise senere, 

og som i denne samtale behandles som noget risikabelt at tale om ved at sige, at man ikke må drage 

forhastede slutninger. 

At voksne møder unge med forventninger til passende adfærd, der er relateret til det 

sted, de unge er i livet, kommer også til udtryk i næste eksempel, hvor det er nogle borgere, der 

har henvendt sig om nogle drenge, der har opført sig provokerende. Punktet kommer frem under 

”Bordet rundt”33: 

- ”Heisevej”. Der er kommet ny skaterbane og legeplads. Der er kommet en borgerhenvendelse 

om to 10-12 årige drenge der er observeret på pladsen mellem kl. 17-19 og som råber sjofle 

bemærkninger til kvinder og ikke opfører sig ordentligt. Borgeren har talt med dem om at opføre 

sig ordentligt. 

- Er der nogen, der kan tale med dem? 

- Drengene var der i går og opførte sig pænt. Det er etnisk danske børn. Der er en tredje lidt større 

og han har ikke en provokerende adfærd. 

- Gadeplan har været forbi 2 gange, men der har ikke været noget. 

SSP-konsulent: Drengene løb rundt oppe på taget på kirken og de kan falde ned og det er en større 

bekymring end at de kommer med sjofle tilråb. 

(Lokaludvalgsmøde 210916) 

De to 10-12 årige drenge nævnes gennem en borgerhenvendelse, hvor borgeren har reageret på 

drengenes sjofle bemærkninger til kvinder, og at de ikke opfører sig ordentligt. Som en konsekvens 

af henvendelsen har gadeplansmedarbejdere været forbi stedet to gange, men har ikke observeret 

                                                 

 

 

33 I denne feltnote har jeg ikke fået skrevet, hvem det er, der bringer punktet op. Under ”Bordet rundt” kan alle rundt 

om bordet bringe hændelser op, så det behøver ikke at være politiet, der bringer sagen til mødet. 
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en sådan adfærd hos de to etnisk danske børn. Der bliver nævnt et tredje, lidt større barn, som også 

hænger ud, men som ikke har en provokerende adfærd. Beskrivelsen af denne tredje person 

realiserer en tankegang, hvor børnene ses i sammenhæng med deres sociale grupperinger, og hvor 

det gøres relevant, at denne tredje person, som de hænger ud med, er ældre end dem og har en 

adfærd, der kan tænkes at have betydning for, hvordan de er sammen. Det, at være større end, eller 

mindre end, indikerer en tankegang om en progressionstænkning, hvor nogen er længere fremme 

(ældre og mere udviklede på forskellige punkter) end andre, og hvor de mindre derfor kan lære af 

dem, der er længere fremme. I eksemplet udviser dette ældre barn dog ikke en bekymrende adfærd, 

så hans tilstedeværelse ses ikke som problematisk. 

Beskrivelsen af at drengene er etnisk danske børn kan ses som en respons på, at 

drengene har råbt sjofle bemærkninger til kvinder, hvor beskrivelsen af dem som danske bærer 

med sig en forståelse om, at så ved man godt (modsat andre), hvordan man bør behandle kvinder 

(ligestillet og ligeværdigt). Derfor må de sjofle tilråb være noget andet end disrespekt for kønnet, 

og i stedet være noget med at prøve grænser af, hvilket også passer sammen med alderen. 

Drengenes etnicitet virker også afmonterende fremadrettet i samtalen. SSP-konsulenten 

konkluderer i slutningen af samtalen, at de sjofle tilråb ikke er lige så stor en bekymring, som det, 

at drengene kan falde ned fra taget på kirken. Kirken er et farligt sted at lege, for hvis de falder 

ned, så kan de komme alvorligt til skade. Men det bliver ikke problematiseret, at det er en kirke, 

de løber rundt på, hvilket kan hænge sammen med, at danske drenge tænkes som kristne ligesom 

kirken, så derfor er der ikke umiddelbart noget, der ikke passer sammen. Udover, selvfølgelig, den 

frække og den farbare leg og det manglende voksenopsyn med drengene. 

I de givne eksempler møder vi forståelser af teenagere, hvor det på forskellig vis 

accepteres, at de prøver grænser af eller at de opfører sig umodent på vej til at blive klogere. Vi 

møder også forståelser af teenagere, hvor der sker en biologisk modning og udvikling med deres 

krop, som kan forklare en del af en observerbar adfærd. Disse forståelser gør beskrivelserne af 

bruddene og det usædvanlige genkendeligt for de voksne SSP-medarbejdere, der netop gennem 

deres position som voksne kan se tilbage på en livsfase, de selv har været en del af tidligere. Det, 

at børn vokser op til at blive voksne, bruges også som et præskriptivt fortolkningsskema, hvorved 

adfærd og attituder kan tolkes som umodent af de voksne, eller som noget, børnene senere hen kan 

lære noget af. Beskrivelserne er praktiseringer af, hvad Atkinson (1980:33) kalder for ”et naturligt 

livsforløb”, som er en lineær og fremadrettet forståelse af et livsforløb. Et naturligt livsforløb er 

også livsfaser, hvori mennesker i forskellige aldre kan placeres som eksempelvis barndom, 

ungdom og alderdom, og hvor der til de forskellige faser dels er bundet forventninger til handlinger 
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og adfærd, der synes passende for de forskellige livsfaser, dels er en forventning om, at ældre 

mennesker (alderdom) er mere modne, velovervejede eller erfarne end mennesker i de livsfaser, 

der kommer før. Og dette sidste betyder, at det forstås som de har et ansvar overfor de yngre, og 

at de yngre naturligt vil anerkende dette som del af en social orden (Sacks 1972:333). Forståelsen 

om de ældres ansvar over for de yngre går videre til en forståelse af, at børns forældre har ansvar 

for deres børn og disses færden og handlinger, så derfor er voksenopsyn og forældreansvar et 

naturligt sted at gøre relevant, når børn og unge opfører sig dårligt eller forkert i det offentlige 

rum. 

Jeg blev selv som lytter og observatør til næste eksempel udfordret på mine egne 

forståelser af barn og barndom i næste eksempel om en 7 årig dreng, hvor jeg efter mødet måtte 

spørge SSP-konsulenten, om jeg havde hørt rigtigt med alderen, for jeg kunne ikke få den til at 

passe med den udviste adfærd: 

Gadeplan : ”Freddie”(dreng 7 år) har stjålet. Har også klatret højt op i et stillads 

og har også fundet en kniv. Er ved at lave en underretning. 

SSP-konsulent : Er der en aktiv sag på familien? 

Gadeplan  : Ved ikke. 

(Lokaludvalgsmøde 210916) 

Eksemplet har karakter af en orientering, hvor beskrivelsen af hændelsen følges af en respons, der 

spørger til, om man tidligere har haft fokus på familien. Mens jeg sad og lyttede, kom jeg i tvivl, 

om jeg havde hørt rigtigt med alderen. Sagde de 7 eller sagde de 17 år? Jeg kunne nemlig ikke 

forbinde det at have en kniv med at være et barn på 7 år. I mine noter skrev jeg 7(17?) og tænkte, 

at jeg ville spørge SSP-konsulenten, når vi sammen skulle følges fra mødet. Drengen var 7 år, og 

for mig, som underviser på en pædagoguddannelse gennem mange år og som voksen, blev det 

tydeligt, hvor farvet jeg var af, at jeg forbinder et barn på syv år med indskoling, leg, læring, 

uskyld, hjemme (og ikke på et stillads med en kniv) og tryghed. Denne forståelse var så stærk hos 

mig, at jeg som lytter til det sagte ikke stolede på, at jeg havde hørt rigtigt, fordi det ikke stemte 

overens med mine forventninger. Og min tvivl gjorde, at jeg så at sige reparerede mine noter med 

(17?) for på denne vis at åbne mulighed for at skabe den orden, som jeg forstod i det hørte. 

 

Tilsynekomster gennem anden etnicitet end dansk 

I puslespillet af kombinationer af faktorer omkring den unge er etnicitet en af brikkerne. Etnicitet 

er en af de faktorer, der dokumenteres sammen med alder, køn, bopæl og social gruppering, når 
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politiet er i kontakt med børn og unge, og det fremgår derfor også på de lister, som ligger til grund 

for mange af samtalerne på SSP-møderne. Så på denne vis er markeringer af etnicitet en del af de 

bekymringsscenarier, som der opridses i forsøget på at skabe klarhed over situationen. 

Markeringerne kommer også til syne som beskrivelser af unge, hvor konnotationer forbundet med 

etniciteten har betydning for forståelsen af den unge, hvor særligt de ikke danske etniske unge 

træder frem som unge, der har anderledes erfaringer end danskere, og som derfor er anderledes 

end danskere. Markeringerne kommer også til syne ved, at der er noget om nogen, som det er svært 

at udtrykke sig omkring og som derfor, gennem velmenende tøvende forsigtighed som forsigtigt 

sprogbrug og tøvende tale, bliver behandlet som problematisk at kunne sige. 

De første to eksempler tager udgangspunkt i markeringer at etnicitet på SSP-møder. 

I et første eksempel er en gruppe unge blevet set på skolen om aftenen. Det er en gruppe af gamle 

kendinge, der ses sammen med en yngre dreng: 

Lærer : Det, at der var en lille fyr med, det synes jeg er bekymrende. Han var ikke dansk. 

5.-6. klasse. Det var faktisk det jeg bed mest mærke i og så telefonsælgeren.  

(Lokaludvalgsmøde 121216) 

I eksemplet rettes fokus på den lille fyr i gruppen af større børn med de gamle kendinge, og der 

ridses hurtigt nogle få faktorer op, særligt etnicitet og klassetrin (og dermed alder). Men en 

opremsning af markører (faktorer) er ikke blot en opremsning, for markørerne er bærere af visse 

konnotationer, der specificerer visse statustræk, som forstås som karakteristiske for alle, der har 

fået etikken på sig (Becker 2005:51). Så når læreren i det første eksempel fremhæver det ikke 

danske og klassetrinnet (den lille fyr), som det, vedkommende bed mest mærke i, kan det vise, at 

disse to markører er det mest bekymrende omkring drengen i situationen. Det uddybes ikke videre, 

og der spørges heller ikke ind til, hvorfor netop disse to faktorer fremhæves, men den fremmede 

etnicitet, set i sammenhæng med en gruppering af gamle kendinge i en kriminalpræventiv 

kontekst, kan ses som et tegn på kroppen, der i en common sense faglig forståelse indikerer øget 

risiko for marginalisering, hvor generelle livsvilkår for sådanne befolkningsgrupper kan udgøre en 

risiko. Det er også et tegn på kroppen, der er virksomt i en politiseret offentlig diskurs om 

kriminalitet, der omtaler den kriminelle som ”den anden” og som ”the threatening outcast, the 

fearsome stranger, the excluded and the embittered.” (Garland 1996:461). På denne vis kommer 

drengen til syne som en potentiel truet dreng ved at være del af et særligt udsnit af en befolkning 

med anden etnisk baggrund end dansk, som, når hans etnicitet bemærkes i sammenhæng med 
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gamle kendinge, realiserer en kriminalitetsdiskurs, hvor den kriminelle i sig selv er en potentiel 

trussel, hvis ikke han stoppes i tide – og derfor er man bekymret for ham.  

Orienteringen mod etniciteten ses foldet ud på en anden måde i næste eksempel, hvor 

en dreng er etnisk dansk, og hvor bekymringen derfor hurtigt orienterer sig videre mod videresalget 

af hash og ikke bliver ved drengen: 

SSP-konsulent : Han går i 9. klasse? Er han etnisk dansk. (Ja). Bekymring om hash og 

videresalg skal sendes videre til Kriminalpræventiv betjent. 

 (Lokaludvalgsmøde 170716) 

I dette eksempel har etnicitetsmarkøren en anden effekt, nemlig at opmærksomheden ikke fæstes 

på drengen, men straks går videre til håndteringen og ansvarsfordelingen i forhold til hashen. På 

denne måde rettes opmærksomheden væk fra personen og hen imod personens uønskede 

handlinger, som bliver dem, der skal håndteres. På denne måde kommer den unge til syne som en 

dansk etnicitet, som ikke tillægges relevans for hans handlinger, og tilbage står, at hans handlinger 

så ses som udtryk for et valg han har foretaget og nu må tage den straf, som følger med disse valg. 

De to etnicitetsmarkeringer ”Han var ikke dansk” og ” Er han etnisk dansk. (Ja)” synliggør også 

dansk som norm og som det, andre etniciteter defineres i forhold til, og som noget, der ikke 

behøves at siges mere om. 

Generelt er det markeringer af etniske faktorer som de to nævnte, der foregår på 

møderne, men undtagelsesvis forekommer et sprogbrug, som på direkte vis bryder pænheden, men 

som der også bliver reageret på, enten ved ikke at respondere på det af de andre mødedeltagere, 

eller ved at vedkommende så at sige tager sig selv i ordvalget, som vi skal se i næste eksempel, 

hvor politiet er ved at gennemgå døgnrapporten:  

Politi : ”Pia” har været ude for, at en neger har gjort tilnærmelser. Ville kysse hende på 

kinden og kom meget tæt på. (Tager sig selv i at have sagt neger og siger grinende, 

at det vist ikke skal tages til referat. Hvad er det nu det hedder snakkes der kort om. 

Kommer frem til afro-amerikaner. Der grines lidt). Det er desværre noget vi ser tit. 

SSP : Vi vil tilbyde en offersamtale. Har taget kontakt til familien. 

Politi: Hændelsen kan opleves ligesom at have set en blotter, det er lige så voldsomt.  

(Ugedagsmøde 241016) 

Politi tager sig selv i at benytte ordet neger ved grinende at gøre opmærksom på brugen af ordet 

og forsøger på denne måde at styre det indtryk, som ordet efterlader i samtalen. Det lykkes på 

denne måde at undgå at blive irettesat for en racistisk sprogbrug og i stedet dirigeres samtalen, 

gennem en afvæbnende latter, henimod, hvad man ellers kunne sige. På et dagligdagsniveau kan 
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forekomsten af ordet i denne sammensætning af mødedeltagere forklares med en dynamik i 

gruppen, hvor der nogen gange ruskes op i pænheden gennem brug af formuleringer eller jokes, 

hvorved man får en reaktion ud af de andre. Men de gange, hvor jeg har set dette ske, hvor der er 

involveret mere problematiske ytringer som f.eks. neger, så bliver udsagnet hurtigt lukket ned 

gennem manglende respons eller gennem en markering af, at taleren selv godt ved, at man har sagt 

noget, der ikke er acceptabelt. Dette betyder dog ikke, at det er betydningsløst, at det er blevet sagt. 

Ordet neger er i sig selv et problematisk ord, med historisk magtfulde nedsættende betydninger. 

Men det handler ikke blot om at finde mere passende betegnelser for personen, men at der 

overhovedet bliver sat en etnisk betegnelse på den formodede gerningsmand, for, som David 

Gillborn (2006:21) siger om racisme:  

”It is of central importance that the term ‘‘racism’’ is used not only in relation to crude, 

obvious acts of race hatred but also in relation to the more subtle and hidden operations of 

power that have the effect of disadvantaging one or more minority ethnic groups. This is a 

more radical approach than many liberal multiculturalists are comfortable with.” 

 (Gillborn 2006:21)   

Det er netop effekten af betegnelsen, der er central, og ikke blot effekten i samtalen, men den 

diskrediterende effekt det har for den gruppe af mennesker, betegnelsen er rettet mod.  

Gillborn nævner i citatet, at racisme også finder udtryk gennem subtile små 

markeringer, hvilket jeg vil vise i næste eksempel, hvor en ung pige kommer til syne som ikke blot 

en prinsesse, men som en iransk prinsesse:   

Lærer : ”Det jeg tænker, som er den vigtigste opgave i SSP, det er også netværket. Altså vi 

har haft en anden pige, hun havde ADHD, jeg ved ikke engang, hvor hun gik i skole, 

hun gik nemlig heller ikke i skole. Hun var sådan en prinsesse, altså sådan en iransk 

prinsesse. Fantastiske forældre. Hun havde sådan en ”frisør” den ene og faderen var 

”tekniker”, og hun var sådan en, der, hun sked sådan på de der forældre. Hun udtrykte 

simpelthen at det var fordi at de ikke havde sat nogen grænser for hende. De havde 

simpelthen behandlet hende som sådan en lille prinsesse, ikk.”  

Pigen bliver talt frem med en diagnose og som ikke bare en prinsesse, men en uopdragen iransk 

prinsesse, som har fantastiske forældre, der dog har givet hende en alt for fri og grænseløs 

opdragelse. Netop tilføjelsen af det iranske kan, med Gillborns pointering af den skade som 

sådanne små markeringer med deres tilhørende konnotationer gør, dels markere en subtil 

konstruktion af hende som en anden slags prinsesse, dels miskreditere forældrenes opdragelse 

yderligere, fordi det må være en anden slags opdragelse, når nu det er en iransk prinsesse, de har 
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formet. Det er derfor en pige, som har haft en anderledes opvækst og fået nogen anderledes 

erfaringer end (danske) prinsesser generelt, hvilket, sammen med diagnosen, kan være en 

forklaring for hendes problematiske adfærd. 

Nogle unge med anden etnicitet end dansk kommer også subtilt til udtryk som tøven 

og pauser og tilløb til, hvordan man kan tale om dem uden at sige for meget. Næste eksempel 

drejer sig om en indsats over for en gruppe drenge med anden etnisk baggrund, hvor der har været 

en bekymring om radikalisering, og hvor der har været konflikt med andre danske børn: 

Lone : ”og hvis vi nu tager nogen af de elever, der er i udskolingen måske, 

som vil være sådan SSP-materiale kunne man sige ikk’. Æh altså, hvad 

for nogen udfordringer oplever du, at de møder ved at gå i skole, altså?” 

Inklusionspædagog : ”Jah, ved at gå i skole ()øh.” 

Lone  : ”Skal skolen rumme dem eller..” 

Inklusionspædagog : ”Ja, altså det synes jeg da at de kan, øhm, vi har haft ligesom en 

gruppe af drenge som, øhm, ikke har gået her altid og som er kommet 

og øh, du ved, de fik skabt en masse, øhm, øh, støj omkring sig, lad os 

sige det sådan, og var også nogen af dem, der ligesom, du ved, kunne 

være på kanten til at kunne gøre nogen ting, øh, hvor vi har arbejdet 

rigtig meget med dem i forhold til, prøv lige at hør her, det kan godt, 

altså jeg fik faktisk sørget for, at vi fik indkaldt, hvad hedder de, ”Anti-

radikaliseringsenhed”, for at tale lidt gruppedynamik, øhm, for også at 

tale i forhold til, tale med dem omkring det her med, det kan godt være, 

at I har en anden etnisk baggrund end dansk, men det gør jer ikke til, 

men hvordan kan I bruge det her til noget positivt, hvordan skal det 

ikke blive sådan en, øh, ja nu har jeg lyst til at sige, jeg ved ikke lige 

helt hvordan jeg skal, men altså hvordan skal det, hvordan skal det 

ligesom, hvordan kan I gøre det her godt uden at det behøver at blive 

og vi er mod dem, og de danske børn vil ikke have noget med os at 

gøre og vi vil ikke have noget med dem at gøre fordi, altså, hvordan 

kan vi arbejde med det her på en, på en øh, på en god måde, hvordan 

kan I ligesom få skabt en dynamik omkring jer, som kan være god og 

åbne op, i stedet for at lukke jer ind i jer selv ikk’.” 

 

I mit interviewmateriale med lærere taler de ofte om ”vores børn”, som er de børn, der går på 

”vores” skole, eller i hvert fald har gået på skolen siden de var små. I eksemplet her er der først en 

markering af, at her snakker vi om børn, der er kommet udefra, og som har skabt uro omkring sig 

på skolen. De er altså ikke fostret af denne skole og ”laver støj omkring sig” i skolens kultur og i 

mødet med andre danske børn, som af dem bliver opfattet som nogen, der ikke vil have noget med 

dem at gøre. Der er også bekymringer om mulig radikalisering af denne gruppe af drenge med ”en 
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anden etnisk baggrund end dansk”, hvorfor en anti-radikaliseringsindsats er blevet iværksat i en 

skolesammenhæng.  

Særligt for dette eksempel er den tøven, som udfolder sig i beskrivelsen af disse 

drenge og de bekymringer, der er omkring dem. Tøven og pauser indikerer, at det er problematisk 

at tale om denne gruppe og bekymringerne omkring dem (Nielsen & Nielsen 2005:83), måske 

fordi taleren ved, at det kan give anledning til særlige forståelser, når man peger netop denne 

gruppe af drenge ud som eksempel. Den velmenende tøvende forsigtighed peger for mig at se på 

to ting. Dels en faglig bevidsthed, som jeg har mødt flere gange i løbet af mit feltarbejde, der fuldt 

ud er bekendt med teorier om kategoriseringspraksisser, stigmatiseringsprocesser og 

stemplingsteori, og som søger at undgå disses effekter, dels et personligt kendskab til dem, som 

man taler om, hvor de personlige erfaringer med den eller de unge gør, at man har fattet sympati 

eller har en særlig indsigt i dem, som nuancerer billedet af de omtalte situationer34. Der er en 

dobbeltrettet bevægelse i denne velmenende tøvende forsigtighed, hvor bevidstheden om teorierne 

om stigmatisering, kategorisering og stempling giver et udvendigt teoretiske forhold til dem, som 

man snakker om, og som man derved allerede står i afstand til, og samtidig vil man dem godt, og 

man vil gerne hjælpe, men i dobbeltheden kommer man alligevel til at stigmatisere dem yderligere.  

Den velmenende tøvende forsigtighed bærer i sig en subtil uintenderet markering af 

gruppen af etniske drenge som anderledes at tale om og dermed som anderledes. I markeringen af 

dem som anderledes ligger også kimen til konstruktionen af nogen, som man gerne vil hjælpe, 

fordi man som professionel synes at se, at de har særlige udfordringer at kæmpe med, eksempelvis 

udfordringer med ”gruppedynamik”, som det bliver sagt i eksemplet. Der er mange måder at 

hjælpe på, hvor ovenstående eksempel indrammer flere sammenvævede impulser og udviklinger. 

Det første er en godgørende impuls i velfærdsarbejdet, som er trangen til at ville afhjælpe udsatte 

gruppers lidelser og manglende muligheder (Lea 2008:16, Villadsen 2011:290, Løkke 1990), i 

eksemplet gjort ved at ville være behjælpelig med at få gruppen af etniske drenge ind i fællesskabet 

                                                 

 

 

34 Harrits og Møller har undersøgt de bekymringskategorier, der anvendes af velfærdsprofessionelle i det 

forebyggende arbejde og taler i denne forbindelse om en bekymringstolerance. De viser, hvordan et fagligt skøn er 

præget af de professionelles diversitetserfaringer, og hvor sådanne diversitetserfaringer fra arbejdet i socialt 

heterogene områder, hvor velfærdsprofessionelle i deres arbejde møder mange forskellige børn og familier, tenderer 

til ikke at lade sociale forskelle og stereotyper påvirke bekymringen (Harrits & Møller 2016:295). 
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ved at bevidstgøre dem om gruppedynamikker og fjendebiller. Indlejret i denne impuls er også en 

udvikling, hvor inklusionspædagogens arbejde med marginaliserede unge i skolen tager form som 

sikkerhedsskabende forebyggelse og som risiko-management, hvor en anti-radikaliseringsenhed 

er blevet kaldt ind, i stedet for en lærer, for at arbejde med de etniske drenges relationskompetencer 

(gruppedynamikker, forholdet til andre grupperinger) for på denne måde at forebygge, at denne 

gruppe drenge bliver en trussel for andre. De problematiske etniske drenge i eksemplet bliver 

derved fokuspunkt for både intervenerende sikkerhedsskabende indsatser (anti-radikalisering og 

inklusion) som svar på deres ”støjende adfærd”, og synlige som potentielt farlige muslimske 

drenge (Coppock & McGovern 2014:250). 

Daniel McCarthy sammenfatter disse impulser og udviklinger i den svært 

oversættelige vending ”policing in a benevolent cloak”35 (MacCarthy 2014:133), når han 

identificerer det, han benævner som ”blødt politiarbejde”. Som nævnt tidligere tager blødt 

politiarbejde form gennem det sociale og med rødder i filantropisk velgørenhedsarbejde 

(MacCarthy 2014:155), og det kommer til syne, når politiet arbejder sammen med andre 

velfærdsarbejdere om marginaliserede grupper. I mit materiale vil jeg sige, at det bløde 

politiarbejde også er blevet en del af det pædagogiske arbejde i krydsfeltet mellem omsorg og 

sikkerhedsskabelse, hvor lærere og pædagoger påtager sig (og overtager) flere og flere 

sikkerhedsskabende opgaver, og hvor dette arbejde kan benævnes som hårdt pædagogisk arbejde, 

fordi overvågning, efterretning og sikkerhed er en del af dette arbejde. 

 

Opsamling 

I relation til afhandlingens analysespørgsmål viser jeg, hvordan bekymringsscenarier, og samtaler 

relateret til disse, etablerer almindelige børn som normgivende for forståelsen af alvoren af den 

uønskede adfærd og for forståelsen af bruddene på den sociale orden samt for bestemmelsen af 

arten af de indsatser, som kan foreslås for at forebygge at bruddet sker igen. Almindelige børn og 

                                                 

 

 

35 Ordet ”policing” rummer på engelsk to betydninger som er indlejret i McCarthys brug af ordet. Det ene er det 

ganske konkrete politi-arbejde, da det er politiets arbejde, han undersøger, den anden betydning henviser til 

betydningen hos Donzelot, hvor policing er en styring af befolkningen, der ”encompassed all the methods for 

developing the quality of the population and the strength of the nation.” (Donzelot 1979:7). 
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unge beskrives som nogen, der har en naturlig biologisk modning, og som er i en livsfase, hvor 

der kan forventes en adfærd, som er almindelig for livsfasen. Bekymringsscenarierne etablerer 

også børn og unge som en potentialitet, som kan mobiliseres gennem en iboende 

udviklingsmulighed og gennem en påvirkning af en konsekvenssensitiv adfærd, som derved kan 

realiseres som potentiel forbedring. På denne vis orienterer bekymringsscenarierne sig hen imod 

barnets potentielle forbedringsmulighed som et fikspunkt, der gør børn og unge til modtagelige og 

formbare organismer, der kan påvirkes gennem minimeringer og optimeringer af faktorer omkring 

dem. 

 Bekymringsscenarierne udkrystalliserer en bureaukratisk tilrettelæggelse, hvor børn 

og unge beskrives gennem håndteringer af sociale etiketter, der disponerer et videre sagsforløb i 

forskellige institutionelle og juridiske sammenhænge. I disse håndteringer materialiseres 

konflikter og uenigheder som grænsesætninger mellem juridiske strafferetslige retningslinjer og 

disciplinære muligheder, som tilsammen også markerer forskellige organisatoriske og 

institutionelle behandlingsbaner, som retter sig mod den unges potentielle forbedringsmulighed. 

 I både interviews og i bekymringsscenarier behandles etnicitet med en velmenende 

tøvende forsigtighed, der realiserer en utilsigtet stigmatisering gennem konstruktioner af hjælper-

modtager relationer, hvor særligt børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk bliver 

positioneret som nogen med særlige livsomstændigheder og med særlige 

marginaliseringserfaringer, som kan afhjælpes gennem oplysning og pædagogiske indsatser. 
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Familie – som baggrundsfigur 

Familie som tema er et empirisk fund. Igennem mit feltarbejde, og igennem mit kodningsarbejde, 

lagde jeg mærke til, at der ofte blev snakket om familie i forbindelse med børn og unge36, og jeg 

oplevede, at der blev talt om det med stor selvfølgelighed. Der blev aldrig spurgt ind til, hvilken 

familie der blev ment - den blodsbeslægtede familie, en regnbuefamilie, den adopterede familie, 

banden som familie, kollektivet, mormor eller farfar? Jeg opfattede det som om, at familie var 

selvindlysende og derfor ikke behøvede forklaring, og der blev talt som om en sådan enhed altid 

havde eksisteret. 

I det følgende viser jeg, hvordan familie gøres synlig gennem et sikkerhedsskabende 

velfærdsarbejde, der iagttager og bestemmer familiens form. Dette gør jeg gennem eksempler på 

forskellige situationelt sensitive beskrivende redegørelser, hvor netop familie produceres og 

tilskrives mening, og hvor familiens form og indhold skabes gennem beskrevne udfordringer samt 

forventede svar på beskrevne udfordringer. Gennem beskrivelserne af disse udfordringer og disse 

svar på udfordringer, bliver familien en praktisk redegørelse, hvor den i mit materiale (og andres, 

se eksempelvis Gubrium og Holstein 1990:58), ofte ses og forstås som en ting i sin egen ret og 

som noget, der er større end de enkelte medlemmer, der indgår i familien.  

Som en indledende illustration af den selvfølgelighed, hvormed kategorien familie 

fremkommer i samtalerne om børn og unge, kommer her to typiske eksempler fra et ledermøde, 

hvor kategorien familie er del af en generel orientering om den udfordring, man drøfter, og hvor 

familie bliver til, at familie er forældre, der er forældre til nogen. 

Politi : Blåby. Vi har en familie, hvis søn var udsat for et drabsforsøg, fordi 

han ville ud af ”bande”. 

                                                 

 

 

36 I det kriminalpræventive arbejde er det skrevet i loven, at mor og far skal inddrages, når børn under 18 år er 

involveret. På denne vis foregår samtalerne i mit materiale ikke i et vakuum. Redegørelserne er situationelt 

sensitive, og mødedeltagerne gør relevant, hvad deres forpligtelser og institutionelle interesser er i situationen, her 

SSP-møder, hvis formål er kriminalitetsforebyggelse. Derfor er det som sådan ikke overraskende, når familier 

beskrives som relevante i forbindelse med unges brud på loven eller brud på en social orden, og det er heller ikke 

overraskende, når familier inddrages som nogen, man skal tale med om den unge. 
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Eller: 

SSP-sekretær  

(B&U-forvaltningen) : Familien er ikke kendt. Har spurgt i forhold til, hvor langt han er i 

uddannelse. 

SSP-konsulent : Hvor gammel er han? 

SSP-sekretær  

(B&U-forvaltningen) : Han er født i 00, altså 17 år. Der har været en tidligere 

bekymringssamtale og en anden sag. Far siger, at han har godt styr på 

drengen, har læst bøger om opdragelse. 

(ledermøde 240117) 

I de to eksempler nævnes kategorien familie i relation til en beskrivelse af en udfordring med et 

ungt menneske, hvormed den nævnte ”søn” og det nævnte ”han” bliver et medlem (en søn) af 

denne familie (Sacks 1972:333). Videre i det andet eksempel beskrives en far, som forholder sig 

til opdragelsen af sin dreng, hvormed familie ses som noget, der består af forældre og deres børn, 

og hvor forælderens adfærd i forhold til barnet bliver nævnt som relevant i en sammenhæng, hvor 

en udfordring med den unge søges beskrevet. I gennem mit materiale tales der på denne vis med 

den største selvfølgelighed om familien. Gubrium og Holstein (1990:5-9) gør opmærksom på, at 

når vi i hverdagen taler om familie, så taler vi, som om familie er en realitet, selv om den kan tage 

mange forskellige former, både aktuelt og historisk. Familie bliver på denne måde behandlet som 

noget med substans og med grænser, der adskiller det fra andet, og som transcenderer det enkelte 

individ. Set på denne vis refererer mennesker til noget, der på den ene side ikke er, en slags ”class 

of objectless objects” (Gubrium og Holstein 1990:9), som om det er noget, som er, og på den anden 

side så genkendes familie som noget, som kan beskrives. Bourdieu37 uddyber dette i det følgende 

og tydeliggør samtidig, at der i denne common-sense forståelse både er en beskrivelse og en 

                                                 

 

 

37 Jeg er klar over, at Pierre Bourdieu teoretiske placerer sig et andet sted en Gubrium og Helstein. 

Han henviser dog i sin tekst direkte til Gubriums og Holsteins bog ”What is Family”, når han i sin tekst:”On the 

Family as a Realized Category” gør rede for etnometodologiske synspunkter på ”familie”. Han ser deres bog som 

”exemplary in its audacious application of ethnomethodological doubt”. (Bourdieu 1996:25). Bourdieu præciserer 

dog, at selve konstruktionen af familie er socialt konstrueret og er fælles for sociale agenter, der er socialiseret på 

særlige måder, og for at kunne analysere dette må man inddrage felt, doxa og habitus (Bourdieu 1996:21).  
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foreskrivelse, og dermed skabes familie som noget der er, og som noget, der bør være på en særlig 

måde: 

”At the same time, if it is true that the family is only a word, it is also true that it is an active 

’watchword’, or rather, a category, a collective principle of construction of collective reality. 

It can be said without contradiction both that social realities are social fictions with no other 

basis than social construction, and that they really exist, inasmuch as they are collectively 

recognized. Every time we use a classificatory concept like ‘family’, we are making both a 

description and a prescription, which is not perceived as such because it is (more or less) 

universally accepted and goes without saying. We tacitly admit that the reality to which we 

give the name ‘family’, and which we place in the category of ‘real’ families, is a family in 

reality.” (Bourdieu 1996:20).  

I afsnittets kommende analyser er det både beskrivelserne af familie, der er centrale, 

men det er ligeså centralt at synliggøre det foreskrivende i disse beskrivelser som et sted, hvor man 

får øje på dispositivers disponerende kræfter, der gør noget særligt ved familierne synligt i det 

sikkerhedsskabende velfærdsarbejde. På denne vis er dette afsnits fokus et overlappende 

spørgsmål om, som hvad og som hvilken, familie beskrives. 

 

Familieorden 

Mor, far eller forældre mobiliseres og realiseres som barnets forældre gennem beskrivelser af 

barnets uønskede handlinger, og de realiseres også som forestillinger om, hvordan de bør være 

forældre for barnet eller den unge. Gennem sådanne tilsynekomster af forældrerollen skabes et 

billede af en almindelig familie, som i sig har en historicitet, hvor forestillinger om kernefamilie 

bliver en gældende norm.  

Under mødepunktet ”bordet rundt” ridser den kriminalpræventive betjent en 

hændelse op, der er sket i løbet af den foregående uge. Hændelsen omhandler ”en af dem, vi 

kender” og dennes mor, der sammen har været i kontakt med politiet, fordi de har været i nærheden 

af et knivstikkeri. Eksemplet gav anledning til en efterfølgende snak, hvor særligt moderens 

tilstedeværelse blev bemærket og kommenteret. 

Kriminalpræventiv betjent: ”Der har været noget internt fnidder på ”Vibevej”. En vil tage en lur 

i en bil, så bliver han stukket i låret. En af dem vi kender er antruffet 

med sin mor. Der var fest, det var en ”Rocker”fest. Den unge og 

moderen er antruffet i forbindelse med hændelsen, men vi ved ikke, om 

de har været involveret. Vi ved, at han engang imellem hænger ud. Der 

var coke.” (Lokaludvalgsmøde 121016). 
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I denne korte skitsering af en hændelse nævnes ham, som man kender, i sammenhæng med ”sin 

mor”, og i den efterfølgende samtale blev der flere gange vendt tilbage til moderens 

tilstedeværelse, for hvad laver en mor sådant et sted (ved en ”Rocker”fest) på et sådant tidspunkt 

med sin søn? Sønnens tilstedeværelse og situation (”en af dem, vi kender”) skærpes altså gennem 

en mor, der gøres observerbar gennem sin tilstedeværelse sammen med sønnen på et sådant sted 

på et særligt tidspunkt (aften). Det opfattes ikke som almindeligt og forventeligt af en mor, og på 

denne vis sættes et moralsk spørgsmålstegn ved hendes forældreskab, hendes omsorg, ansvar og 

opdragelse, samtidig med, at hun nævnes på linje med andre risikofaktorer som ”Rocker”fest, 

knivstikkeri og coke. Sammenkædningen og rækkefølgen af søn og mor vækker en forventning 

om, at en mor vil passe på sit barn, hvis barnet er ude i noget ’snavs’ (Sacks 1972:339) – og det 

gør hun åbenbart ikke her. Sammenkædningen af mor og søn realiserer også den samlende kategori 

familie, hvor familien her bliver et problem, fordi aktiviteterne, at være ved en ”Rocker”fest og at 

være tæt på knivstikkeri og coke, ikke anses som noget familier gør (Sacks 1972:335).  

I mit materiale nævnes forældre flere gange gennem en forventning om, at de bør 

kunne holde styr på deres børn, og at de bør kunne passe på deres børn. I det næste eksempel 

beskrives en gruppe af unge, som er blevet stoppet af politiet om aftenen efter henvendelse fra 

nogle borgere, der har dem under mistanke for noget hærværk. Eksemplet viser, hvordan familie 

kommer til syne som nogens forældre, og eksemplet viser familie som normer for omsorg for og 

opsyn med børn, og endelig viser eksemplet, hvordan familie mobiliseres som et fysisk sted, et 

hjem, hvor man bør være, hvis man har en særlig alder (13 år) og befinder sig et særligt sted i et 

livsforløb38:  

Politi : Lørdag. Anmeldelse om at en gruppe udøver hærværk med koste op 

i nogle tagrender. De unge bliver stoppet af politiet og de siger, at de 

ikke kender noget til hærværket. Samarbejder fint. Men der er truffet 

rimeligt mange. En pige på 13 år. Er jeg gammeldags, men skal en pige 

på 13 rende rundt så sent? Hun kommer fra Lillaby. 

Skoleafdeling : Hvis hun har været i biografen. 

Politi  : ”Muhammed” var med. 

Familieafdeling : Så vil jeg være bekymret! 

                                                 

 

 

38 Jeg er klar over, at der også foregår andre ting i denne korte samtale, men vælger altså her at 

lægge snittet i forhold til denne pige og hendes forældre. 
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Ungecenter  : En af mine fremtidige drenge bliver ”Niels”. Han er også med. 

Politi  : Der er jo ikke fundet noget. 

Familieafdeling : Hende fra Lillaby, hvem er hun sammen med? Er der en forklaring? 

Så er det om at ringe til forældrene og måske sige, at de ikke skal lade 

hende gå i byen. (Der bliver nævnt alder 13-17 år. Alle reagerer på 

aldersspændet mellem 13 – 17). 

Ungecenter  : 13-17 (suk). 

Politi : (Nævner alle navne med alder). ”Jonas” er fra ”Eritrea”. Jeg går hjem 

og tjekker hvem de er og ringer til mine kollegaer fra Lillaby. 

SSP-konsulent, chef : ”Per” fra ”skolen”? 

Ungecenter : Dejlig knægt. Han er bare så let at få ud i noget lort. Har haft kontakt 

med far, der har stor bekymring for, hvem han færdes med. 

SSP-konsulent, chef : Det er ikke et mærkeligt tidspunkt, men et mærkeligt sammenrend. 

Familieafdeling : Det er vinter, man render ikke rundt på Gulbys Torv i kulde. Det er 

lørdag og der er Talent i fjernsynet, så man bør være hjemme hos mor 

og far. 

(mandagsmøde 300117) 

Gennem samtalen er det særligt pigens alder, der ses som en udfordring i forhold til tidspunkt, 

ophold og gruppens sammensætning, hvor nogle af de andre unge både er ældre og gamle SSP-

kendinge. I eksemplet fikserer pigens alder et særligt tidspunkt i et livsforløb (Atkinson 1980:33), 

hvor man er barn og vordende teenager, og heri ligger nogle forventninger til en særlig adfærd og 

til særlige aktiviteter, hvor det at være i byen om aftenen med ældre unge og blive stoppet af 

politiet ikke hører til det forventelige for en 13 årig. Det er også gennem pigens alder, at forældrene 

bliver gjort relevante som pigens forældre og som nogen, der skal orienteres om hendes færden, 

og som nogen, der bør udvise en adfærd over for pigen, som passer til hendes alder og den adfærd, 

som hun udviser. En passende adfærd for forældrene bliver beskrevet som at være interesseret i 

barnet og barnets bekendtskaber og færden, og som at være et hjem, hvor der hygges sammen 

foran fjernsynet på en sådan måde, at pigen ville foretrække det frem for at færdes væk fra 

hjemmet. 

Familieorden praktiseres, når der samtales om familie på en måde, hvor: 

”we witness practitioners of familial order building bridges between the possible domestic 

affairs of particular households (that is, the public culture of family) and what a particular 

household’s hidden facts seem to tell.” (Gubrium og Holstein 1990:27).  

På denne vis tales der som om, at man generelt ved, hvad der er almindeligt i en familie, hvilken 

type familie man taler om, hvem der er medlemmer i familien og hvornår det ikke er familie, man 

taler om. Dette gøres flettet ind i redegørelser, hvor man prøver at forstå og forklare familiens 
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hjemlige liv, og, i en SSP-kontekst, tilskriver mening til en families måde at praktisere omsorg, 

ansvar og disciplin på. I ovenstående eksempel trækkes en tråd mellem den hjemlige hygge med 

Talent i fjernsynet til pigens færden udenfor om aftenen, hvor modstillingen mellem ude og 

hjemme indikerer, at noget måske ikke er som det burde være derhjemme, når nu en pige på 13 

vælger at være andetsteds, og hvor forældrene skal gøres opmærksom på, at de ikke skal lade 

hende gå i byen. 

Forestillinger om, hvad familie er og bør kunne, kommer også til syne som alt det, 

særlige familier ikke gør, og som derfor gør, at noget andet træder i stedet for og netop bliver – 

familie. I et interview beskriver en lærer, hvordan hun gennem sit arbejde i skolens ressourcecenter 

søger at forebygge, at børn, der har det svært i skolen, havner i dårlige grupperinger. I det følgende 

beskriver hun, hvad hun mener kan virke tillokkende for børns deltagelse i disse grupperinger, og 

nævner eksempelvis ”broderskab”, som noget, der er attraktivt: 

Lærer : ”Men så er det, når så heller ikke familierne laver nogen ting sammen, så får man 

et fællesskab, nogen ligesindede ude, og det der fællesskab, det er jo så forskelligt 

hvad de der værdier er. Men det er jo simpelthen, man må ikke forklejne deres 

broderskab. Det er simpelthen så tæt og det er der, hvor de henter bare lidt succes, 

og de kan se, de kan gøre nytte, om så de er hashhund eller hvad de er, men så har 

de en mission. Men det har de ikke altid haft i deres hverdag, og det tror jeg faktisk 

er vigtigt for alle mennesker, det er, at man har en rolle, man har en mission, man 

bliver set, man bliver hørt, og man bliver, man får lov til at komme med sine ting, et 

eller andet sted. Men det er jo ikke et hierarki, og så kan du jo gå helt tilbage og så 

sige den hænger jo også sammen, de går jo ind og danner deres egne hierarkier, når 

det er sådan at de laver deres grupperinger. ” 

Her kommer familie både til syne som den naturlige familie, ”familierne”, og den skabte familie 

”broderskabet”. Forventninger til den naturlige familie kommer til udtryk gennem forventningerne 

til de aktiviteter, der knyttes op på familie: at lave ting sammen, at have et tæt fællesskab, hvor 

man gør nytte, hvor man har en mission, hvor man bliver set og hvor man bliver hørt. Det er et 

sted, hvor der er et gennemskueligt hierarki, så man kender sin placering og sin plads. I eksemplet 

bliver forventningerne og aktiviteterne bundet op på familie på en sådan måde, at familie bliver en 

slags model for alle andre relationer, som noget, de gerne vil være og som en fortælling om det 

gode. Det kommer til at stå som et ideal om anerkendelse (at blive set og blive hørt), om nærhed 

(tæt broderskab) og meningsfuldhed (mission) i opposition til relationer med udnyttelse, 

beregnethed eller distance. Ja, der tales næsten om en drift mod dette gode fællesskab, som, hvis 

den ikke får lov at udfolde sig i den naturlige familie, må finde sit afløb andetsteds. Og når det 
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sker andre steder, så kan det være forbundet med risiko og en forvridning af driften mod usunde 

eller farlige værdier og fællesskaber. På denne vis bliver broderskabet problematisk, fordi det 

trækker på familiekategoriens aktiviteter og forventninger, men sat sammen med en bekymring 

for forkerte grupperinger bliver broderskabets fællesskab dobbeltfarligt. Det kan ikke være andet 

end godt, det er jo familie, men det er ikke godt, fordi det er forførelse ind i nogle fællesskaber og 

grupperinger, som ikke er rigtig familie. 

På tværs af de tre eksempler naturaliseres den almindelige familie som en 

blodsbeslægtet familie, hvor der er forpligtelser som at kunne tilbyde et trygt hjem med gode 

relationer til sine børn, og hvor det forventes, at familiens forældre prioriterer omsorg for sine 

børn, og endelig, at samvær i familiens hjem er noget, der naturligt hører til en barndomsfase. Det 

er en forestilling om familie, som klinger med en idealiseret kernefamilie (Shorter 1979, Frykman 

& Löfgren 1983), hvor familiens solidaritet adskiller familien og hjemmet som en enhed i et større 

fællesskab, og hvor solidaritet ses som et moralsk og opbyggeligt miljø for familiens medlemmer. 

Familie som forestillet solidaritet og som forestillet naturligt helle kæder Edward Shorter sammen 

med en historisk strømning, som han i sin beskrivelse af kernefamiliens opkomst kalder for det 

store sentimentale fremstød eller ”sentimentaliteten”:  

””Sentimentaliteten” vil jeg definere som beredvilligheden til at omprioritere de mål, man 

sætter sig i sin tilværelse, således at følelsesmæssige bånd til andre mennesker sættes øverst 

på listen, og mere traditionelle mål anbringes længere nede.” (Shorter 1979:25).  

Strømningen er en bevidsthedstilstand (Shorter 1979:224), hvor den romantiske kærlighed, mor-

barn forholdet (hvor barnets velfærd vægtes højere end moderens), privatlivet og intimiteten i 

husstanden ses som et følelsesmæssigt net omkring familielivet. Sentimentalitet som historicitet 

kommer til syne i eksemplernes forestillinger om det almindelige (det gode) forældreskab og hjem, 

og sentimentaliteten kommer også til syne som en art moralsk mobilisering, hvor familiens og 

hjemmets følelsesmæssige bånd gøres til et miljø rundt om barnet, som kan ruste barnet i dets 

videre deltagelse i et samfundsmæssigt fællesskab. Barnets forældre bliver til nogen, som bør 

skabe et læ af hjemlig hygge, der kan fungere som et emotionelt fæstningsanlæg (Shorter 

1979:224), der på længere sigt kan virke som en vaccination, der kan beskytte barnet og den unge 

fra ting, de kan møde uden for familieenheden. 

Sentimentaliteten vokser frem gennem opkomsten af middelklassen og 

middelklassefamilien, og på denne vis er sådanne forestillinger også klassemæssige markeringer 

(Shorter 1979:224), hvor det er et særligt bør, der gør den almindelige familie synlig. Det er en 
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grænsesætning mellem, hvad der er almindelig familie, og hvad der ikke er almindelig familie, 

samt hvad der er ønsket familie og uønsket familie, og hvor kernefamilien, med dens opkomst fra 

middelklassen, bliver det selvfølgelige og det ønskelige, hvorfra det andet bestemmes. 

Familieorden bliver dermed også en slags klassekorrektion (McCarthy 2011:511), hvor det ikke 

længere blot drejer sig om kriminalitetsforebyggelse men også om korrektion af forkert 

familieadfærd.  

 

Familie som jura og udvekslinger 

På mandagsmødet er den kriminalpræventive betjent ved at læse op fra Døgnrapporten. 

Oplæsningen af denne sag får et par kommentarer med på vejen af betjenten om det ordvalg, de 

betjente, der har skrevet rapporten, bruger: 

Kriminalpræventiv betjent : Så har vi sagen fra døgnrapporten med pigen, der var 

gået hjemmefra. Hun er indbragt til politiet af en mand. 

Genudleveret tilbage til familien. (Politi laver lidt sjov 

med ordet genudleveret, som om hun var en pakke). 

(Mandagsmøde 020117) 

Gennem ordbrugen om at indlevere og genudlevere pigen, objektgøres hun til en pakke, der 

indleveres på et postkontor, hvis opgave det så er at udlevere pakken tilbage til den rette ejermand. 

Ordbrugen vækker også associationer om et hittegodskontor, hvor bortkomne sager kan indleveres 

for så at blive hentet af de mennesker, der har mistet det, og som kan påvise, at det er deres. 

Ordbrugen vækker hos mig to associationer, som jeg på forskellig vis forfølger i det følgende. Det 

første er, at børn er familiens børn, så politiet kan blot opbevare, indtil familien gør sin ret til barnet 

gældende. Den anden er, at familien er en autonom enhed i sig selv, hvor der kan ske udvekslinger 

af noget mellem staten (politiet) og familien, og hvor staten og familien derfor ikke er det samme, 

men begge har en potentiel interesse i at udveksle noget med hinanden. Der kan udveksles ydelser 

og mennesker, hvilket fordrer kommunikationslinjer og mødesteder mellem de to enheder, samt 

idéer om, hvem hinanden er, og hvad man hver især forventes at kunne bidrage med. 

I et uddrag fra et interview med en kommunal konsulent, der arbejder med 

skolefravær, spørger jeg ind til denne udveksling mellem systemet og familien ved at spørge til, 

hvordan konsulenten skaber kontakt til et barn, hvor skolen har rapporteret om markant 

skolefravær. Uddraget viser, hvordan udvekslinger af ydelser og mennesker samt udvekslinger af 

adgangsbetingelser mellem familien og systemet er reguleret gennem paragraffer og lovgivning, 
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som danner mødestedet, og som danner rammer for kommunikationen mellem de to enheder. Det 

følgende uddrag er et typisk eksempel på den måde, hvorpå kontakten til forældre bliver nævnt i 

sammenhæng med en paragraf, der handler om at få samtykke og dermed lov til at bevæge sig hen 

til forældrenes barn: 

Lone : ”Ja, hvis vi lige bliver hos de, hvis vi kan kalde det sådan, de lettere 

sager, ugen før de bliver underrettet, altså starter det så med, og så, og 

nu siger vi at det er din sag, ringer du så hjem eller hvordan etableres 

kontakten?” 

Kommunal konsulent : ”Æh, jamen æh, fordi at der er paragraf 11 så skal, så skal forældrene 

samtykke, og det klarer skole-socialrådgiver og lærere, altså så det er 

afklaret på forkant før jeg bliver trukket ind i det, så jeg må gerne ringe 

til forældrene…().. og så aftaler jeg et hjemmebesøg med forældrene 

hvis barnet er småt, og hvis barnet selv har en mobiltelefon kan det 

være at jeg ringer direkte til dem, hvis forældrene har sagt ja, det er 

sådan lidt forskelligt faktisk, hvad de foretrækker.” 

I eksemplet realiseres forældrene som en juridisk forpligtethed og en myndighedsindehaver, der 

er forbundet med barnet, og som man skal arbejde sammen med for at kunne arbejde med barnet. 

Forældrene er også en juridisk tærskel, der skal forceres for at komme ’indenfor’ i familien, både 

i form af hjemmebesøg, og som retten til at få lov til at arbejde med barnet. På mange måder er 

familie en celle, en grænseflade, i staten, som kan afgrænse sig fra kontakt, men som også kan 

åbne sine vægge. Kontakten er ofte reguleret gennem lovgivning, som giver retten til at afslå eller 

acceptere kontakt, eller som giver retten til at tiltvinge sig adgang til reguleringer inden for 

familiens private vægge. Denne juridiske modalitet konstituerer familien som et sted, hvor nogen 

må bestemme over nogen, og hvor nogen har et juridisk ansvar. På denne vis kommer forældrene 

både til at fungere som en art grænsekontrol og myndighed, hvor man tjekker om papirerne er i 

orden, inden man lukker nogen ind, og som nogen, der skal anråbes for at få noget ønsket til at 

ske. Familien, med dens forældre og deres børn, er også et interaktionssted, som eksisterer i 

krydsfeltet mellem suverænitet og disciplinering (Taylor 2012:202), hvor familiens vægge både 

gennemtrænges af forskellige magtteknologier, og juridisk bibeholder en autonom suveræn 

privathed for forældre og deres børn med familiens indlejrede hierarkiske opdelinger, hvor nogen 

bestemmer over nogen.  

Jura og politik manifesterer familien som en social institution, der kan interveneres 

i forhold til, og netop interventionen ind i det private hænger sammen med et syn på familien som 

et interaktionssted, hvor der udfolder sig erfaringer, der diskursivt tolkes inden for psykologiske 
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forklaringer, hvor relationer, handlemåder, ønsker, affekter og begær relateres til familiære forhold 

(Duschinsky og Rocha 2012:8). Interventionen ind i det private hænger også sammen med et syn 

på familie som et privilegeret ’site’ ”in which tranquillity in private life would in turn establish a 

certain kind of public order.” (Foucault & Farge 2012:183). Familiens indre, som et fysisk og 

psykisk hjem for adfærd, opførsel og værdier bliver derfor et vigtigt interventionssted at komme 

ind i, når det handler om at ville forme eller korrekse adfærd, opførsel og værdier. Denne interesse 

kan manifestere sig som fysiske hjemmebesøg, pålæg om samarbejde eller rutinemæssige 

skole/hjem-samtaler, som skaber mødesteder for at kunne få børnenes forældre i tale omkring et 

samarbejde om formningen af barnet. Netop dette med at komme ind i det private, og dette med at 

anråbe forældre som både rettighedshavere og som nogen, der kan udøve forældreskab over deres 

børn, kommer i praksis til syne på forskellig vis. I følgende eksempel udfoldes forsøget på at skabe 

adgang til familieopdragelsen gennem muligheden for et forældrepålæg39, som drøftes mellem en 

kriminalpræventiv betjent, en lærer og en ungerådgiver i en snak om drengene ”Fahrads”, ”Rolfs” 

og ”Samis” skolefravær: 

Lærer  : Hvad med ”Rolf”? 

Kriminalpræventiv politi : Han kommer ikke. 

Lærer : Når de er under 18 er de skolepligtige. Man kan godt sætte kniven for 

struben på forældrene. Så de unge kan se, at det ikke kun har 

konsekvenser for dem selv. Det er ikke nødvendigvis et kort, jeg vil 

trække, det er bare en tanke. 

Ungerådgiver : Hvis de spørger ”Samis” mor, så vil hun sige, at han skal i skole, men 

at hun ikke kan få ham afsted. Man kan ikke give et forældrepålæg, når 

forældrene samarbejder”. (Lokaludvalgsmøde 121216) 

I samtalen ytres ønske om at ændre de unge drenges uønskede adfærd fra ikke at komme i skole 

til at komme i skole. Den uønskede adfærd er en adfærd, der bryder med skolepligt, som man ikke 

                                                 

 

 

39 Et forældrepålæg er krav om konkrete pligter og opgaver fra kommunen som 

forældremyndighedsindehavere skal påtage sig i forhold til deres barn. Det kan være at sørge for, at barnet kommer i 

dagtilbud eller skole, at sikre sig at barnet er hjemme på bestemte tidspunkter om aftenen, at de deltager i 

forældreprogrammer eller at de deltager i møder med myndigheder om løsning af barnets problemer. Manglende 

efterlevelse af pålægget har som konsekvens, at udbetaling af børnefamilieydelse stoppes og det kan have 

konsekvenser for beregning af eventuel boligstøtte. 
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har retten til at bryde, når man ikke har den rette alder, her 18 år. Ansvaret og myndigheden 

tillægges derfor forældrene, hvis forældreskab man ønsker adgang til gennem en juridisk 

foranstaltning, som er et forældrepålæg, der meget klart sætter rammer for, hvordan forældrene 

skal ændre barnets adfærd. På denne vis søges familien gjort til del af en juridisk mekanisme, hvor 

lovgivning giver hjemmel til adgang til familien for derved at ændre børns uønskede adfærd til 

ønsket adfærd, der kan genoprette den samfundsmæssige orden. Men som eksemplet viser, er det 

ikke sådan lige til. I samtalen spekuleres i, at ”Samis” mor vil sige, at hun prøver at få ham afsted 

og dermed samarbejder, men aktualiseringen af forældrepålægget indikerer, at samtalepartnerne 

har sine tvivl om, at hun virkelig gør det, og at hun vil påtage sig det ønskede og forventede 

forældre- og myndighedsansvar, når hun på denne måde placerer adfærden hos barnet, som den, 

der ikke ændrer adfærd. Vi præsenteres her for en forælder, der tænkes at vende lovens bogstav 

mod loven selv gennem en tilsyneladende vilje til at samarbejde, og som dermed afsporer 

hensigten i pålægget, som i eksemplet er at få ændret en skolefraværsadfærd til skolegang gennem 

styring af forældrene. Hun sætter også en klods i hjulet og forhindrer den juridiske adgang til at 

blive korrekset, adfærdsreguleret og opdraget på som familiens myndighedsindehaver – fordi hun 

netop er myndig og samarbejder.  

Når det handler om at komme inden for hos familierne, bliver hjemmet, både dets 

indre, men også dets fysiske døre, vinduer og mure, et udtryk for familiens og børnenes mulighed 

for at gemme sine kroppe bag hjemmets private mure. Hjemmets private vægge kan næsten 

sammenlignes med et fort, som når en lillesøster i mit materiale er blevet beordret at stå på 

gårdspladsen for at holde vagt og råbe alarm, hvis politiet kommer, mens stedfar og storebror er 

oppe at slås. Eller når en lærer fortæller om hendes arbejde med at få børn i skole:  

”… Altså, hvad jeg har sparket døre ind ovre i det område derovre, i Sortby, hvor de ikke er 

mødt op i skole, for så går jeg jo også ind og kigger lidt på deres skolefravær, for som jeg 

siger, det vigtigste er at komme i skole.” 

Målrettetheden, og en vis insisterende pågåenhed hos SSP-medarbejderne til at få 

adgang til familien og den enkelte unge, ses også, når der fortælles om unge, der forskanser sig i 

hjemmet i stedet for at komme i skole. I følgende eksempel har den kommunale konsulent på 

forhånd fået tilsagn fra forældrene om at måtte kontakte familiens barn, så eksemplet viser, hvor 

anmassende en krop SSP-medarbejderen kan antage i sine bestræbelser for at komme ind, og hvor 

pågående et indtrængende blik, der søger at få øje på barnet, kan være: 
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Kommunal konsulent : ”nej, nej, men det er jo, jeg tror på, noget af det, som vi går rigtig 

meget op i, det er at insistere rigtig meget på, at vi skal have kontakten, 

så hvis de melder afbud, så kører jeg derud” 

Lone  : ”ja” 

Kommunal konsulent : ”Hvis de har låst døren, så prøver jeg at kravle ind gennem vinduet” 

Lone  : ”Det gør du?” 

Kommunal konsulent : ”Nogen gange så ligger jeg og snakker ind gennem brevsprækken 

ikk’.” 

Lone  : ”Ja, ja” 

Kommunal konsulent : ”Apropos ham der var i køkkenskabet ikk’. Jeg har været låst ude af 

et værelse i to timer, hvor jeg sad og, så måtte jeg jo sidde og tjekke 

mails, og jeg satte mig for, jeg stopper ikke før han kommer ud af det 

værelse der” 

Lone  : ”okay” 

I langt de fleste tilfælde samarbejder familier gnidningsfrit med SSP-medarbejderne, og man 

mødes og udveksler gennem forældrearrangementer, skolesamtaler, hjemmebesøg eller 

bekymringssamtaler. Hjemmets vægge og dets døre, vinduer og sprækker er dog også en stærk 

figur og bruges i dagligsproget som metaforer, der beskriver vejen helt ind til den enkelte, som når 

Gulbys SSP-konsulent taler om at vente på den unges motivation: 

”det er måske der, hvor mine erfaringer måske fortæller mig, okay, du behøver ikke 

at være frustreret, du behøver ikke at gå i panik, fordi de skal nok komme på et 

tidspunkt, så får vi det der åbne vindue, men så skal vi også kunne møde de unge og 

også kunne tilbyde dem noget”.  

Foucault har i sit forfatterskab forskellige observationer af familie, hvor han nogle 

steder taler om familien som en disciplinær institution og andre steder har betragtninger om 

familien som en suveræn institution (Taylor 2012:202)40. I det følgende nævner jeg kort nogle af 

Foucaults betragtninger over dette, da det tydeliggør, hvorfor et juridisk dispositiv manifesteres 

netop her i mødet mellem den statslige magt og den familiære sfære, hvor forældre gøres til 

                                                 

 

 

40 Chloë Taylor gør i sin artikel ”Foucault and Familial Power” opmærksom på, at Foucault gennem 

sit forfatterskab har forskellige forståelser af familiens rolle og position i forhold til suveræn og disciplinær magt. 

Jeg er derfor klar over, at mine nedslag hos Foucault ikke betyder, at det udtømmende beskriver, hvad han mente og 

forstod ved familie og magt. Jeg synes dog, at hans pointering af familie som en form for suveræn magt illustrerer, 

hvorfor udvekslinger mellem en statslig magt og familien har nogle indbyggede modsætninger. 
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myndighedsindehavere med rettigheder og pligter, og hvor noget bliver privat og kun tilgængeligt 

gennem samtykke og paragraffer. Betragtningerne resonerer samtidig med de beskrevne 

udmøntninger af udvekslinger mellem SSP-medarbejderne og familien med dens forældre og deres 

børn, som tager form i mit materiale gennem juridiske og disciplinære interesser. Og endelig 

perspektiverer overvejelserne videre til de fælles interesserer, som systemet og forældrene kan 

dele på vegne af deres børn. 

Om forskellen mellem familie forstået som en suveræn institution, og familie forstået 

som en disciplinær institution, siger Foucault følgende: 

“The family, like sovereign institutions more generally, aims to be solid and static, to 

reproduce itself or to stay the same, in contrast to the ever-expanding, creative, annexing, 

and innovative institutions of disciplinary power.” 

(Foucault citeret hos Chloë Taylor 2012:204).  

Forstået på denne måde er suveræn magt en hierarkiseret magt, hvor det er tydeligt, hvem der 

bestemmer over hvem, nemlig forældre, der har magten over børnene, og hvor der er en interesse 

fra magthaverens side i, at denne magtfordeling forbliver den samme, deraf reproduktionen, det 

statiske og det solide. Det er denne magtform, der konstituerer familien, og som konsolideres 

gennem lovens præcisering af myndighedsforholdet mellem forældre og deres børn, når børnene 

er under 18 år. Det betyder, at en familie, der ikke opdrager og ikke disciplinerer sine børn stadig 

er en familie, men det betyder ikke, at der ikke også kan foregå disciplinering gennem familien 

(Taylor 2012:204). Og det er netop gennem en fælles interesse i disciplineringen, at systemet og 

familien til tider kan finde en fælles platform for udveksling og en fælles interesse i formningen 

af barnet, hvor familien ønsker et barn, der vil indordne sig familien og som efterfølgende vil 

kunne begå sig som samfundsmedlem, og systemet ønsker sig et barn, der indordner sig 

samfundets strukturer, herunder at være familiemedlem – med andre ord, dannelsen af den 

tilpassede borger. Taylor opsummerer dette således:  

“Foucault argues that despite the manners in which the family has been invaded by new 

technologies of power, the sovereign power of the family continues to play a crucial 

collaborative role within a disciplinary society. For one thing, the family’s sovereign power 

is essential for inserting family members into disciplinary institutions. The family insists that 

its children go to school, that its sons do military service, and that its members go to work 

each day. When children and spouses fail to do these things, it is often the family that hands 

them over to disciplinary institutions, consigning them to asylums or taking them to therapy 

and rehab. This collaboration with the disciplinary institutions is not a one-sided relation or 

mere evidence that the family has been co-opted by discipline. On the contrary, families turn 
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their members over to disciplinary institutions because the favor is reciprocated: the 

disciplinary institutions return children and spouses after having transformed them into 

familialized subjects, individuals who will submit to the family and its goals.” 

(Taylor 2012:205). 

Initiativet til den gensidige udveksling, og dermed en form for allianceforespørgsel til dannelsen 

af den tilpassede borger, kan komme inde fra familien, når forældre retter henvendelser til systemet 

om hjælp eller støtte til et af familiens børn. Gennem en sådan allianceforespørgsel påtager 

forældre sig rollen som medudpeger af afvigende eller uønsket adfærd ved at prøve at komme 

igennem til systemet med egne observationer og definitioner af barnets problemer og behov 

(Foucault & Farge 2012:185). Nogle henvendelser til SSP er om børn, som forældrene ikke kan 

styre, og hvor der er en interessekonflikt mellem familiens overhoveder (forældrene) og det 

ustyrlige barn, som forældrene søger støtte til. Andre henvendelser kan være om ekstra 

psykologhjælp til børn, der har været udsat for overfald eller andre voldsomme hændelser. Men 

en sådan alliance fordrer en fælles problemforståelse før der kan ske en udveksling af ydelser 

omkring det udpegede barns problemer og adfærd. Og som de næste to eksempler viser, så 

indebærer en sådan henvendelse også en risiko for, at der kastes et lys på forælderen, hvor 

forælderen bliver set som en, der kan opdrages på og som en, der nok burde gøre noget anderledes 

i forhold til sit barn. 

I det første eksempel beskrives en far til en dreng, som har et markant skolefravær, 

og hvor læreren fortæller, at drengen har problemer derhjemme. Faderen har tidligere henvendt 

sig til forvaltningen sammen med 3-4 andre fædre og deres drenge, fordi de var bekymrede for, 

hvad drengene lavede i fritiden. Faderen har endvidere taget kontakt til en psykolog, og familien 

har været i Ungerådgivningen. Sidst i denne samtale rettes pilen mod drengens far:  

Pædagog : Han ville drage rigtig god nytte hvis far ville bruge tid med ham i stedet for at sende 

ham rundt i systemet. 

(Lokalrådsmøde 170616) 

Her synliggøres en forælder, hvor det fra en SSP-medarbejders side opfattes som om, der er 

problemer med hans opdragelse, og derfor kan der ikke umiddelbart formes en alliance omkring 

en problemformulering omkring drengen. Samtidig synliggøres også en forståelse, hvor fars 

opgave er at bruge sin energi inde i familien gennem at bruge tid sammen med familiemedlemmer 

i stedet for at bruge tiden med at bede om ydelser til problemer, som burde kunne løses gennem 

familiært relationelt samvær. Orienteringen mod korrektion af forældre i samarbejdet om 

problemforståelser omkring familiens børn kommer også til syne i næste eksempel, hvor moderen 
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til en 17 årig pige er blevet kontaktet, fordi pigen skal tilbydes en offersamtale, da hun har været 

udsat for et overfald. Fordi hun er under 18 år skal moderen kontaktes, selv om pigen har sagt til 

politiet, at hun ikke ønsker, moderen skal med: 

Familieafdelingen : Hvis de skal have nogen med, skal moderen med. Hendes mor ville 

også gerne have et tilbud om psykologhjælp. Hun ville gerne have en 

af vores psykologer, men jeg fortalte, at vi har 6 ugers ventetid, men at 

SSP har tilbud og henviste hende til en offersamtale. 

Politi  : Pigen virker uberørt. Har ikke behov. 

SSP : Man kan måske trække moderen hen over samtalen, når vi taler med 

pigen, for at finde ud af, om det mere er moderens behov. 

Familieafdeling : Det er nogen piger, der lever i overhalingsbanen. 

SSP : Vi ser ofte bekymringer hos mor. Nogle gange kan vi så arbejde 

videre med moderen. 

Familieafdelingen : Skal de her drenge til førstegangskriminalitetssamtale? 

Politi  : Nej, de er kun mistænkte. 

I samtalen har pigens mor bedt om psykologhjælp til pigen gennem familieafdelingen, men 

henvises i stedet til en offersamtale ud fra en begrundelse om lang ventetid. Forespørgslen besvares 

med en respons fra betjenten, der dels har talt i telefon med pigen, dels ikke mener, hun har behov, 

hvorefter SSP-konsulenten gør relevant, at offersamtalen kan bruges til at adskille moderens behov 

fra pigens behov. Herved rettes opmærksomheden mod moderen, og SSP-konsulenten synliggør 

en mor med psykologiske behov, hvor problemet mere er, at moderen ikke formår at adskille disse 

fra pigens behov, end at pigen har behov for hjælp i forbindelse med hendes oplevelser med 

overfaldet. Samtalen synliggør også en bekymret mor, der beder om psykologhjælp til datteren, 

og hvor moderens forespørgsel i stedet dirigeres mod en offersamtale, hvilket kan ses som en 

praktisk foranstaltning, der transformerer det ytrede behov og den følte bekymring til et behov og 

en bekymring, som der kan tages hånd om og forfines inden for de rammer, systemet stiller til 

rådighed (Hasenfeld 1972:257). I samtalen sættes moderens bekymringer i forhold til en 

generalisering af pigen via en henvisning til andre piger, der lever i overhalingsbanen, og som 

(heller) ikke behøver al den støtte. Samtalen vender dernæst opmærksomheden mod de mistænkte 

drenge og en eventuel førstegangskriminalitetssamtale, hvilket på sin vis viser scriptet for en sådan 

sag: Når offer og gerningsmand er blevet identificeret, kan der tilbydes en offersamtale og en 

førstegangskriminalitetssamtale, og det er gennem netop disse samtaler, at offer og gerningsmand 

kan hjælpes videre, gerne med bidrag fra forældrene. Scriptet kører så at sige af sig selv, men kan 
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dog tilpasses til også at rumme en mor/datter relation, der kan korrigeres på plads, så pigen får den 

rette omsorg. 

 

Familie som hjem med beskidte kaffekopper 

Gubrium og Holstein (1990:77-79) har observeret velfærdsarbejderes arbejde med at skulle hjælpe 

mennesker i nød. Her har de iagttaget, hvordan velfærdsarbejdernes analysekategoriarbejde 

rummer beskrivelser, hvor beskrivelser af et hus’ fysiske placering, vedligeholdelse, indretning og 

renlighed bliver brugt som tegn i redegørelser om kvaliteten af det hjemlige liv, der er på stedet, 

og om hjemmets medlemmers trivsel og udvikling. I disse beskrivelser ligger en antagelse om, at 

familiens naturlige sted er hjemmet41, og at man der vil kunne se det mest autentiske udtryk for 

familiens liv komme til syne gennem et hjems fysiske udtryk. Gubrium og Holstein siger 

endvidere, at beskrivelserne er imperativer, fordi de ikke blot beskriver et hjem, men også 

annoncerer en forventning om, at noget faktisk vil ske. Eksempelvis hvis et hjem beskrives som 

beskidt og rodet og med en dårlig stemning, så forventes det at påvirke et barns udvikling negativt. 

Og hvis et hjem beskrives som normalt, så vil det normale ske. 

I et interview med en kriminalpræventiv betjent beder jeg hende om at karakterisere 

de fleste unge, som hun kommer i kontakt med i forbindelse med hendes arbejde med 

hjemmebesøg. Dette gør hun gennem en længere beskrivelse af unge, deres forældre, familier og 

hjemmemiljøer: 

Lone : ”Øhm, hvis du nu sådan skulle lave sådan en 

karakteristik af de fleste unge, du kommer i kontakt med, 

altså, der er sådan generelt?” 

Kriminalpræventiv betjent : ”Helt generelt?” 

Lone   : ”Ja, helt generelt” 

Kriminalpræventiv betjent : ”Så er det jo bare ganske almindelige unge” 

Lone   : ”ja” 

                                                 

 

 

41 ”Hjemmet” og det at være hjemme har i sig en dobbeltbetydning, hvor det at være hjemme i en 

hverdagsforståelse er det samme som det at være hjemme i sit hus/lejlighed. Så hus og hjem er ofte det samme. 
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Kriminalpræventiv betjent : ”øh, altså de fleste, man kan sige, at de fleste, eller de 

fleste hjemmebesøg jeg laver, laver jeg typisk på 

baggrund af butikstyveri” 

Lone   : ”ja, okay” 

Kriminalpræventiv betjent : ”så er det jo unge, der bliver fristet, øhm, og det tænker 

jeg, at det har, er der mange, altså der har prøvet at være 

det der sted, hvor nej det er sgu fristende, jeg hugger lige 

en og så haps, så bliver du taget og så, det var ikke særligt 

sjovt alligevel. Så det er faktisk almindelige unge æh med 

gode forældre, enten to eller en forældre, men med 

forældre, der også gerne vil dem, øh, og det kan man også 

høre, når man har samtalerne, at det er faktisk fra helt, ja 

gode og sunde familier, hvor man bare er trådt ved siden 

af, øh” 

Lone : ”og det er vel også der det præventive på en eller anden 

måde kommer ind, altså som du siger, de er alle mulige 

unge” 

Kriminalpræventiv betjent : ”jamen det er det. Altså det er jo ikke, man kan sige, der 

hvor det bliver svært, det er jo de dysfunktionelle 

familier, hvor forældrene ikke har særlig meget 

overskud. Måske de har noget traume med sig, noget 

misbrug med sig, øhm, hvor at man også godt kan mærke 

når man kommer ind i hjemmet, der er ikke rart at være, 

altså der er sådan nusset og, der er ikke hyggeligt, så man 

kan måske godt forstå nogen søger gaden, ikk, øhm. Det 

synes jeg er hårdt. Altså, det er der, hvor man har lyst til 

at tænke, okay, kom, så kommer du med mig hjem” 

Lone : ”ja, ja, ja, det må være, fordi jeg tænker, det der med at 

komme hjem, altså det giver jo et utrolig indsigt” 

Kriminalpræventiv betjent : ”ja” 

Lone   : ”må det gøre” 

Kriminalpræventiv betjent : ”men, du kan, jeg kan jo også komme hjem i hjem, som 

er, altså hvor at midlerne og overskuddet er ikke stort, 

men, men, men bare der er masser af rum, kærlighed. 

Altså hvor man bare kan se, at det kan godt være mor ikke 

har det store overskud, det kan godt være at hjemmet 

ligner lort og kaffekopperne lige skal ha kaffe af og er 

beskidt og sådan nogen ting, men, men der er stadigvæk 

en stor kærlighed til den unge, ikk, øh. Selvfølgelig er der 

jo et svigt der også, fordi, men kærligheden er der, det 

tror jeg, man kan komme langt med.” 
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Betjentens første beskrivelse af de unge rammesættes tidligt i samtalen gennem hjemmebesøg. 

Hun beskriver de unge som almindelige unge, der er lige som os (”det tænker jeg, at det har, er der 

mange, altså der har prøvet at være det der sted, hvor nej det er sgu fristende”) og de kommer fra 

gode og sunde familier, uagtet om der nu er en eller to forældre. Hun fortæller endvidere, at hun 

ud fra samtalerne har kunnet høre, at det er familier, der gerne vil de unge. I denne del af samtalen 

kommer ingen uddybende forklaringer eller kontekstualiseringer af forældrene, vi ved jo hvad der 

menes, og det bliver nærmest blot en konstatering af, at der er ro i familien og den opfører sig som 

den forventes. Min respons til dette er at omformulere hendes beskrivelse af, at det er ”jo bare 

ganske almindelige unge” til ”altså som du siger, de er alle mulige unge”, hvilket bekræftes og 

efterfølges af en længere beskrivelse af dysfunktionelle familier som svar på, at nu taler vi altså 

om alle mulige unge, hvoraf nogle har nogle særlige familier. Vi får her ridset en modstilling op 

mellem de gode forældre og de dysfunktionelle familiers forældre. I denne del af samtalen nævnes 

mulige forklaringer til de dysfunktionelle familiers forældres manglende overskud, og hurtigt 

flytter betjentens observationer sig videre til det nussede hjem, hvor der ikke er rart, og hvor der 

ikke er hyggeligt, så det samme må gælde for familielivet, der leves der, hvilket forklarer, hvorfor 

den unge søger gaden, og hvor betjenten får lyst til at tage den unge med hjem til sit eget hjem for 

der at kunne tilbyde noget, der mangler i dette hjem. Det, der mangler, kommer i den videre 

beskrivelse af andre hjem, hvor hjemmet stadig ligner lort, er beskidt og hvor selv kaffekopperne 

ikke er vaskede, men der er alligevel masser af rummelighed og kærlighed. Urenheden helt ned i 

kaffekopperne tages som tegn på, at alt ikke er, som det skal være i familien, og at der er svigt. 

Men kærligheden står rent, og den konstituerer familien gennem følelser, der samler de enkelte 

medlemmer af familien til en enhed, en familie, der kan modstå de udfordringer, som det snavsede 

hjem kan indikere, og som giver et sted, hvor de unge gerne vil opholde sig, modsat gaden.  

En anden måde at beskrive unge gennem deres hjem er ved at kontrastere det, man 

observerer, til egne hjemmeerfaringer og fysiske opvækstvilkår, som så bliver normen for 

fortolkningen af det sete. At kende til normen og have erfaringer med det ”normale” bliver i det 

følgende eksempel en begrundelse for den pædagogiske indsats, som man gerne vil yde, og de 

oplevelser og erfaringer, man som velfærdsarbejder gerne vil tilbyde: 

Kommunal konsulent :”Det er jo helt vildt, altså jeg har været i de mærkeligste familier og 

dem, når jeg tænker tilbage, bare på, jeg levede i en kernefamilie eller 

hvad man skal sige, med en mor og far og min søster i et lille hus nede 

i Orangeby, æh som vi købte engang, mine forældre købte for 30 eller 

35 år siden, og æhm jeg var pissetræt af mine forældre engang i mellem 
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og syntes, det var skod at være derhjemme og alle de der ting, og så 

tænker jeg over, at jeg har været hjemme i familier hvor mor, hun ligger 

og drikker mælk af kattens skål og ”sig hej til misser” og sådan noget, 

så tænker jeg, okay, altså bare den normale teenage- øh stædighed og 

irritation eller frustration eller hvad man har som teenager, kombineret 

med, at man er i et miljø, hvor at far er der ikke, mor ligger og drikker 

mælk af kattens skål og min 15 årige søster hun er gravid og sådan 

noget, det må være fuldstændig vanvittigt at være i sådan et hjem, altså 

jeg kan godt forstå at man, det, der bliver virkelighed for en er jo langt 

fra den virkelighed, jeg havde, det er sådan jeg perspektiverer det i 

hvert fald. Altså det er fuldstændig, det er to verdener, to vidt 

forskellige verdener, og der handler det jo om for mig at repræsentere, 

æh hvad kan man sige, det normale, altså det er altså ikke sådan i alle 

familier, og prøve at vise ungerne, øh gennem den metode vi, metodisk, 

pædagogisk æh hvad man skal sige ikk’ altså, prøve at vise dem noget 

andet, give dem nogen andre oplevelser.” 

I beskrivelsen identificerer den kommunale konsulent sig med den unge gennem deres fælles 

erfaringer med at være teenager og det at skulle udholde at bo sammen med nogle irriterende 

forældre. Men her hører ligheden så også op, fordi deres hjem har været så forskellige. Hans eget 

barndomshjem beskrives som normalt, hvor han er vokset op i et lille hus i byen som del af en 

kernefamilie. Som kontrast til dette har han besøgt de mærkeligste familier, hvor far er fraværende, 

mor er så mærkelig at hun drikker mælk fra kattens skål og søsteren er en gravid teenager. 

Koblingen mellem beskrivelserne af hjemmene og de unge, som vokser op der, kommer i 

konsulentens pædagogiske overvejelser om, selv at ville kunne fungere som repræsentant for det 

normale over for de unge, der er vokset op i de mærkeligste hjem. 

På tværs af de to eksempler kommer hjem også til syne som et sted, hvor indretning 

og interiør forestilles at afspejle hjemmet som mere end blot et sted, hvor man sover, spiser og 

arbejder. Ideelt skal hjemmets indretning og interiør kunne afspejle et rigtigt hjem, hvor man trives 

og har det rart sammen, og hvor det derfor er sandsynligt, at man ville savne det, når man er væk 

fra det. Hjemmets indretning ses derved som mere end summen af dets interiør, for det udstyres 

med følelser (kærlighed) (Frykman & Löfgren 1979:104), som idylliserer og idealiserer hjemmets 

lille fællesskab (Frykman & Löfgren 1979:15), og som orienterer hjemmet og familien indad, rettet 

mod fælles samvær, der er kendetegnet ved god stemning og god opførsel, og hvor hjemmets indre 

og familien er en samlende kraft. Frykman og Löfgren ser en sådan forståelse af hjemmet, som en 

forståelse med rødder i borgerskabets idéer om hjem og familieliv som noget, der kunne være en 
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modvægt til samfundsmæssige krav og modsætninger (Frykman & Löfgren 1979:105-107), og 

Bourdieu ser en sådan forståelse i diskurser om familie, hvor, som han udtrykker det:  

”…they assume the family exists as a separate social universe, engaged in an effort to 

perpetuate its frontiers and oriented towards idealization of the interior as sacred, sanctum 

(as opposed to exterior).” (Bourdieu 1996:20). 

For borgerskabet fungerede hjemmet også som en scene, hvor særligt stuen trådte i 

karakter som scenen, hvor det offentlige liv og det private liv mødtes gennem kaffeselskabet. Og 

det er netop på denne scene, mødet over kaffebordet, at der er en lige linje til mit første eksempel 

med den kriminalpræventive betjent på hjemmebesøg i stuen med kaffekopperne, der ikke er 

vaskede. Det er gennem betjentens blik på snavset i koppen i stuen og på det beskidte, at det, der 

ikke passer ind, opdages (Frykman & Löfgren 1979:140). Det er gennem betjentens 

kategoriserende og observerende blik, at snavset ses som noget, der er på det forkerte sted på det 

forkerte tidspunkt, og som røber noget om det private bag den forventede facade. Det samme kan 

siges om moderen, der drikker af kattens skål. Det er her, fornemmelsen af urenheden i at drikke 

fra et dyrs skål træder frem gennem konsulentens beskrivelse som et billede på, hvordan det må 

være at vokse op i sådant et hjem. 

 

Familie som slægtskab, generation og broderskab  

Gennem dette afsnits eksempler udfolder jeg på forskellig vis, hvordan familie som slægtskab og 

broderskab tager sig ud, og jeg viser endvidere, hvordan særlige slægtskaber og broderskaber 

opfattes som risikable for særligt småbrødre med en anden etnicitet end dansk. 

I en samtale på et lokaludvalgsmøde tales der om, hvordan man kan rekruttere 

familier fra et særligt boligområde til at deltage i et kommunalt forældrekursus, hvis målgruppe er 

”de forældre, som vi arbejder 37 timer om ugen for at banke dem op”. Kurset drejer sig om 

temaerne skole, fritid og beskæftigelse og har forskellige workshops, eksempelvis om jobplan eller 

løntilskud. Som del af samtalen er følgende eksempel: 

Lærer  : Vi har nogle gamle kendinge, f.eks. ”Kalims” familie. 

Kriminalpræventiv politi : Han er da tabt. 

Lærer  : Der er en lillebror. Familien kommer ikke til arrangementer.  

(Lokaludvalgsmøde 121216). 
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Når far, mor og søskende beskrives i sammenhæng, vil man gå ud fra, at de er fra samme familie, 

og man vil gå ud fra, at de føler sig forbundne og vil drage omsorg for hinanden (Sacks 1972). Det 

er denne orden og common-sense forståelse, der udfordres, når SSP-medarbejderne bekymrer sig 

om særlige unges småsøskende. Ovenstående eksempel viser, hvordan en familie og en lillebror 

realiseres gennem en særlig ung (”Kalim”) i et kort bekymringsscenarium, hvor det først er 

gennem slægtskabet til den unge, at familien bliver spottet, og dernæst kommer et særligt 

broderskab til syne gennem en differentiering mellem storebror og lillebror, ældre og yngst, bundet 

til et køn og bundet til en gammel kending. I eksemplet beskrives Kalim som ”tabt”, hvorefter 

lillebror nævnes og kommer til syne som en dreng, der både kan være truet af sin broders 

påvirkning, og som en, der måske endnu kan hjælpes. Fokuseringen på yngre søskende viser sig 

ofte der, hvor man taler om unge, som gennem længere tid har været kendt af SSP-medarbejderne. 

I talen om disse unge kommer småsøskende til tider til syne som indikationer på en fremtidig 

udvikling. Næste eksempel er del af en samtale, der har drejet sig om to grupperinger af unge, som 

holder til i en park. På mødet taler man om nogle af de unge i disse grupperinger, hvoraf der er 

flere gamle kendinge i blandt, og i det følgende uddrag er der netop blevet talt om en af disse unge: 

Lærer : Jeg håber virkelig lillebror går fri. Jeg er hans klasselærer. Hvis han 

fortsætter med fodbold, så kan han blive prof. 

Lærer/indskoling : Den anden lillebror er irriterende. 

Politi  : Det er vigtigt, hvis vi kan holde fokus på de små søskende. 

Lærer  : Dem har vi meget fokus på. 

(Kskolen i Gulby) 

Vi møder her to småbrødre, hvor klasselæreren for den ene håber, at han ”går fri”, fordi han nu er 

del af et godt fritidsfællesskab, hvor han har nogle evner, der kan realiseres, mens vi om den anden 

bror hører, at han allerede er ”irriterende” i indskolingen og dermed udviser tegn på en uønsket 

adfærd, som der måske skal tages hånd om. I kombinationen storebror/småsøskende er det gerne 

drengesøskende, der nævnes, hvorved den mest almindelige kombination er storebrødre, som er 

gamle kendinge og deres småbrødre: 

SSP-konsulent : Er ”Fahrad” i ”Institutionen”? 

Lærer  : Det er lillebror i hvert fald. 

(Lokaludvalgsmøde 121216) 
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Fælles for de viste eksempler er slægtskabet og en naturaliseret blodsbeslægtet familie. Familie 

bliver på denne måde gjort til en slags baggrundsfigur for forståelsen af problematiske storebrødre 

og deres småbrødre. Om familien forstået som baggrundsfigur siger Foucault: 

”What is this background body, this body behind the abnormal body? It is the parents’ 

body…the body of the family, the body of heredity”. (Foucault citeret i Feder 2007:67).  

Jeg har tidligere berørt, hvordan familie som familiemiljø kan blive set som en risikofaktor, så her 

vil jeg i stedet dvæle ved Foucaults brug af ordet “arvelighed”. I en dansk sammenhæng har Morten 

Ejrnæs (2006:7) vist, hvordan et begreb om social arv bliver anvendt af pædagoger og andre 

praktikere i den betydning, at børn arver forældres sociale problemer. Set på denne måde 

konstrueres en årsag/virkningssammenhæng i eksemplet med Kalim og hans lillebror, hvor den 

fortabte Kalim har fuldendt profetien, og lillebror potentielt er på vej, så derfor er der grund til 

bekymring. Et ord som arv bærer også med sig en historie om arvelige defekter og arvelige 

karaktertræk, der er immanent i subjektet, og som subjektet er bærer af (Borch 2005:67). Med 

denne tankegang, og med bemærkningen om at Kalim ”er da tabt”, kan vi sige, at de lagrede 

generations-risici hos storebror er kommet til udtryk, så vi ved, at de findes, og at han har dem, og 

når de findes, kan de føres videre til lillebror, som måske nok bærer anlæggene, men det er blot 

hypotetisk, for de er (endnu) ikke komme til udtryk (Donzelot 1991:283). Kalim og lillebror er her 

næste generation. Og selv om generation og arv i de fleste tilfælde i materialet forklares via sociale 

livsomstændigheder og sociale fællesskaber rundt om den unge, så lurer dog slægtskabet som et 

biologisk fænomen med en særlig udviklingsdynamik knyttet til sig, som gør, at det ikke er alle 

små børn, der skal holdes særligt øje med, men nogle bestemtes søskende. Set på denne måde, i 

relation til arv og generationer, kan en potentiel kriminel eller på anden måde potentiel asocial 

udvikling hos en søskende sammenlignes med at være bærer af en tikkende bombe (Øland & 

Padovan-Özdemir 2018:13), der muligvis langsomt udløses med mindre den kan blive afmonteret 

inden. Sådanne forsøg på afmonteringer tager gennem mit materiale form som etableringer af gode 

fællesskaber uden for familien og uden for broderskabet, som eksempelvis et aktivt 

idrætsfællesskab eller et fritidsjob på et arbejdsmarked. 

Ellen K. Feder (2007) går et skridt videre og tager Foucault på ordet, når han taler 

om kroppe og arvelighed, og hun tolker det konkret som det blod og den hudfarve og det køn og 

dermed den kropslige biologi, som er mellem børn og deres forældre. Blod, køn og hudfarve, der 

diskursivt tillægges betydning, og hvor hudfarve forbindes med race, og hvor race og etnicitet får 
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særlige betydninger, når de tales sammen med marginalisering og kriminalitet (Garland 1996:461), 

og hvor forældreskab og moderen og faderen også tillægges betydning i denne sammenhæng i 

skabelsen af det potentielt farlige individ (Feder 2007:71-72). Med dette som baggrundsfigur 

kommer Kalim og lillebror til syne med tegn på kroppene og forbundet gennem samme blodarv, 

og hvor Kalim allerede er tabt, og hvor lillebrors potentielle udviklingsmulighed forventes stadig 

at kunne formes. Blod køn og hudfarve, men også familie som en befolkningsgruppe, gør familie 

til en baggrundsfigur, hvor også kombinationer af indkomstniveau, uddannelsesniveau, 

oprindelseslande, boligforhold eller arbejdsløshed i særlige kombinationer gør særlige familier til 

mere risikable steder at komme fra end andre, og risikoen for at producere kriminalitet ses som 

større end andre befolkningsgrupper. Eller som Foucault (2017) formulerer det i et interview om 

farlighed, kriminalitet og rettigheder:  

”You see in this perspective you speak about, it’s not the criminal who introduces the risk 

of crime, but it is a certain type of population which has, represents, the risk of producing 

criminals…()..And now we have types of population because of racist factors and economic 

[ones], housing and so on…those population, are considered as able to produce criminals. 

And the risk is related not to the individual but to the population.” 

 (Foucault, Simon & Elden 2017:17). 

De forskellige udfoldninger af generation, slægtsskab og broderskab trækker i mange retninger. 

Når jeg trækker tråde tilbage til Christian Borchs (2005) historiske redegørelser for 

kriminalitetsforståelser, hvor forståelser af kriminalitet skiftevis forklares gennem forbryderens 

frie vilje, medfødte dispositioner eller sociale omstændigheder, så ser jeg i mit materiale 

antydninger af en tankegang, hvor ja, barnet fødes ikke som kriminel, men ved at blive født af en 

særlig familie, så fødes man til kriminelle disponeringer med familien, hjemmet og opvæksten 

som grobund. I næste eksempel fortæller en lærer mig om en familie, som vedkommende har 

arbejdet med gennem mange år, for familiens børn har været elever på hendes skole, og flere af 

familiens børn er kendt af SSP. Familien nævnes også i interviewet med mig, fordi det drejer sig 

om forældre og søskende til en af de drenge, som gennem længere tid ofte har været nævnt på de 

møder, jeg har observeret. Læreren fortæller blandt andet, at hun i arbejdet med familien særligt 

har arbejdet med moderen gennem årene, som løbende har spurgt hende til råds om opdragelse af 

børnene, fortalt om problemer i hjemmet og bedt om hjælp til forskellige ting. I det følgende 

eksempel har moderen spurgt om råd om en hormonspiral: 

Lærer : ”og hvis jeg fagligt skal give noget råd, ikk, altså jeg er..(utydeligt) 

sundhedsplejerske, hun ligesom også er blevet nævnt, hende der, hende den lidt 
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skæve der, hende har jeg også haft et samarbejde med også med den der familie der, 

ikk.”  

Lone : ”ja” 

Lærer : ”fordi hun er god til sådan nogen helt øh skæve familier og, det var så helt ovre i 

noget, hvor moderen havde spurgt mig til råds om nogen, en eller anden 

hormonspiral ikk, og så var min opgave at aflede den der far, der ikke ville det, og 

hendes opgave ligesom at forklare hende, hvor hun skulle hen og ringe til lægen og 

så’n noget ikk, hvor jeg, at jeg, vi lavede simpelthen en strategi, fordi han ville jo 

ikke have det” 

Lone : ”nej” 

Lærer : ”altså, det var jo sådan, altså så du kommer jo også ind i nogen gråzoner, ligesom 

hvor man, hvordan kan man hjælpe hinanden ikk?” 

Lone : ”jo, jo” 

Lærer : ”altså, øh, og vi skulle bare have sørget for at den der familie bare ikke fik flere 

børn, ikk. Altså (hi, hi) det…rigeligt at lave ikk? Men altså, der er der også den der 

med, at øh, ”hvad gør jeg Birgit42?”, det ved jeg ikke, det må vi finde ud af, altså, 

altså den øh, altså……altså øhm,…..skal jeg ringe op til kommunen og fortælle hun 

har fem fingre på armen på hånden, fordi faderen han har taget kvælertag ikk.” 

(Lærer, ”Bjerg skole”) 

Henvendelsen fra moderen om information og hjælp til en hormonspiral er en åbning til noget af 

det allermest private i en familie, nemlig spørgsmålet om prævention og dermed adgang til den 

kvindelige krop og biologi samt forholdet mellem ægtefæller. I eksemplet griber læreren og 

sundhedsplejersken invitationen som en mulighed for at danne ring om moderen i familien gennem 

rådgivning og oplysning, og moderen bliver her set som en mor, der er i gang med at internalisere 

et moderne syn på kroppen som noget, hun selv kan bestemme over, og som kan indvarsle en første 

frigørelse fra mandens dominans. Moderen bliver beskrevet gennem hendes aktive søgen om 

hjælp, mens faderen bliver beskrevet gennem sin modstand mod denne form for hjælp. Gennem 

forespørgslen om hjælp til prævention bliver moderen en figur, der både er en frugtbar forælder, 

men også en formbar forælder, hvorfor hendes moderskab bliver et interventionspunkt for 

velfærdsarbejdet.  

Moderen er den i familien, der gennem frugtbarheden er bærer af det potentielt 

farlige individ (Feder 2007:66), så ved at kunne hjælpe med at påvirke hendes frugtbarhed, så 

                                                 

 

 

42 ”Birgit” er et anonymiseret navn på den interviewede lærer, fordi moderen her beder hende om hjælp og bruger 

hendes rigtige navn. Når læreren gengiver, hvad moderen siger, søger hun at udtale ordene med udenlandsk accent. 
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stoppes fødekæden af yngre småsøskende også på en meget konkret måde. Når eksemplet her ses 

i et slægtskabsperspektiv og et arv- og generationsperspektiv og i sammenhæng med historiske 

forståelser af kriminalitetsproblemet, så materialiseres her en degenerationsforståelse og en 

racehygiejnisk bestræbelse, hvor historiske tiltag som sterilisation her ses aktualiseret gennem en 

art moralsk patologi (Borch 2005:68), hvor volden i familien, den dominerende far, den 

undertrykte mor og den utilstrækkelige opdragelse af familiens børn ses som at være skaber af 

børn af samme kaliber, og som derfor helst ikke skal fortsætte i næste generation gennem disse 

børn. 

Og som det sidste, og i en anden boldgade. En af de udfordringer, som ofte nævnes 

i sammenhæng med særlige familiers storebrødre og småbrødre, er storebrødrenes risikable sociale 

fællesskaber. Det er bander og rockerklubber, der tales frem som organismer, der er sidste led i en 

fødekæde af småbrødre, der velvilligt lader sig æde op af sådanne broderskaber. Som en SSP-

konsulent udtrykker det i et overblik over bandesituationen:  

”Der er en stadig fødekæde af mindre brødre. Vi har prøvet at lave flere tiltag for disse 

drenge og familier. Men det har ikke virket”.  

Her kommer lillebror til syne som føde, der ædes op med krop og sjæl af banderne eller 

rockermiljøerne, ligesom storebror er blevet det (”han er tabt”), og den fortabte storebrors 

fællesskaber bliver billeder på, at ikke alt kan være som det skal være i de familiefællesskaber, 

som brødrene har fravalgt til fordel for deltagelse i risikable grupperinger. I det intervenerende 

forebyggende arbejde med de små brødre bruges samme logik, nemlig at hvis familien ikke kan 

være et attraktivt fællesskab, der formår at holde på sine børn, så må der andre attraktive 

fællesskaber til, der kan lokke brødrene til samt give dem læ for risikable tillokkende forkerte 

fællesskaber, og som, i stedet for at æde dem, kan nære og udvikle dem. Her peges på skolen eller 

klubben som en slags stedfortrædende familie, for som en inklusionspædagog på en skole siger:  

”Hvordan, vi har meget fokus på, at en klasse er jo en familie. Du kan kalde det, altså du, 

men de skal gå her i 9 år eller 10 år, og, og vi er i en klasse eller en familie, og vi kommer 

med hvert vores udgangspunkt, og vi må prøve at få det her til at fungere så godt som 

muligt.” 

 Her bliver det tillokkende fællesskab moduleret efter en idé om familie, uden at familie behøver 

at blive uddybet med andet end at det er et sted, man skal være længe, og som skal fungere så godt 

som muligt. 
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Den gode opdragelse 

Forældres opdragelse af deres børn udpeges af SSP-medarbejderne som et interventionspunkt for 

hjælpende og støttende indsatser, når forældrenes børn udviser en uønsket adfærd. Sådanne 

hjælpende og støttende indsatser tager til tider form gennem hjemmebesøg, hvor der over kaffen 

drøftes konsekvenser af et barns første erfaringer med kriminalitet eller årsager til barnets 

skolefravær. Besøgene er initieret af SSP-medarbejderne, og det er et formuleret mål for besøgene, 

at de både skal bruges til at involvere forældrene i et samarbejde rundt om barnet, og som en måde 

til at påvirke forældrenes holdninger og adfærd i forhold til børnenes udviste adfærd. Netop dette 

fokus på at ville påvirke holdninger er noget, som forstås som centralt i SSP-arbejdet, og SSP-

konsulenten fra Grønby udtrykker det på denne vis: 

”Og det vedkender vi os, altså vi arbejder i holdningsbranchen, og vi vil egentlig prøve at 

ændre folks holdning til at lave noget negativt.”  

Hjemmebesøgene er scene for et socialt arbejde, der gennem samtaler i hjemmets 

trygge rammer søger at forme kommende veltilpassede samfundsborgere, og en kriminalpræventiv 

betjent sætter scenen således: 

”Men ellers typisk vil det være, at vi har lavet en aftale med familien, og vi kommer hjem 

og besøger dem, lederen for Ungerådgivningen og jeg, øh, og jeg ved også, at der er nogen, 

der gør det uanmeldt, jeg kan bare godt lide at lave aftalen, fordi jeg selv ville synes, det var 

rarest, at jeg vidste, at der kom nogen. Og så kan det godt være, at de har ryddet op, og det 

kan godt være, at der ser pænt ud, og at man måske ikke får det rigtige billede af, hvordan 

hjemmet ellers ville se ud, men ved du hvad, altså det er ikke det, jeg synes godt at man kan 

fornemme det på, når man snakker med folk. Men det er meget forskelligt hvordan vi gør 

det. Øh, men så vil man typisk sidde som her, altså rundt om et sofabord, og mange familier 

sørger for at der er kaffe, the og kage, så man skal ikke have mange hjemmebesøg på en 

dag.”  

Samtalerne rundt om bordet handler om, hvordan den unge kan hjælpes videre, og herunder, hvad 

forældrene bør gøre. En anden betjent giver indsigt i, hvad der tales om ved en 

førstegangskriminalitetssamtale, når der tales om, hvad man kan gøre fremadrettet for og med den 

unge: 

”Og kommer øhm, kommer selvfølgelig med vores betragtninger på dem, hvad skal gøres 

anderledes, altså kigger på, det kan være noget skolemæssigt, men det kan også være noget 
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fritidsmæssigt, det kan også være noget derhjemme, der skal, der skal ses på, ikk. Altså, 

forældrene skal træde måske mere i karakter, sætte nogen klare grænser, øh, der skal laves 

nogen aftaler omkring forskellige ting, øh, der skal måske også iværksættes nogen, nogen 

fritidstilbud til den unge, øh, det kan være noget fritidsjob, øh, som vi taler om, som, men 

det kommer meget an på på situationen.”  

I beskrivelsen af et indhold i en sådan samtale bliver det tydeligt, at relevante aktiviteter for et 

sådant barn, der tales om, er, at gå i skole, at have et fritidsjob og at have et fritidsliv, samtidig 

med at hjemmet og forældrenes opdragelse træder frem som steder, hvor det er muligt at regulere 

på forældrenes væremåder over for barnet. På tværs af mit materiale materialiseres normer for god 

forældreopdragelse gennem råd om, at forældre skal sætte grænser, de skal træde i karakter, de må 

ikke ’curle’ for meget, og de skal lære deres børn at komme til tiden og til at kunne udføre et 

praktisk stykke arbejde.  

I det følgende eksempel taler en lærer om en pige, hvor hun ikke synes, forældrene 

har været rammesættende nok i deres opdragelse, og gennem beskrivelsen kommer også en 

beskrivelse af, hvad det er, pigen nu ser ud til at mangle som konsekvens af forældrenes manglende 

opdragelse: 

Lærer : ”hun ville rigtig gerne være sammen med os [lærerne]. Og det var fordi, vi var de 

dersens meget tydelige, sådan rammesættende personer, og der kom jo så frem det 

der med, at hendes forældre, de havde virkelig gjort hende en bjørnetjeneste i 

virkeligheden ved at være så prinsesseagtig. Men vi snakkede altså om en pige, der 

skulle tørre reoler, hun [lærer på VUC] satte hende jo til at tørre reoler af, ikk, så tog 

hun kluden uden at vride den op, bare begyndte at tørre hylderne af, altså det er det 

her, altså, øhm, forsømmelse er mange ting.” 

  

Gennem beskrivelsen får vi syn for en pige, der søger rammesættende tydelige voksne, og en pige, 

der ikke kan udføre et praktisk stykke arbejde ordentligt, fordi hun ikke har lært det hjemmefra. 

Det der med at have et job og at kunne passe et arbejde er også værdier, der afspejles i næste 

eksempel, hvor SSP-medarbejdere taler om mulige indsatser i forhold til en dreng, som der har 

været problemer med gennem længere tid:  

SSP-konsulent : I forhold til job til ”Rolf”. Skal vi aktivere vores netværk? 

Ungerådgivning : Nej, han skal vise, at han kan have et job. Det er en læreproces for 

ham bare det at møde til tiden. 

(Ledermøde 240117) 
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Gennem de to eksempler, og på tværs af mit materiale, samler der sig flere tråde i denne tale om 

forældres opdragelse af deres børn, samt hvad god opdragelse vil være for disse børn. Umiddelbart 

fremtræder en billede af et ønske om forældre, der opdrager deres børn til gode samfundsborgere, 

der evner selvbeherskelse, fordi de har fået sat grænser for deres udfoldelser gennem opvæksten, 

og som kan træde ind på et arbejdsmarked og passe og udføre et arbejde ordentligt, og som kan 

have et aktivt fritidsliv. Vi ser også, hvad Christian Borch (2005:145) kalder for en biopolitisk 

bestræbelse, som gennem et sikkerhedsskabende arbejde tilsigter en regulering af livsforhold for 

udpegede befolkningsgrupper. Den kriminalpræventive betjents tale om at kunne igangsætte 

indsatser i skolen, i familien, i fritidslivet eller ved et fritidsjob trækker på viden om disse arenaers 

effekter på for unges kriminalitet, og talen placerer endvidere den unge i nogle situationelle 

omstændigheder, der kan reguleres på – heriblandt familiesituationen ved at regulere på 

forældrenes opdragelse. På denne vis er det opdragelsen af den gode og nyttige samfundsborger, 

der søges optimeret (Donzelot 1979:7).  

Hjemmebesøg er et konkret udtryk for en styring gennem beroligende og 

formynderiske formaninger, hvor påvirkelige børn og unge søges beskyttet gennem reguleringer 

af påvirkninger i det nære hjemlige miljø, og hvor moralske mobiliseringer sker gennem samtaler 

med forældre om deres børns udfordringer og gennem samtaler om deres børneopdragelse, og på 

denne vis gives form til en forældreopdragelse.  

 

Opsamling 

I relation til afhandlingens analysespørgsmål viser jeg, hvordan bekymringsscenarier, og 

samtalerne der efterfølger disse, etablerer børn og unge som forældres børn gennem henvisninger 

til juridiske samarbejdsforpligtelser og gennem begrundelser for børns uønskede adfærd. I disse 

begrundelser bliver familie anvendt som en baggrundsfigur for den realiserede uønskede adfærd 

hos barnet, hvor baggrundsfiguren benyttes til at forklare påvirkninger af barnet og faktorer 

omkring barnet. Baggrundsfiguren for familie som almindelig familie konstitueres gennem 

beskrivelser af familie som en blodsbeslægtet kernefamilie, hvor hjemlighed, solidaritet, tryghed, 

fællesskab og kærlighed ses som noget, der naturligt etablerer et forsvarsværk hos barnet mod 

udefrakommende påvirkninger og fristelser. Familie og hjem bliver ét, og det bliver et sted, som 

tager sig af sine børn, og som bør tiltrække børn og derved holde dem væk fra andre fristende 

fællesskaber. 
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 Bekymringsscenarier fikserer familie som et privilegeret interaktionssted gennem 

beslutninger om opsøgende indsatser, hvor børnenes forældres potentielle forbedringsmuligheder 

søges optimeret gennem støttende og formanende samtaler om børneopdragelse og om forældrenes 

muligheder for at bidrage til at stoppe skolefravær eller førstegangskriminalitet. På denne vis sker 

der en normativ mobilisering af familie som en samfundsmæssig orden, der opretholdes gennem 

etablerede samarbejder omkring familiens børn eller gennem juridiske pålæg, der pålægger 

børnenes forældre særlige disciplinære opdragelsesopgaver. 

 Bekymringsscenarier orienterer sig omkring arv, miljø, generationer og 

blodsbeslægtethed via bekymringer om fortsatte mønstre i uønsket adfærd, hvor den uønskede 

adfærd kædes sammen gennem fødekæder i en slags lineær tankegang, der kæder blodsbeslægtet 

familieadfærd sammen med storebror adfærd og videre til lillebror adfærd. Bekymringerne samler 

sig i snakke om, hvordan indsatser kan bryde fødekæden gennem oplysning (mere uddannelse og 

prævention) og gennem småbrødres forbedringsmuligheder (fritidsaktiviteter, skolegang).   
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Skole – som godt fællesskab 

Gennem afhandlingen har jeg talt om skole som en velfærdsinstitution blandt flere i det 

kriminalpræventive arbejde, hvortil der knytter sig forhåbninger til skolens virke som en 

beskyttende faktor, som et sikkert miljø og som et sted, der kan bidrage til sikkerhed. En skole, 

der både ses som et forsvarsværn for værdier og kompetencer, der tænkes at styrke en national 

sammenhængskraft, og som sted for forebyggelse og som et miljø, hvor man kan styre børns 

tænkemåder og mellemmenneskelige relationer. Jeg har endvidere beskrevet en skole, der som led 

i en sikkerhedsskabende forebyggelse har medarbejdere, der spotter tegn på mistrivsel eller 

radikalisering, og som rapporterer videre til andre institutioner eller professionelle med disse 

bekymringer. Med andre ord, så har jeg skitseret en skole, der produceres gennem 

sikkerhedsskabende, objektiverende og disciplinerende teknologier. 

Med reference til et sikkerhedsskabende dispositivs idé om potentialitet, samt 

dispositivers kontinuerlige håndteringer af realiteten gennem anordninger, der minimerer og 

maksimerer miljø og risici for at få noget til at ske, så har jeg tidligere også beskrevet skole som 

en realitet, der i det kriminalpræventive arbejde ses aktualiseret omkring håndteringer af 

problemet med fravær af alle de kroppe, der kunne have været i skolen, men som ikke er der (se 

side 47). I nogle af de følgende eksempler i dette afsnit er det styringen af de fraværende kroppe 

som jeg udfolder på forskellig vis, og som kommer til syne som ”skole”, når skole mobiliseres og 

realiseres som et sted og et miljø, hvor disse kroppe helst skal befinde sig på særlige måder. Jeg 

viser også, hvordan SSP-medarbejdernes beskrivelser af skole tydeliggør et arbejde med at 

forsvare særlige samværsformer og særlige holdninger og værdier, og disse beskrivelser viser også 

effekterne af dette arbejde, hvor særlige elever bliver tydelige som nogen, der ikke passer ind. 

 

Skole som koordinerende bindeled 

Mest almindeligt nævnes skole som en faktor i et bekymringsscenarium, hvor kombinationer af 

skole (fravær eller tilknytning), alder, sted, tidspunkt eller gruppesammensætning har som effekt, 

at bekymringen stiger eller falder. En typisk ordveksling om skole er derfor: 

SSP-konsulent : Det er fire drenge, kan vi navnene? 

Ungerådgivning/leder : Jeg kan dem i hovedet. 

Ungerådgivning/leder : De er ikke i skole. 

Kriminalpræventiv politi : ”Said” er i skole og passer faktisk skolen. 
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SSP-konsulent : Måske skal det med, at de bor forskellige steder, så man ikke tror de 

kommer samme sted fra. 

SSP-konsulent : 3 uden skole, 1 tilmeldt 10. klasse. De er ikke tilknyttet noget 

fritidstilbud. Jeg synes nu nok, de er gode til at udfylde deres fritid (ha, 

ha)  

(Årsplansrevidering 161116) 

Samtalen finder sted på det årlige møde, hvor lokaludvalgets årsplan revideres, og som del af dette 

beskrives og screenes ungegrupperinger, som har tiltrukket sig særlig opmærksomhed gennem 

året, eksempelvis gennem ophold særlige steder, forstyrrende adfærd eller konflikter med andre. 

Formålet med denne ordveksling er derfor at danne sig overblik over de unges situation, og her 

nævnes deres tilknytning til uddannelse og fritidsklub. Tilknytningen, eller den manglende 

tilknytning, er både en måde at få overblik over risiko- og beskyttende faktorer i miljøet omkring 

de unge, men det er også en måde at koordinere det professionelle ansvar for de unge, hvor skole 

bliver en institution, der skal kontaktes, hvis der kommer problemer med den unge, så 

medarbejderne på skolen kan arbejde med den unge. En sådan koordinering omkring den unge kan 

være en hurtig ordudveksling som i det følgende, hvor SSP-konsulenten straks, som svar på en 

opridsning af en situation med en dreng i døgnrapporten, peger på skolen som en, der skal aktiveres 

omkring barnet. 

Politi : Husspektakler. Knægt på 14 år. Drengen skulle ringe til politiet for 

mor. 

SSP-konsulent : Jeg går videre til ”Skolen”. 

Familieafdeling : Hvis der tidligere har været husspektakler.  

(mandagsmøde 060217) 

Involveringen af skole som et koordinerende bindeled er også en måde at dele informationer om 

børnene og de unge på. Ud fra en tankegang om, at det kan være nyttigt at have indsigt i barnets 

eller den unges miljø for at kunne støtte dets trivsel og udvikling, videregives informationer om 

hændelser, der har været nævnt på SSP-møder og som kunne tænkes at have betydning for en 

forståelse af barnet eller den unge. I følgende samtale besluttes det, at forskellige skoler skal 

orienteres om en gruppe børn og unge, der er blevet stoppet af politiet en lørdag aften. Eksemplet 

viser dels, at det er omstændigheder omkring barnet, der forstås som bekymrende, nemlig at blive 

stoppet af politiet og at være i en social sammenhæng med andre unge, som forstås som 

problematiske, dels viser eksemplet, hvilke former for information man mener, skolen har behov 

for: 
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Skoleafdeling : Jeg tænker ikke din afdeling. Men jeg tænker SSP, så er det knapt så 

alvorligt. Jeg foreslår at SSP kontakter de involverede skoler, hvor de 

skal vide, at børnene har været i kontakt med nogle særlige unge.  

SSP-konsulent, chef : Der, hvor der er en Folkeskole indover, kontakter vi SSP [lærer] og 

fortæller, at de har en elev, der er antruffet af politiet, har opført sig 

pænt og er ikke blevet set lave noget galt. De var sammen med 7-10 

unge. 

Skoleafdeling : Nævn, at mindst én ung kan være problematisk.  

(mandagsmøde 300117) 

I de viste forskellige eksempler kommer skole til syne som en sted, der har en interesse i at vide 

noget om den unge, og som et sted, som er tæt på den unge, og som derfor har en indflydelse på 

den unge – hvis altså vedkommende er der. I eksemplerne er det unge, som er kommet i søgelyset 

gennem rapporteringer om dem og deres adfærd og opførsel, og på denne måde formes den 

forventede indsats fra skolen fra et bredt forebyggende sigte til at sætte spot på udpegede elever, 

der kræver en særlig opmærksomhed. Den overleverede viden til skolen kan indgå i skolens 

allerede oparbejdede viden og erfaringer med den unge, og den kan indgå som en hypotese blandt 

flere, hvis skolen søger at udrede baggrunden bag et udpeget barns eventuelle skolefravær, 

mistrivsel, konflikter eller uro. Et sådant udredningsarbejde er hypoteser om forklaringer på 

adfærd, der afprøves mod hinanden, eksempelvis at et barns skolefravær skyldes samvær med 

andre, der ikke tillægger skole værdi, eller at skolefravær kan skyldes, at barnet ikke har det godt 

i skolen, fordi vedkommende hele tiden har konflikter med andre børn. Et sådan ræsonnement af 

hypoteseafprøvninger (Tegtmejer, Hjörne & Säljö 2018:129) er også kategoriseringsafprøvninger 

af børn og deres omstændigheder til at forklare en adfærd og en opførsel, og det er en viden, der 

løbende generaliseres fra enkelte børn til forståelser af børn i lignende omstændigheder. Denne 

generalisering af viden kommer i det følgende uddrag fra et interview med en lærer fra en skoles 

ressourcecenter til syne gennem personlige antagelser og teser i en beskrivelse af målgruppen for 

hendes arbejde. Uddraget er en respons på et spørgsmål fra mig, hvor jeg har sagt, at mit særlige 

fokus er de børn, hvor det kriminalpræventive arbejde spiller en rolle, og hvor hun har svaret, at 

det gælder de fleste børn, som hun arbejder med i hverdagen, og hun uddyber:  

”Det er øhm, ofte har vi jo set, at det kan være en målgruppe, hvor en ung har en 

opmærksomhedsforstyrrelse, og tit og ofte hænger det rigtig meget sammen med, hvad sker 

der i deres pubertet, og den der med, at så søger man også bare noget fart og noget spænding 

og man er meget impulsiv, og tit og ofte så bliver man jo tiltrukket af der, hvor der er knald 

på og der er hurtig respons. Og det er der i de der grupperinger, hvor de beskæftiger sig med 

nogle andre ting end dem, der spiller computer derhjemme. Og der er et stort sammenfald 
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mellem de elever, jeg kan se, tit og ofte de elever, som vi på vores skole har, der kommer ud 

i noget, eller fra de andre skoler, at det er, hvis jeg går ind og skulle diagnosticere dem eller 

få dem diagnosticeret ikk’, så ville mine antagelser nok holde fuldkommen stik. Så havde 

jeg jo en tese om, at hvis nu vi fik fat i de her nedefra, fordi så kan du altså spotte det 

temmelig langt nede, og fik lov til at arbejde med dem en til to timer om dagen, hvor du fik 

dem fagligt stabiliseret og fik dem inkluderet i klassen på den rigtige måde at så minimerede 

du også sandsynligheden for, at de ville ryge ud i noget, som i deres teenageliv.”  

I denne generelle beskrivelse trækkes både på informationer om et farligt tiltrækkende ungdomsliv 

uden for skolen, pubertet og diagnoser, og der tales om antagelser baseret på denne viden og en 

tese om, hvordan man ville kunne hjælpe disse unge, hvis skolen blot kunne spotte dem tidligere 

(få dem diagnosticeret) og kunne investere mere tid og mere faglig hjælp til dem. Her træder skolen 

frem med en forståelse om at kunne være et sted, der ville kunne ændre et barns adfærd og opførsel 

gennem tid, faglighed og inklusion i en klasse, og skolen bliver noget mere end et koordinerende 

bindeled, nemlig en forhåbning til en menneske-ændrende-institution (Hasenfeld 1972, Hasenfeld 

& Cheung 1981), hvor det enkelte barns behov bliver spottet, afhjulpet og transformeret. 

Eksemplet viser endvidere, hvordan overleveret viden og personlige erfaringer med en målgruppe 

aktiveres i kategoriseringer af elever, hvor nogle elever bliver tydelige gennem 

diagnosekategorier, pubertet som kategori med tilknyttet adfærd (impulsivitet, grænsesøgende) 

eller som fagligt svage elever. Med selvsamme eksempel som afsæt ses en vidensproduktion, hvor 

et disciplinært dispositiv træder frem gennem det lys, som både oplyser de unge som individer 

med kapaciteter eller mangler, der kan spottes, forbedres eller udbedres, og som oplyser skolen og 

dens medarbejdere som disciplinær institution, der kan spotte, forbedre og udbedre. Det er en 

vidensproduktion med tråde til lægevidenskaben og pædagogikken samt med normer om det 

normale vilde teenageliv, som kommer til at fungere som en slags afbalancering mellem det 

forbedrende og det udbedrende. 

 

Skole som køkkenskab 

Hvis skole i et sikkerhedsskabende arbejde er en realitet, som er aktualiseret som fravær af alle de 

kroppe, der kunne have været der, men som ikke er der, så er det dette fravær, der søges håndteret. 

Skolefravær anses som en væsentlig risikofaktor i forhold til mulig kriminalitet, så derfor må de 



 

175 

 

fraværende kroppe lokaliseres og bringes tilbage i folden43. Igennem det empiriske materiale 

beskrives eksempler på børn og unge, der ikke er i skole, men befinder sig andre steder. Ved at se 

på beskrivelserne af disse børns fravær og lokaliseringen af disse børn, viser jeg, hvordan skole 

kommer til udtryk som et fænomen, der afspejler skole som noget utrygt, truende eller farligt. 

I et interview med en kommunal konsulent, der arbejder med skolefravær, giver han 

følgende beskrivelse af, hvor og hvordan han møder nogen af de børn, som han arbejder med, fordi 

de ikke vil i skole: 

”Jamen altså, man kan jo sige, der er jo også selvfølgelig en gruppe på cirka, jeg har talt det 

op på, og det er så af alle dem vi arbejder med, på på lidt under 30%, som, de vil det slet 

ikke, altså de, de låser døren og gemmer sig og ligger i badekarret, jeg har trukket en ud af 

et køkkenskab engang, og de vil ikke, de vil ingenting, og der må vi sige, det ligger lidt uden 

for vores pædagogiske kompetence at arbejde med de unge.”  

I denne beskrivelse møder vi skolen gennem dens effekter, hvor skole bliver børn, der er barikeret 

bag låste døre, gemt i badekar og som skal hives ud fra hjemmets køkkenskabe af kommunale 

konsulenter. Dette billede forvrænger et billede af skole som et sikkert sted for alle børn, og det 

viser, hvordan nogle børn søger at skabe sikkerhed for sig selv ved at afskærme sig fra skolen. Det 

er også her, i afstanden mellem den unges krop og skolens fysiske rammer, at SSP-medarbejderen 

begynder et arbejde med at skabe en vej til, at den unge kan finde tilbage til skolen, så både den 

unge og skolen fysisk kan være samme sted. I nogle tilfælde tager dette arbejde form af ordninger, 

hvor en lærer eller pædagog eller andre velfærdsmedarbejdere kommer forbi den unge om 

morgenen for at vække vedkommende og for at følge vedkommende i skole. Hvad der kommer til 

syne her, er udtryk for en disciplinær magtudøvelse, der fungerer gennem at korrelere de konkrete 

kroppe med de handlinger som udføres, når man konkret befinder sig inde i skolen. Det er en 

magtudøvelse, hvor kroppens kontaktflade med stolen i klasseværelset, kroppens venten på tur, 

                                                 

 

 

43 Jeg anvender ordet ”folden” bevidst her for at henvise til Foucaults beskrivelse af den pastorale magt, som, 

gennem en godgørende og omsorgsfuld impuls, arbejder for at redde og bevare hele flokken. Med et billede på 

fårehyrden og hans flok, forklares fårehyrdens opgave som at overvåge flokken og sørge for flokkens overlevelse, 

primært gennem at kunne brødføde flokken og kunne holde trusler væk fra flokken. Sandsynligheden for 

overlevelsen af flokken er størst, hvis alle forbliver samlet, så derfor handler det om at få vildfarne lam tilbage i 

flokkens og foldens sikkerhed (Foucault 2007:127). Udøvelse af pastoral magt er udøvelse af omsorg. 
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kroppens bevægelser mellem handlinger i klasseværelset og handlinger uden for i frikvartererne 

samt kroppens holden om blyanten, kroppens skriven på computeren eller kroppens oprakte hånd 

er måder til at indprente skolens funktionsmåder i en veldisciplineret krop, der på denne vis gøres 

vant til at være i verden på denne måde og at føle, at det er en naturlig måde at være i verden på. 

Foucault sammenfatter en sådan udøvelse af disciplinær magt på følgende måde: 

”Den har mindre en opkrævningsfunktion end en syntesefunktion, det drejer sig mindre om 

at afpresse et produkt end om en tvingende tilknytning til produktionsapparatet.” 

 (Foucault 2016:169). 

I det næste eksempel fortæller samme kommunale konsulent om en episode med at 

få en ung med social fobi tilbage ind i et klasseværelse. Eksemplet viser en professionel 

målrettethed overfor en meget berørt ung dreng, og eksemplet viser desuden, hvordan konsulenten 

i undervisningssituationen ikke-planlagt træder ind i rollen som en elev, der finder skolen 

uvedkommende og kedelig: 

”Og jeg trak ham derind [på skolen], og vi kom ind og øhm, vi stod der uden for klassen, arh 

han var sgu egentlig på vej hjem, og så snød jeg ham derind, jeg fik åbnet en eller anden dør 

og så gik vi, der var to døre, og vi skal ud her siger jeg så, ind at sidde ikk’, og så sad han 

bare, og han havde jo social fobi og hans puls den var jo 180 ikk’, og han sad der og svedte, 

og vi skulle have historie, og han skulle kun være der i to timer, men det var så vigtigt for 

mig at give ham den oplevelse af, at han kunne godt. Og han svedte og det var så kedeligt 

historie, så det var, han lagde, jeg faldt faktisk i søvn, det var vildt pinligt, så jeg sådan lige 

og blundede lidt en gang i mellem, men det var sindssygt kedeligt ikk’, jeg kan godt forstå, 

når han keder sig i skolen ikk’, det var virkeligt kedeligt, og han havde kæmpe lir på, ”jeg 

var til undervisning og, hvad er det, det hedder, du sad og sov lidt, gjorde du ikke det?”, han 

var rigtig fremme i skoene der og sådan noget. Og det var en pisse god oplevelse at snakke 

videre om, altså han han, jeg fik ham ikke startet op der, men han glemmer det aldrig, tro 

mig altså, han er over 19 nu, og jeg snakker stadig med ham, eller han er over 18, snakker 

stadig med ham, og han siger til mig ”du var ved at slå mig ihjel engang”, siger han så, ”da 

du trak mig med ind i det klasselokale der, det skal du aldrig gøre igen”, siger han, men jeg 

siger, det var en god oplevelse var det ikke det?, ”jo, jeg fandt ud af, at jeg kunne mere end 

jeg troede, jeg kunne”, og der var jeg nødt til at prøve at tage ham med helt derude, hvor det 

faktisk var, han var så dårlig, at jeg sad og tænkte på et tidspunkt, gad vide om han besvimer 

(der grines). Ikke at det skal være så ekstremt hver gang.”  

I eksemplet kommer vi med konsulenten og den unge med helt ind i skolen med sved, nær 

besvimelse, følelse af at være ved at blive slået ihjel og kedsomhed. Eksemplet viser også en 

alliance mellem konsulenten og den unge, hvor konsulenten næsten bliver elev for eleven, og hvor 

hans udfyldelse af rollen på en stille måde laver uorden i allerede sedimenterede ordninger af den 
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gode elev og måder at være i skole på. Dorthe Staunæs (2007) begriber en sådan handlemåde ved 

at forstå den som en form for ballade, når ballade forstås som noget, der opstår ”i mødet med det, 

der allerede er stillet til rådighed” og som ”’co-enacted’ skævgørelser” (Staunæs 2007:264). Det, 

der udspiller sig i situationen er altså ikke et planlagt oprør mod skole eller udformningen af 

historieundervisningen, men det kommer til at forme sig som en forstyrrelse af en hegemonisk 

forståelse af den gode elevs væremåde i et klasserum gennem en parodisk rekonstruktion af 

elevrollen, og derved åbnes måske en identifikationsmulighed for den iagttagende unge, der ikke 

kan udholde selv at være elev i skolen. Det bliver konsulenten, udsendt af kommunen, der bliver 

den frække og uopmærksomme elev i den kommunale folkeskole og som bringer uorden i den 

orden, som han er sat til at genetablere, også selv om undervisningen fortsætter ufortrødent, uberørt 

af den unges angst og konsulentens blunden.  

Vi hører i eksemplet, at det ikke lykkes at få den unge tilbage i skolen, og vi hører 

også, hvordan konsulenten får den unge til at bekræfte, at det trods alt var en god oplevelse, og at 

han nu har lært, at han kan mere end han tror. I ordudvekslingen mellem konsulenten og den unge, 

hvor konsulenten halvt spørger og halvt konstaterer, at det var en god oplevelse, søges produceret 

et rum for kontinuerlig forbedring hos den unge og dermed mulighed for en kontinuerlig 

pædagogisk indsats. Dette bekræftes gennem den unges respons om, at han nu ved, at han kan 

mere end han tror. En respons, som demonstrerer over for konsulenten, at den unge både mestrer 

læringsparathed og kan anerkende konsulentens indsats, selv om oplevelsen i sig selv var både 

ubehagelig og ikke fik ham tilbage til skolen. Det er en respons, hvor den unge sørger for, at 

konsulenten ikke taber ansigt ved i samtalen at give en situation, som på forskellig vis har brudt 

med en social orden, hvor både måder at være i skole på og måder at behandle ”en klient” på var 

”ekstrem”, en accepteret slutning. Men hvad der også er interessant her, er, at situationen og 

samtalen mellem konsulenten og den unge er en genfortælling udført af den involverede 

kommunale konsulent, hvor han fortæller på en sådan måde, at hvad der for et udefrakommende 

blik først kan synes som et overgreb mod en klient (menneske med social fobi der bliver skubbet 

ind i et lokale med mange mennesker uden hans tilladelse), bliver et styret indtryk (Goffman 

2014:54) af en god historie, hvor den unge faktisk er glad for at det skete, fordi han lærte noget af 

det, og endda stadig gerne vil ses med konsulenten. I gengivelsen kommer også en tiltro til syne 

om, at sådanne interventioner kan nytte og hjælpe, også selv om et formuleret mål ikke nås. Netop 

tiltroen til nytten og hjælpen i interventionen er karakteristisk for et velfærdsarbejde (Kofoed & 

Staunæs 2014:246), hvor Tess Lea (2008:x) har identificeret praktiseringer af, hvad hun kalder for 

en vampyrisk afhængighed, hvor tiltroen til interventioners kraft til at skabe forandringer får 
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velfærdsarbejdere til at være afhængige af nogen, der er i behov for hjælp. Denne afhængighed 

kommer til udtryk gennem konstruktioner af et afhængighedsforhold, hvor den nødlidende 

konstrueres på en sådan måde, at denne til stadighed har behov for, og gerne vil have, den hjælp, 

som hele tiden geninstallerer velfærdsarbejderen som en, der kan gøre en forskel – også selv om 

tidligere forsøg måske har slået fejl. Det er gennem denne insisterende interventionstiltro, at 

køkkendøren gentagende gange søges lirket op gennem børn og unge, der ses som nogen, der godt 

kan forandre sig til at ønske at få døren lirket op. 

 

Skole som noget, der tiltrækker og afstøder. 

På flere møder hører jeg om børn og unge, der hænger ud ved skolerne om aftenen eller i 

weekenderne. Nogle hænger blot ud, nogle bliver taget i at begå hærværk, og nogen er parkeret på 

ungdomsuddannelsernes parkeringspladser og er blevet taget i at sælge stoffer stoffer. Skolernes 

områder og bygninger er på denne vis aktør i den del af børns og unges liv, som ofte defineres ved, 

at de har fri fra skole. I følgende eksempel tales om 3 drenge, ”Fahrad”, ”Rolf” og ”Sami”, som 

gennem længere tid har skabt uro i den del af byen, hvor de bor, og som også er gamle kendinge i 

SSP-sammenhæng. Eksemplet er en snak, der skaber overblik over deres aktiviteter og færden, og 

i den forbindelse nævnes ”Fahrads” færden på skolen: 

Lærer (1) : Hvad med ”Fahrad”, ”Rolf” og ”Sami”? 

Lærer (2) : ”Fahrad” er stolt over, at han ikke går i skole. En aften kommer han forbi skolen 

med en fyr med fast bøjle. Jeg hilste. Der var en lille fyr med, max 5. eller 6. klasse. 

”Fahrad” fortalte at han arbejdede som telefonsælger. 

Gadeplan : Han kalder sig Mads, når han er der. 

Lærer (2) : Han er ikke skoleegnet. Du kan jo ikke fastholde ham i skole. 

(Lokaludvalgsmøde 121216) 

Vi hører om Fahrad, at han ikke er skoleegnet og ikke kan fastholdes i skolen, og dog alligevel 

færdes han på skolen og er bekendt med den lærer, han møder der om aftenen. I næste eksempel 

møder vi igen en af de tre nævnte drenge på skolen uden for ”skoletid”: 

”For den anden af de to, han æh, han æh blev jo smidt ud hjemmefra og æh, hvor gik han 

hen for at sove, han lavede faktisk indbrud på skolen, da han stadig var indmeldt, og æh, 

lagde sig til at sove der, og så vælger man så at smide ham ud. Men jeg, jeg så jo på det som 

om, hold da kæft hvor er det fedt, at han er så tryg ved skolen, at han faktisk går derover for 

at sove, når han bliver smidt ud hjemmefra. Han går ikke hjem til nogen af de andre rødder 

og sover, han lægger sig faktisk over på skolen for at sove. Og det kan man jo sige, det er 
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den ultimative tillidserklæring et eller andet sted, at man er klar til at bryde ind på skolen for 

at…” 

(Interview kommunal konsulent, fravær) 

I dette sidste eksempel beskrives skole både som et sted, man bliver smidt ud fra og som et sted, 

der er trygt og velkendt nok til at bryde ind i for at kunne sove om natten. Denne dobbelthed ved 

skole, at der både er noget, der tiltrækker en og noget, der afstøder en, ser jeg afspejlet, når lærerne 

italesætter skolen som ”vores skole” og nogle elever som ”vores elever” og nogen elever som 

”nogen udefra”. Vores elever er elever, der har været på skolen hele deres skoleliv, og elever 

udefra er enten elever, der er kommet fra andre skoler og som ikke er faldet til, eller som færdes 

på skolen, selv om de ikke hører til der. Narrativer om ”vores” skole som et varmt og omsorgsfuldt 

sted, hvor voksne og børn holder af hinanden, producerer fortællinger af ideale 

mellemmenneskelige relationer, som kan forklare, hvorfor andre gerne vil indenfor, eller som kan 

blive forstyrret af andre, der gerne vil indenfor. I eksemplet nedenfor fortæller en 

inklusionspædagog om nogen problemer med en gruppe unge, der hen over en sommer hang ud 

foran skolen, og som skabte uro omkring skolen, og som hun og skolens AKT-lærer derfor over 

længere tid havde kontakt med: 

Inklusionspædagog : ”..og snakkede. Kom så afsted. I skal ikke være her, I ved godt, at I 

ikke, altså, øh og tog dem også på en måde så det ikke handlede om, at 

nu kommer vi for at skælde jer ud, I skal afsted, og det var jo også 

noget af det, de blev rigtig overraskede over, for når vores egne børn 

gik herfra, så gav de os kram og knus og så var de ”Åhr, krammer du 

en af de voksne, hvad er det her for noget”, hvor det var sådan lidt, det 

kunne de slet ikke forstå, at der var den relation, at vi faktisk godt 

kunne både være voksne, men også være nogen, som man egentlig kan 

være okay sammen med ikk’. Så, så jeg tror at noget af, så havde de 

nogen venner her og så var det fedt nok at blive ved med at komme 

herover, fordi det fik lidt gang i gadenagtigt.  

Lone  : Ja, ja, men stod de så bare og hang ud eller hvad gjorde de? 

Inklusionspædagog : Ja, og gik ind på skolen og det må de jo ikke. Der er simpelthen en, 

jeg ved ikke om det hedder en lov eller om det er en regel eller hvad 

det er, men de er, det er faktisk sådan i ”Kommunen” at man må ikke 

komme over på besøg i andre skoler.”  

(interview, inklusionspædagog). 

Eksemplet demonstrerer en modsatrettethed i arbejdet med tilhørsforhold til skolen, hvor ”de 

andre” kan stå uden for skolen og kigge ind på børn og voksne, der giver knus og krammer 

hinanden, mens ”de andre” åbenbart ikke har samme tillokkende oplevelser med fra deres skole. 
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Eksemplet viser måske også det tillokkende ved skole, som gør, at skole er et sted, man søger 

imod, også selv om det er for at mødes med andre om aftenen og måske ryge hash. Skolen 

producerer in- og eksklusionsprocesser, hvor den lykkes med at producere en tiltrækningskraft, 

selv om den i samme bevægelse producerer en marginalisering af andre børn og unge, som bliver 

ved med at sværme omkring den på forskellig vis, og som gennem deres tilstedeværelse også gør 

knusene og krammene til former for grænsedragninger, hvorigennem det markeres, hvad der er 

legitim og ikke-legitim adfærd (Øland 2017:376). Knusene, krammene og de gode relationer 

fremtræder, som om de refererer til en neutral generel viden om, hvordan elever og lærere er 

sammen på, og som ikke er knyttet til bestemte grupper. Knusene, krammene og de gode relationer 

fremtræder også som noget, der skal forsvares mod andre måder at være sammen på.  

Denne forståelse af relationer som noget særligt mellem lærere og elever får også 

tilskrevet stor optimisme på skolens vegne om, hvad skole er i stand til, som i næste eksempel, 

hvor en lærer fortæller om relationen mellem lærere og elever: 

Lærer : Der er faktisk rigtig mange børn, der savner deres…(?)i sommerferien, ikk. Nå men 

altså, vi er en meget vigtig del af det, og, at det, at vi også har dem i skolen og har 

det relationelle til dem, kan jo også i virkeligheden holde nogen ting nede. Indtil de 

så går ud af skolen, ikk.  

Lone : jo, jo, ja 

Lærer : øh, det er der trygheden jo i virkeligheden forsvinder 

Lone : ja 

Lærer : øhm, fordi vi er trygheden, vi er den gennemgående, ikk 

Lone : ja, ja 

Lærer : øhm, og det, øh, mange børn har en fortrolighed til deres lærer 

Lone : hm 

Lærer : øhm, så kommer det an på, hvor meget den fortrolighed jo så er der, øhm, men jeg 

oplever at mange i hvert fald udskolingsbørn har det i forhold til deres lærer.  

(Interview, Lærer, Bjerg skole). 

I dette uddrag fremtræder skole som tryghed, fortrolighed og relation mellem elev og lærer, og 

læreren gøres synlig som en, der kan ”holde nogen ting nede indtil de så går ud af skolen”. 

Lærerens menneskevarme og hjerte, er noget, flere SSP-medarbejdere vender tilbage til som 

centralt i arbejdet i skolen, men det er også noget, som forstås som truet, og, som en lærer siger, 
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vil skabe ”en kold skole” og ”et koldt sted”44. Truslen kan også opleves at komme fra ledere, der 

ikke forstår hjertearbejdet, hvor sårbare eller uvorne elever ses som nogen, der kan hjælpes og som 

skal rummes og som nogen, man kan investere ekstra ressourcer og ekstra tid i. Det er ledere, som 

tilsyneladende ikke forstår denne kultur, og som i stedet for at hjælpe børnene, straffer dem ved at 

smide dem ud fra skolen, som i følgende eksempel, hvor en lærer fortæller om at skifte leder på 

hendes skole: 

Lærer : ”Jeg er heldig, jeg har været på en skole i alle de her år, også med min gamle 

skoleledelse, hvor vi faktisk kæmpede endnu mere for de her børn med særlige behov 

og vi fik rigtig mange børn fra de andre skoler, der ikke kunne rummes….()….Men 

det er, øhm, og så var det jo spændende at få en ny skoleledelse, og vi har også haft 

en souschef inde, hvor man, måske havde hun i hvert fald ikke helt det samme 

bankende hjerte og helt samme måde at arbejde på først, så vendte det lidt til sidst, 

øhm, og så havde vi en, også en afdelingsleder, og han havde absolut ikke det her, 

de skulle bare ud alle sammen, og det var for mig ganske forfærdeligt, det var der, 

hvor jeg stod og tænkte, hvis det er sådan, han skal blive, så skal jeg ikke blive, fordi 

jeg skal ikke være et sted, hvor der er et menneskesyn, der er på den her måde, eller 

(utydeligt). 

Lone : Og når han synes, de skal ud, altså hvad var hans begrundelse? 

Lærer : Jamen han kom fra en privatskole. 

Lone : Okay 

Lærer : og så smed han bare børn ud 

Lone : ja 

Lærer : og han havde overhovedet ingen feelings med de her børn vel. 

Lone : Nej 

Lærer : Han rejste heldigvis selv ret hurtigt ikk’. 

I eksemplet får vi ikke indsigt i ledernes begrundelser for at smide elever ud, men eksemplet viser 

samtidig, at det er noget, der sker, ikke blot på lærerens egen skole, men også på andre skoler. Vi 

ser også udfoldet en forskelssætning mellem det at arbejde med at se børnene gennem en optik, 

som gerne vil fjerne den uønskede opførsel gennem hjælp, støtte og rummelighed inden for skolens 

rammer, og en optik, der straffer opførslen og som fjerner det uønskede og forstyrrende element 

for at beskytte det indre liv på skolen. Og det er en forskelssætning, som ikke blot har med synet 

                                                 

 

 

44 Dette er sagt i forbindelse med de ændringer for lærerrollen, som de nye arbejdstidsregler og den 

nye skolereform tænkes at have skabt. 
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på eleverne at gøre, men også noget som har som konsekvens, at der er nogen voksne, som ikke 

kan eller ikke vil arbejde på skolen, hvis den ene rationalitet er fremherskende på bekostning af 

den anden. Lærere må gå eller ledere må gå, hvis den ene eller den anden er fremherskende, for 

de er uønskede for hinanden. Og det er ikke blot et spørgsmål mellem ledere og medarbejdere, 

men også markeringer lærere imellem eller markeringer i klasseværelserne, hvor orden 

opretholdes på forskellig vis. 

 

Skole som kildekritik og demokrati 

Det er i starten af mit feltarbejde, og jeg deltager på et SSP-medarbejderinternat, hvor en del af 

programmet er forskellige workshops. Jeg har valgt at deltage i en workshop med titlen 

”Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme – et socialfagligt rationale” under ledelse af 

Styrelsen for international rekruttering og integration (SIRI), kontoret for medborgerskab og 

integration. Formålet for workshoppen er dels at give informationer om ekstremisme og 

forebyggelse af ekstremisme, dels at involvere SSP-medarbejderne i dette arbejde gennem deres 

institutionelle placeringer i diverse velfærdsinstitutioner. Workshoppens deltagere er en blanding 

af kommunens lærere, pædagoger og politifolk og andre faggrupper, der er involveret i SSP-

arbejdet, og workshoppen er en blanding af oplæg og gruppearbejde. 

I en af de fælles diskussioner kommer følgende ordveksling: 

Spørgsmål fra oplægsholder til lærerne: Hvad vil de gøre ved et udsagn fra en elev om, at 

holocaust ikke eksisterer? 

Lærer: Man ville diskutere kildekritik. 

(Noter, medarbejderinternat). 

Eksemplet viser en adressering til skolen og en forventning til lærerne om, at indholdet i 

adresseringen er noget, som de vil have et svar på. Eksemplet viser også et svar på en forestillet 

potentiel trussel, hvor truslen er et tankesæt, der har en forkert opfattelse af virkeligheden. Svaret 

er ”kildekritik” som noget, der kan læres i skolen og som noget, der kan afværge misinformation, 

og som kan forme et tankesæt hen imod en kritisk holdning til fakta og informationer. Det er en 

måde at give tiltro til fornuften og til formningen af afbalanceret involvering (”reasonable 

passionate” (Meere & Lensink 2015:13) i noget, som man kan føle meget for. Ved at fremhæve 

kildekritik som svaret på en uønsket holdning, undgår man som lærer direkte at skulle udfordre 

selve holdningen eller idealet, der kan lægge bag en sådan udtalelse – for skole bør jo være et 
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sikkert sted, hvor alt kan diskuteres – og i stedet bliver interventionen placeret i måden, som 

eleverne dedikerer sig til idealer på og i vejen hen imod en holdning. Det er så at sige en indsats, 

der skal virke på den lange bane. 

Kildekritik er et meget konkret svar på, hvad det er, skolen tilbyder i arbejdet med 

anti-radikalisering. Der er også andre forventninger til, hvad skolen bør gøre i sammenhæng med 

anti-radikaliseringstiltag, eksempelvis i næste eksempel, hvor en SSP-konsulent, som særligt 

arbejder med unge og radikalisering, søger at mane til besindighed i snakken om unges 

radikaliseringsprocesser, og peger på, hvad han synes, skolerne bør koncentrere sig om:   

”Og, som jeg siger, jeg, jeg, jeg prøver egentlig på at få nogen andre overskrifter i gang også, 

tror jeg, når jeg er ude på skolerne. Øhm, det kunne være demokratiforståelse, rettigheder, 

menneskerettigheder, alt muligt andet, ikk, altså prøve på, på en eller anden måde at 

neutralisere en lille smule, tror jeg.”  

(SSP-konsulent Gulby). 

Overskrifterne demokratiforståelse, rettigheder og menneskerettigheder bliver nævnt som noget, 

der kan neutralisere noget andet, hvor det her er en oplevet tendens til, at skolerne fokuserer for 

meget på at spotte tegn på radikalisering hos enkelte børn, hvor de i stedet burde koncentrere sig 

om noget andet. Overskrifterne kaster både lys på et forventet fagligt skoleindhold, og 

overskrifterne markerer en forventning om, at skolens primære opgave bør være at agere videns-, 

norm- og værdioverfører, hvor det er særlig viden og særlige normer og værdier, der fremhæves 

som en front i arbejdet med at modvirke radikaliseringsprocesser. I næste eksempel fra et 

mandagsmøde kommer også et klart bud på, hvad det er, skolerne forventes at kunne i forhold til 

anti-radikalisering, nemlig demokratisk dannelse. Men ordvekslingen peger så videre på, hvad 

skolen opleves som ikke så skarp til, nemlig at kunne udpege tegn på radikalisering hos børnene 

og de unge: 

SSP-konsulent : Bekymrende at vores samarbejdspartnere ved så lidt om det her 

[radikalisering]. De melder det for hurtigt. De bør jo vide noget om det. 

Skolen har jo en generel dannelsesopgave om demokrati. 

Ungecenter  : Hellere at de kommer med noget. 

SSP-konsulent : Vi skal finde en ensrettethed, så lærerne ikke bare ringer til PET med 

det samme. 

(mandagsmøde 191216) 

Gennem SSP-konsulentens bekymring om skolernes og lærernes utilstrækkelige viden om tegn på 

radikalisering bliver skolens opgave med at underrette PET om børn og unge med tegn på 
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radikalisering tydelig. SSP-konsulenten sætter i eksemplet sin lid til mere viden og oplysning om 

radikalisering, og han har tiltro til, at en sådan viden kan have en standardiserende funktion, så 

lærerne bliver klædt på til at vide, hvilke tegn, de skal kigge efter hos børnene, når de skal udpege 

potentielt radikaliserede unge. Her synliggøres en tiltro til, at skolen ville kunne løse en opgave 

med at spotte og udpege potentielt radikaliserede unge, hvis de blot får mere viden og oplysning. 

Denne tiltro til skolens evne til tidligt at kunne udpege særlige børn, og til skolens opgave som 

normoverfører og opdrager, ligger i tråd med en tendens, Wahlberg (2014:16) har identificeret i 

Sverige, nemlig at tiltroen til skolen som sted for kriminalitetsforebyggelse er intakt, og at 

begrundelserne for, at det ikke lykkes, hentes i manglen på viden og manglende på standardiserede 

værktøjer. Der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved skolen og ved, hvad skolen og dens lærere kan, 

tværtimod så naturaliseres skole med en vis selvfølgelighed til et sted, der kan aflæse og spotte 

børn og som kan forme og danne børn. 

Men på trods af tiltroen til skolen, så ytres altså en vis frustration over den måde, 

som skolen aflæser tegn på radikalisering hos eleverne. En SSP-konsulent fortæller i et interview, 

at deres henvendelser fra skolen om tegn på radikalisering er steget med 300%, og han fortæller 

endvidere, at han synes, at en sådan radikaliseringsdagsorden har gjort, at noget, der tidligere ville 

have været udpeget som mistrivsel eller andre sociale problematikker, nu bliver til bekymringer 

om radikalisering: 

”…..så de bekymringer, vi får ind, igen skal man kigge så på det indhold, altså du ved, hvad 

er det for en bekymring som rent faktisk håndterer, og det er jo alt lige fra, nu sidder lille 

Ole ude i en 8. klasse og skriver, at IS, det er bare det fedeste i hele verden, og kunne man 

bare, og, og det er jo der, hvor at så, igen, jeg, jeg tror, at de ser det jo ikke, de ser det ikke 

på samme måde, som det at håndtere for eksempel skolefravær, eller noget andet, og det er 

jo det, vi taler ind i at de skal. Så når, når vi nævner noget omkring radikalisering, så er det 

jo, uh nej, nu er vi nødt til at, du ved, den skal videre den her, fordi at det kan jo godt være, 

og Ole har jo også haft enkelte udfordringer, han pjækkede jo også engang i 7 klasse og 

sådan noget, ikk, og så bliver det den der, den bliver, den bliver rigtig svær ikk.” 

(Interview SSP-konsulent Gulby). 

I eksemplet tydeliggøres to forskellige professionelle positioner, hvor den ene positionerer læreren 

som en, der udpeger barnet som et potentielt farligt barn, som synes at vise tegn på radikalisering, 

og som der derfor skal rapporteres videre om til politiet og PET. Den anden position positionerer 

læreren som en, der ser det almindelige barn, der har nogle udfordringer, eksempelvis skolefravær, 

og som skolen og læreren selv kan begynde at arbejde med. De to positioner, og med det øgede 

antal henvendelser om bekymringer om radikalisering, kan tyde på, at lærerens position i forhold 
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til at få øje på særlige børn er ved at ændre sig. I gennem interviewet fortæller SSP-konsulenten 

om, hvordan han søger at rådgive skolerne omkring disse udpegninger og bedømmelser af 

potentielt radikaliserede unge, og i det næste eksempel vises, hvordan han søger at fremhæve 

pubertet og teenageliv som en norm i arbejdet med at beslutte graden af bekymring: 

”det er der, hvor man gennemgår en forandringsproces og, altså hvor man får prøvet nogen 

ting af noget, og det her kan også være noget, man bare siger, ”du ved, IS er det fedeste i 

hele verden”, og det er ikke som sådan fordi at det betyder det samme som at rejse til Syrien 

ugen efter. Der er jo også det indhold, at mange andre ting også, jo, for at det ret faktisk sker, 

ikk. Øhm, så det der med, du ved, hele tiden at sige, jamen hvad fanden øhm, hvad er det her 

egentlig for noget, ikk, øhm, og det, ja, det, det er i hvert fald også en del af det, tænker jeg 

umiddelbart.” 

(Interview SSP-konsulent Gulby). 

Her bliver det almindelige teenageren, der gennemgår en forandringsproces, og som prøver 

grænser af, hvilket forstås som forventelig adfærd til denne fase i livet (Atkinson 1980). 

Teenageren præsenteres som norm for adfærd, og som en kategori, som andre kategorier kan 

prøves i forhold til, og hvor omstændigheder omkring teenageren ses som væsentlige at medtænke 

i en slags risikovurdering af den unge. SSP-konsulentens opfordring til besindelse i udpegningen 

af potentielt radikaliserede unge, er også en markering i forhold til skolerne om at trække på deres 

personlige kendskab til børnene og at trække på deres pædagogiske, psykologiske og socialfaglige 

viden til at forstå det enkelte barn og dets handlinger, og om at trække følehornene lidt tilbage i 

forhold til at kunne tolke på det potentielt farlige barn. Det er en markering, der indhegner skolens 

ekspertise til noget om at vide noget om børn, deres udvikling og sociale omstændigheder, når det 

drejer sig om at spotte noget, der ikke er bundet til fag og faglighed, og som sætter viden om tegn 

på radikalisering samt kriminologisk viden på den anden side af hegnet, som noget, skolerne endnu 

ikke mestrer, men som de kan få hjælp til via eksperter. 

Formaningen om at være varsom i udpegningen af potentielle radikaliserede unge, 

og de mange henvendelser fra skolerne om mulige tegn på radikalisering, siger også noget om, at 

skole, i en sikkerhedsskabende forebyggelse, begynder at indtage en anderledes rolle overfor 

særlige børn, og begynder at træde frem som en aktør, der ikke blot underviser i demokrati og 

kildekritik, men også holder øje med og rapporterer om tegn relateret til terror. Det bliver det 

potentielt farlige individ med en særlig adfærd relateret til særlige idealer, der træder frem som 

forgrund for blikket, hvor forklaringer for adfærden findes i udefrakommende ideologiske eller 

religiøse påvirkninger, mens det udsatte barn i risikable situationer træder i baggrunden for det 
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blik, der får øje på noget i denne sammenhæng. På denne vis kan skole blive et risikabelt sted at 

opholde sig, hvis man har radikale holdninger, som man giver udtryk for, for man kan enten 

risikere at blive spottet som en, man skal være bekymret og måske bange for, eller forsøgt 

neutraliseret gennem kildekritik og demokratisk dannelse, så man udvikler en afbalanceret 

involvering i idéer og idealer, som man tiltrækkes af. 

Ved at sætte skole som et punkt for forventninger til at kunne spotte særlige elever 

og til at kunne forme og ændre elever i trygge omgivelser, så sættes også en forventning, der på 

mange måder udfordrer et kriminalpræventivt arbejde, hvor det er vigtigt, at eleverne gerne vil 

være i skolen. I følgende eksempel forholder SSP-konsulenten fra Grønby sig indirekte til dette 

ved at beskrive, hvordan de i kommunen har forsøgt at adskille afrapporteringer om potentiel 

radikalisering til politiet og PET væk fra det kriminalpræventive arbejde, der foregår i regi af SSP: 

”En anden ting i forhold til terror og radikalisering så er det rigtigt, rigtigt vigtigt, synes jeg, 

og det vil vi hele tiden påpege i Grønbys kommune og i vores SSP-samarbejde, det er frit 

for enhver at ringe med sin bekymring til det lokale politi, som videregiver oplysningerne til 

PET, eller i hvilken gren i politiet det end måtte være, det kan også være en færdselsbetjent, 

hvis det skulle være, men det må du jo som borger gøre. Som professionel kan du gøre det 

samme. Øh, der hvor jeg tror at æh, omkring radikalisering og terror, øh, vi skal være lidt 

bevidste om, er de perioder, hvor vi har haft de her terroranslag, der har vi som professionelle 

også været en del af en mytedannelse, eller har set terror overalt, eller har haft en større 

agtpågivenhed, lidt overdreven agtpågivenhed, som jeg tror, er meget normal i sådan nogen 

situationer. Der tror jeg egentlig også som nyt, som en ny gren, at arbejde med social kontrol, 

æh og, under, i den blide form for radikalisering, er vi også blevet bevidste om, at når vi går 

sådanne nogle perioder i møde, at den statslige efterforskning eller ordenshåndhævelse, 

sammenholdt med det kriminalpræventive, også har været udfordret, fordi, æh, hvornår 

bryder du din tavshed i forhold til, hvad der er en trussel for rigets sikkerhed. Er det fordi 

der er et barn, der sidder og ser IS-videoer på Youtube og omtaler dem for sine muslimske 

venner i skolen, det er jo nogen ting, vi ikke skal røre ved, og der plejer vi så at sige, jamen, 

det er der jo nogen andre mennesker, der skal træffe det skøn, og der skete der noget genialt 

i Grønbys kommune, at der blev ”Anti-radikaliserings”-indsatsen opfundet i 

”Forvaltningen”. Og det ansvar blev lagt over på dem, og den erfaring blev lagt over på dem, 

og det gjorde rigtig meget for os andre.” 

(Interview SSP-konsulent, Grønby) 

Her rejses spørgsmålet, om kriminalitetsforebyggende arbejde i lokale og kommunale 

velfærdsinstitutioner kan forenes med politiets og efterretningstjenestens (statslige) behov for 

efterretninger om særlige børn og unge, der kan udgøre en fare for rigets sikkerhed. Og det siges, 

at SSP som et lokalt og kommunalt forankret samarbejde har svært ved at kunne rumme både en 
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opgave med at være sted for tillidsskabelse og bløde indsatser sammen med mere hårdt 

politiarbejde som udpegning og efterretning. I Grønby kommune har de søgt at adskille 

efterretninger og indsatser med radikalisering fra det mere generelle kriminalitetsforebyggende 

arbejde, men det løser som sådan ikke lokaliseringen af det overvågende blik i skolen, som stadig 

har pligten til at underrette om mistænkelig adfærd.  

Blandingen af det bløde og det hårde, det sociale og det håndhævende, har siden 

SSP’s start været en udfordring i samarbejdet, og med terrorangrebene og frygten for radikalisering 

af børn og unge er der sket en skærpelse af forventninger til den måde, skole sættes som aktør i 

det kriminalitetsforebyggende arbejde. Skærpelsen er udtryk for det, som jeg tidligere har betegnet 

som en forskydning fra at styre kriminalitetsforebyggelse gennem risiko-management til en styring 

gennem sikkerhed, hvor særligt statens og rigets sikkerhed bruges som begrundelse for 

nødvendigheden af særlige tiltag. Skærpelsen har også som effekt, at det sikkerhedsskabende 

arbejde i skolen har nogle virkninger, hvor det i det sidste eksempel tydeligt bliver sagt, at det er 

særlige elever, der bliver tydelige for skolens blik, nemlig den muslimske elev med interesse i 

terrorrelateret materiale, og det er også denne elev, der bliver tydelig som mål for et 

dannelsesprojekt om at forme en afbalanceret involvering i de materialer, en sådan elev kunne 

tænkes at være interesseret i. På denne vis producerer skolen risikabel etnicitet (forbundet med det 

at være muslim) ved at udpege og ved at ville neutralisere det risikable.  

 

Opsamling 

I relation til afhandlingens analysespørgsmål udkrystalliseres skole i talen om skolen som et 

afgrænset område og miljø, hvor børn helst skal befinde sig, og befinde sig på særlige måder og 

på særlige tidspunkter. Et sådant syn på skole bliver tydeligt i SSP-medarbejderes beskrivelser af, 

hvordan nogle børn skal hjælpes tilbage til skolen efter lang tids fravær, i beskrivelser af, hvordan 

nogle børn spottes på skolen uden for normal skoletid, og i beskrivelser af, hvordan nogle børn er 

udadreagerende, ikke kan følge med fagligt, har konflikter med andre børn eller har en adfærd, der 

ikke hører hjemme på en skole. I disse beskrivelser forklares skole ikke, i stedet er det børn og 

deres adfærd, der beskrives i forhold til skolen og i forhold til det at være i skole. Gennem 

beskrivelser af skole som et afgrænset område, hvor børn helst skal befinde sig på særlige måder 

kommer også et syn på skolens lærere til syne, hvor de udpeges til at kunne spotte elever, der 

opfører sig anderledes eller har uønskede holdninger. Dette gælder både i snakke om mistrivsel og 
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i snakke om arbejdet med anti-radikalisering, hvor særligt børns holdninger og værdier forventes 

at kunne spottes. 

 Når skole beskrives, sættes den som fikspunkt for en forhåbning om et godt lille 

fællesskab, som gennem varme relationer mellem børn og lærere, tidlige faglige indsatser og 

gruppedynamiske indsatser både kan modstå udefrakommende påvirkninger, og som kan virke 

som forsvar for særlige værdier og holdninger, som hører til et større nationalt fællesskab. Skolen 

tillægges også virkemåder som at kunne forme børn og unges tænkemåder, at kunne forebygge 

samfundsmæssig marginalisering gennem skabelsen af forudsætninger for fremtidige 

jobmuligheder og at kunne etablere sikre læringsmiljøer, der på forskellig vis udvikler børn. På 

denne vis tales skole frem som et disciplinerende miljø, som kan formes og som former nogen. 

 Bekymringsscenarier etablerer skole som noget, der er fraværende eller tilstede i 

børn og unges liv som faktorer i et overblik over den enkelte unges livsomstændigheder. 

Skoletilstedeværelse virker i disse beskrivelser som en beroligende faktor, der nedjusterer graden 

af bekymring for den enkelte unge, mens skolefravær har den modsatte virkning.  I 

bekymringsscenarierne får skole status som en beskyttelsesfaktor i en risiko-management, der 

søger at optimere barnets og den unges forbedringsmulighed gennem at aktivere ønskede 

påvirkninger af barnet, og hvor skole anskues som en påvirkning, der gerne må maksimeres, enten 

som almindelig skolegang eller som alternative skoletilbud. 

 Gennem SSP-medarbejdernes beskrivelser af deres arbejde med børn med meget 

skolefravær forvrænges billedet af skolen som et trygt miljø og et godt fællesskab til at være et 

sted, børn gemmer sig for, og som de finder farligt og utrygt.  
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Vidensproduktion om velfærdsarbejde, der 

mobiliserer forsvar for nationen, staten og 

fællesskabet 

I dette afsnit ekspliciterer jeg mit videnskabelige bidrag gennem først en kort opridsning af 

afhandlingens to teoretiske greb og dernæst ved at placere min vidensproduktion i forhold til 

tidligere præsenterede forskningsfelter. 

Jeg har gennem afhandlingen skabt viden om velfærdsarbejde som forsvar for 

nationen, staten og fællesskabet gennem to teoretiske greb. Jeg tager et første afsæt i Michel 

Foucaults overvejelser omkring sikkerhed, og i hans genealogiske dispositivanalyse af et 

sikkerhedsskabende dispositiv. Denne analyse giver afhandlingen en historisk dybde, som jeg 

anvender til at vise stabiliseringer og destabiliseringer i nutidige regeringspraksisser relateret til 

sikkerhed. Foucaults idéhistoriske studier viser, hvordan arbejdet med sikkerhed er relateret til 

juridiske, disciplinære og sikkerhedsskabende dispositiver, hvor særligt hans uddybning af et 

sikkerhedsskabende dispositiv begrunder afhandlingens forståelse af kriminalitetsforebyggelse. 

Det er en forståelse af en udbedrende teknologi, der etablerer redskaber, der sætter i stand til at 

behandle, hvad der potentielt viser sig. Det er en teknologi, der virker gennem realiteten, som den 

søger at nivellere og holde på et acceptabelt niveau for at kunne forsvare et ønsket fællesskab. Det 

er en styringsteknologi, der bearbejder miljøet omkring mennesker, og som centrerer sig omkring 

potentialitet, miljø og cirkulation, Det er en styring, der har hele befolkningen som målgruppe for 

det kriminalitetsforebyggende arbejde.  

I afhandlingen etablerer jeg SSP-samarbejdet og kriminalitetsforebyggelse som 

velfærdsarbejde og som del af et praksisregime, der relaterer sig til sikkerhedsskabende, 

disciplinære og juridiske dispositiver. Jeg bidrager med en tilgang til dispositivanalyse, hvor 

dispositivers skabende og disponerende kræfter kaster et blik på velfærdsarbejde som en 

epistemologi, der kan studeres, mens den bliver til og er i færd med at gøre noget synligt og nogen 

synlige. 

Jeg kombinerer derudover en etnometodologisk inspiration, John Searles begreb om 

sproghandlinger, analytiske nøgler fra MCA og dispositive akser og linjer, og viser, hvordan SSP-

medarbejderes begrebsliggørelser af børn og unge, familie og skole folder sig ud, mens de bliver 

til som normgivende mønstre. Denne teoretiske kombination udkrystalliserer måder, hvorpå børn 

og unge, familie og skole gennem samtale bliver gjort synlige som fikspunkter for et 
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sikkerhedsskabende velfærdsarbejdes forståelser, intentioner, indsatser og forhåbninger. Gennem 

disse udkrystalliseringer viser jeg sociale dynamikker i velfærdsarbejdet, som gør det muligt at 

beskrive, hvordan velfærdsarbejdere producerer målgrupper for velfærdsarbejde. 

På den baggrund bidrager jeg med to skærpelser af det, som anden forskning har 

beskrevet som risiko-management i transformeringen af det sociale i forhold til problematiseringer 

af løsninger på kriminalitetsproblemet (O’Malley 1992, 2003, 2010, Garland 1997, Borch 2005). 

Jeg viser med den første skærpelse, hvordan kritiske begivenheder som terrorangrebene i 2001 og 

krisen om Muhammedtegningerne i 2005 fremkalder og forrykker vante kategorier og forståelser 

gennem en styring gennem sikkerhed. Jeg tydeliggør en global risiko-management med global 

cirkulation af viden, standardisering af lovgivning, øget overvågning af befolkningen samt 

produktion af viden om forebyggelse af terror, som produceres som svar på en 

grænseoverskridende og global kriminalitetsproblematik. Denne globale risiko-management 

synliggør en farlig kriminel, hvor farligheden forklares som psykisk påvirkelighed over for globale 

påvirkninger som internationale konflikter, sociale medier, globalisering, flygtningekrise og 

integrationsproblematikker.  

Denne skærpede risiko-management gennem sikkerhed virker gennem en 

velfærdsoverenskomst. Her forenes velfærdsstatens løfte om omsorg og sikkerhed for 

befolkningen med befolkningens accept af denne regeringspraksis som en fælles interesse i at få 

øje på og eliminere usikkerhedsskabende faktorer. Denne fælles accept har betydning for de måder 

en velfærdsinstitution som skole mobiliseres og forstås som del af en sikkerhedsskabende 

forebyggelse. Jeg viser, at det er uproblematisk for SSP-medarbejderne at forstå skole som et sted 

for normoverførsel og for holdnings- og adfærdsbearbejdelse som bidrag til 

kriminalitetspræventivt arbejde. Dette er en accepteret måde at tage hånd om kollektivets samlede 

liv på, og der er en klar forventning om, at skolen kan minimere risikoen for voldelig ekstremisme 

gennem undervisning i demokrati, rettigheder og kildekritik. Der er en tiltro til, at en sådan 

undervisning kan påvirke elever henimod afbalancerede involveringer i særlige tænkemåder og 

idealer. Jeg tydeliggør, at der er flere problematiseringer, når talen falder på skole som et sted, der 

differentieret spotter og afslører former for uønsket adfærd og tænkning, og som rapporterer videre 

til politiet og PET. SSP-medarbejderne accepterer skolens rolle som udpeger af, og meddeler om, 

farlige individer, men de problematiserer lærernes håndteringer af denne opgave ved at sætte 

spørgsmålstegn ved lærernes viden om observation af tegn på radikalisering. 
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Min anden skærpelse i forhold til tidligere forskning i risiko-management som del af 

transformeringen af det sociale er mit fokus på relationen mellem velfærdsarbejder og målgruppen 

for velfærdsarbejdet. Her viser jeg en tiltagende ændring i forholdet mellem velfærdsarbejderen 

og den, som velfærdsarbejderen skal hjælpe på vej. Det øgede fokus på overvågning, udpegning 

og på farlig kriminalitet (potentiel terrorvirksomhed) tillægger barnet og den unge en hidtil uset 

farlighed, der kalder på mere kontrol og mere målrettet holdningsbearbejdelse. Dette placerer 

velfærdsarbejderen i en mere varsom position, hvor trangen til at hjælpe og støtte også bliver til 

en trang til at gardere samfundet mod det farlige. Jeg viser, hvordan en sådan ændring er en 

forstyrrelse af en professionel selvforståelse, hvor hjertet, tilliden, gensidigheden og 

relationsdannelsen ses som meningsfuldt i arbejdet, og som noget, de unge har behov for. 

Skole er i det sikkerhedsskabende arbejde et miljø, der fungerer som fixpunkt for en 

politisk optimisme og forventning. Der er en forventning til skolen om at kunne være et 

inkluderende og sikkert miljø, hvor afbalancerede involverede elever er interesserede i at diskutere 

holdninger og værdier sammen med andre inde i skolen. Disse forventninger til skolen etablerer 

skole som et forsvarsværk, der beskytter særlige samværsformer og værdier, der forventes at kunne 

virke som beskyttende faktorer omkring skolens børn. Jeg viser, hvordan et sådant miljø for nogen 

børn opleves som så truende og utrygt, at de barrikaderer sig i hjemmene og ikke tør komme i 

skole. Et sådant skolefravær bliver mødt som noget, der udgør en risiko for barnet, og som derfor 

søges minimeret gennem aktiveringer af familien omkring barnet og gennem anmassende 

opsøgende foranstaltninger, der søger at følge barnet tilbage til skolen. Jeg viser yderligere, 

hvordan skole er et risikabelt miljø at opholde sig i, hvis man som muslimsk elev udviser interesse 

for IS eller andet materiale, der forbindes med ekstremistiske holdninger. Her bliver man spottet, 

og det er også her, hvor der sker intensiveringer af holdningsbearbejdende og adfærdsændrende 

indsatser. På den måde synliggør jeg, hvordan skole, som et sikkert og sikkerhedsskabende miljø, 

antager forskellige former over for forskellige børn. Skolen er et trygt miljø for det almindelige 

barn med almindelige udfordringer, mens skole er et risikabelt miljø at opholde sig i, hvis man 

afviger fra det almindelige barn ved at være et muslimsk barn med interesser for ekstremistiske 

holdninger, som står i modsætning til forståelser af demokrati og menneskerettigheder. 

 

Jeg har produceret viden om kontinuerlige oversættelser af børn og unge og deres 

adfærd og omstændigheder til abstrakte og generaliserede bureaukratiske former, hvorved de 

konstrueres som sociale kategorier. På denne vis er jeg på linje med institutionsetnografiske studier 

(Järvinen & Mik-Meyer 2004, 2012, Mik-Meyer 2017, Tegtmejer, Hjörne & Säljö 2018), og 
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bidrager med en indsigt i, at institutionelle kriminalitetsforebyggende begrebsliggørelser af børn 

og unge forstærker allerede konstaterede sociologiske tendenser, eksempelvis at skole både 

tiltrækker og afstøder (Willis 1977, Bourdieu & Passeron 1979, Øland 2007, 2017). Jeg viser, at 

SSP-medarbejdernes begrebsliggørelser ikke producerer nye forståelser af børn og unge, men 

forstærker etablerede institutionelle forståelser gennem koordinerende og bureaukratiske 

ordninger.  

Jeg forstår også begrebsliggørelsernes forstærkninger af konstaterede sociologiske 

tendenser som en realiseret grundlæggende dynamik i selve velfærdsarbejdet. Dette handler om, 

hvordan velfærdsarbejdere producerer velfærdssamfund gennem måderne, hvorpå de producerer 

de grupper af mennesker, hvis lidelser og udfordringer, de skal afhjælpe (Simmel 1965, Lea 2008). 

Jeg har etableret viden, der viser, at SSP-medarbejderne gentagne gange beskriver barnet og den 

unge gennem dets ret til at være del af det store fællesskab, og gennem deres forpligtelse til at 

hjælpe med at dette kan lade sig gøre. Den realiserede dynamik viser sig ved, at barnet og den 

unge kontinuerligt begrebsliggøres på en sådan måde, at velfærdsarbejderen installerer sig selv 

som en, der kan afhjælpe barnets eller den unges problematikker gennem barnets og den unges 

iboende vilje til at ville tilpasse sig, dets vilje til at tage imod hjælp samt dets potentielle 

forbedrings- og udviklingsmulighed. Dynamikken har en cirkulær form, hvor den potentielle 

forbedringsmulighed hele tiden retfærdiggør en re-installering af velfærdsarbejderen, selv om 

tidligere indsatser ikke har hjulpet den unge og dennes situation. Dynamikken udkrystalliserer et 

værdigt trængende barn, som et, der er omgivet af nogle omstændigheder (risikofaktorer), der kan 

påvirke barnets livschancer og valg, og som et, der udviser vilje og villighed til forandring og 

tilpasning, som gør det muligt at hjælpe barnet. De unge, der ikke vil hjælpes, er psykopaterne 

eller de tabte, som ikke udviser vilje til at ville hjælpes eller tegn på forbedring, på trods af tidligere 

hjælpeforanstaltninger.  

 

Tidligere forskning relateret direkte til SSP-samarbejdet har undersøgt arbejdets 

vidensformer som konflikter mellem involverede professioners vidensformer (Tamborg 2016) 

eller som en konflikt mellem brugen af forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret viden i SSP-

medarbejdernes risikovurderinger (Fuglsang 2014). Jeg bidrager med viden om en epistemologisk 

praksis i SSP i sin helhed, som måder at ræsonnere på, der viser nutidige stabiliseringer af historisk 

skabte ontologier, som særligt handler om barnet i risiko og det farlige barn relateret til 

kriminalitetsproblematikken. Jeg har således skabt viden om, hvordan praktiske SSP-

ræsonnementer orienterer sig gennem bekymringsscenarier, hvor en forståelse af graden af alvoren 
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af en uønsket adfærd bestemmes ud fra en norm for det almindelige barn, der er i en særlig livsfase, 

hvortil der hører en forventet adfærd, og hvor barnet er forældrenes barn. Jeg har yderligere skabt 

viden om praktiske håndteringer af tvivl, konflikt og uenighed i debatter om graden af den unges 

forbedringsmulighed. Her kommer uenighed frem som forskellen mellem at finde et momentum 

for tiltroen til den unges udviklingsmulighed gennem pædagogisk-psykologisk orienterede 

disciplinære foranstaltninger, eller et momentum for et fokus på regulering af adfærd gennem, til 

tider, strafferetslige konsekvensforanstaltninger. 

Endelig har jeg tilvejebragt viden om, hvordan magt håndteres på SSP-samarbejdets 

udførende niveau som måder at stabilisere tvivl og løse uenighed på. Her viser jeg en tendens til, 

at SSP-medarbejderne søger at dulme tvivl ved at spørge jura og lovgivning til råds om det rigtige 

at gøre eller fremhæver politiske og kommunale retningslinjer som retningsgivere. Der er også en 

tendens til gerne at ville kunne tøjle konflikter og uenigheder gennem redskaber til bedre 

mødeledelse. På denne vis bidrager jeg med viden om beslutningstagning som en 

samhandlingsproces, hvor tvivl og uenighed producerer spørgsmål og svar, der afprøver forståelser 

og beskrivelser af den unge, adfærd og interventionsmuligheder, som formes gennem de måder, 

som samtaledeltagerne forstår og svarer hinanden på. Jeg viser her en asymmetri i SSP-møderne, 

hvor politiet har en særlig position gennem deres juridiske ret til at udvælge sager til dagsordenen, 

og hvor sprogbrugen på møderne tager farve efter et politisprog – eksempelvis ”han er blevet 

antruffet på Torvet”. 

 

Et afsluttende spørgsmål - skaber tryghedsskabende kriminalitetsforebyggelse 

(u)tryghed for børnene? 

Afslutningsvis vil jeg pege på et spørgsmål, som jeg sidder tilbage med efter arbejdet med denne 

afhandling. Spørgsmålet er centreret omkring børns møde med politiet i skolen.  

Spørgsmålet tager udgangspunkt i den umiddelbare accept af, at skole er en del af et 

velfærdsstatsligt kriminalitetspræventivt arbejde. Her bruges befolkningens tillid til skolen, samt 

skolens naturlighed som et hverdagsfænomen, til at lade det statslige kriminalpræventive politi få 

direkte adgang til skolens børn gennem kriminalitetsforebyggende undervisning. Mit spørgsmål 

handler i denne forbindelse om, hvordan børn selv oplever konkret at møde det kriminalpræventive 

politi inde i skolerne eller på fritidsklubberne, hvor de færdes som del af deres hverdagsliv. 

Opleves det som uproblematisk, eller kan oplevelsen være præget af anderledes oplevelser med 

politiet uden for skolen, som gør, at det opleves som utrygt at støde på politiet som del af skolens 
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miljø? Ved at få indsigt i børns oplevelser med at møde politiet i skolen kan der skabes viden, der 

bidrager til en nuancering og en udvikling af kriminalitetsforebyggende indsatser i et skolemiljø, 

som forventes at være et inkluderende miljø, hvor det opleves som trygt at være.  
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Tillægsdokument 

På opfordring fra bedømmelsesudvalget er dette dokument et tillæg til afhandlingen, der uddyber 

og præciserer to bundne opdrag, der er formuleret omkring afhandlingens analyser (DEL 2) og 

afhandlingens afslutning (DEL 3): 

o Som et tillæg til afhandlingens analyser skal der tilføjes en udvidet argumentation for, hvordan 

en kombination af en Foucault informeret dispositiv-tilgang og en mikro-sociologisk 

samtaleorienteret tilgang, trods deres forskellige udgangspunkter, har virket konstruktivt 

produktive for afhandlingens analyser. I diskussionen af dette indgår spørgsmålet om styrker, 

svagheder, muligheder og begrænsninger ved ”at lade etnometodologiens interaktionistiske 

perspektiv informere [informeres af] en Michel Foucault orienteret dispositiv-analytisk 

tilgang til materialet”, og hvad en sådan kombination kan bidrage med til en sociologisk 

baseret viden om et sikkerhedsskabende velfærdsarbejdes forståelser, intentioner og 

forhåbninger. Eksempler fra analysen kan med fordel inddrages i besvarelsen af spørgsmålet. 

 

o Som et tillæg til afhandlingens afslutning skal der tilføjes en teoretiserende argumentation og 

en kritisk diskussion af afhandlingens analyser, herunder en teoretisk/begrebsmæssig 

forståelse af centrale fænomener som ”risiko-management” (velfærdsarbejderen udspændt 

mellem at forene velfærdsstatens løfte om omsorg og sikkerhed), ”dynamikken i 

velfærdsarbejdet” (produktion af velfærdssamfund gennem produktion af grupper af 

mennesker, som skal hjælpes), tilsynekomsten af ”værdigt trængende børn og unge” samt 

”magtens former på SSP-samarbejdets udførende niveau” (dulme tvivl og uenighed ved 

samtale/forhandling). 

 

Rammesætning af min besvarelse af de to stillede opdrag. 

Besvarelsen er opdelt i del 1 og del 2. 

Del 1 forholder sig til det første opdrag. I denne del uddyber jeg min argumentation 

for analytisk at sammenkæde en dispositivtilgang og en mikrosociologisk samtaleorienteret 

tilgang, og jeg viser, hvordan disse to tilgange tilsammen virker konstruktivt produktive for mine 

analyser. Jeg argumenterer gennem tre trin, hvor det første trin har karakter af en redegørelse, hvor 

jeg, gennem en kort opridsning af andre studiers kombinationer af Foucault med anderledes 
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analytiske tilgange, placerer min sammenkædning i forhold til dette teoretiske landskab. Næste 

trin er en genetablering af afhandlingens analytiske og metodologiske udgangspunkt med et særligt 

fokus på min dispositv-tilgang og på etnometodologiens interaktionistiske perspektiv. Dette med 

det formål at tydeliggøre, hvor jeg ser styrker, svagheder, muligheder og begrænsninger ved en 

sådan sammenkædning. Sidste trin er et genbesøg af to af mine analyser, hvor jeg helt konkret 

viser, hvordan min metodologi bidrager med viden til en sociologisk baseret viden om et 

sikkerhedsskabende velfærdsarbejdes forståelser, intentioner og forhåbninger. 

Del 2 forholder sig til det andet opdrag. I denne del af min besvarelse begrebsliggør 

jeg udvalgte fænomener fra mine analyser. Dette gør jeg ved at kombinere nogle af mine empirisk-

baserede fund med anden teori, hvis forståelser og begreber jeg anvender til at udfolde og 

præcisere mine begrebssætninger af mit materiale. Formålet med dette arbejde er at kunne 

udtrykke på et alment plan, hvad det er, der er på spil i mit materiale. Arbejdet har mundet ud i 

følgende to teoretisk informerede begreber, der på et abstrakt niveau beskriver aspekter ved 

sikkerhedsskabende velfærdsarbejde som forsvar for nationen, staten og fællesskabet. Begreberne 

er velfærdsarbejde som bureaukratisk faglighed og velfærdsarbejde som re-installerende 

lindrende behjælpsomhed. 

Jeg har bygget denne del af besvarelsen op omkring to spor. Det første spor 

adresserer min udpegning af ”risiko-management” (velfærdsarbejderen udspændt mellem at 

forene velfærdsstatens løfte om omsorg og sikkerhed) samt ”magtens former på SSP-samarbejdets 

udførende niveau” (dulme tvivl og uenighed ved samtale/forhandling). I dette spor forholder jeg 

risiko-management til studier inden for ”governmental criminology”, som har været optaget af 

transformeringen af det sociale i en velfærdsstat under forandring, og særligt transformeringen af 

det sociale i forhold til problematiseringer af løsninger på kriminalitetsproblemet.45 Her er det 

særligt Pat O’Malleys (1992, 2003, 2010) identificeringer af neo-liberale rationaliteter og risiko-

baserede kalkulationer i kriminalitetsforebyggelse, og hans udpegning af en social teknologi som 

”ny prudentialisme” (O’Malley 2010:325) som jeg anvender til en første begrebsliggørelse af 

                                                 

 

 

45 Her vil jeg henvise til min afhandling, hvor jeg på siderne 21-28 udfolder dette forskningsfelt. Jeg 

vil kun kort nævne her, at det er et Foucault-inspireret forskningsfelt, der er interesseret i regeringspraksisser, 

styringsrationaliteter og styringsteknologier relateret til kriminalitetsproblemet. Jeg trækker særligt på litteratur fra 

1990’erne, hvor der var en særlig interesse for neo-liberale styringsformer i en velfærdsstat under forandring. 
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risiko-management som en form for bureaukratisk faglighed. Dette begreb udfolder jeg yderligere 

ved at trække på Webers begreb om bureaukrati46 og til Øjvind Larsens (Larsen 2018) udlægning 

af Hanna Ahrendts og Zygmunt Baumans tanker om lydighed og myndighed i sin beskrivelse af 

”den lydige forvalter”. 

Det andet spor adresserer ”dynamikken i velfærdsarbejdet” (produktion af 

velfærdssamfund gennem produktion af grupper af mennesker som skal hjælpes) samt 

tilsynekomsten af ”værdigt trængende børn og unge”. Disse fænomener begrebsætter jeg gennem 

Georg Simmels sociologiske forståelse af samfundsmæssige former for assistance til udsatte 

grupper (Simmel 1965, 2019), hvilket jeg begrebsmæssigt præciserer yderligere gennem Trine 

Ølands (2019) identificering af ”godgørenhed” som en samfundsmæssig form i velfærdsarbejde, 

samt gennem Tess Leas (2008) begreb om ”afhjælpende cirkularitet” (remedial circularity). Disse 

begrebsmæssige præciseringer munder ud i min karakteristik af sikkerhedsskabende 

velfærdsarbejde som en form for re-installerende lindrende behjælpsomhed. 

 

DEL 1: 

Kombinationer af Foucault-inspirerede perspektiver med andre og anderledes 

teoretiske perspektiver. 

Flere studier har gennem tiden kombineret teoretiske perspektiver hentet fra Foucault 

med andre og anderledes teoretiske perspektiver, og jeg vil i det følgende fremhæve nogle få 

eksempler. Som en rød tråd gennem de forskellige eksemplers teoretiske kombinationer ser jeg 

overordnet en kontinuerlig diskussion af begreber som subjekt, aktør og agens, hvor Foucaults 

opløsning af subjektet, hans fokus på diskursive formationer og hans ”over-individuelle” analyser 

på forskellig vis bruges som noget, der kan kombineres eller suppleres med andre perspektiver.   

Potter og Wetherell (2001) søger gennem en kombination af socialpsykologi og 

diskursanalyse at vise, hvordan fundamentale begreber og fokuspunkter inden for 

socialpsykologien kan gøres tydeligere gennem brug af diskursanalyse til en forståelse af socialt 

                                                 

 

 

46 Jeg trækker her på Nanna Mik-Meyers (2017:57-58) udlægning af Webers bureaukrati-begreb, 

hvor hendes pointe er, at meget velfærdsarbejde foregår i institutioner, der i sig bærer bureaukratiske træk. 
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liv og sociale interaktioner. Med diskursanalyse mener de alle former for sproglig interaktion og 

alle slags skrevne tekster. I deres analyser sætter de sproget som centralt, og de henviser i deres 

forståelse til både John Austins teori om sproghandlingers performative kræfter og til 

etnometodologiens fokus på den praktiske og lokalt situerede sprogbrug, refleksivitet og 

indeksikalitet. De nævner forskellige kontroverser inden for en sådan kombination af 

socialpsykologi og diskursanalyse, eksempelvis en kontrovers om, hvorvidt en socialpsykologisk 

analytisk interesse for sprogbrug og diskurs underkender en særlig interesse inden for 

socialpsykologien, nemlig hvad der foregår inde i hovederne på mennesker, og måder til at få 

adgang til en sådan indsigt. I denne kontrovers ligger en uoverensstemmelse mellem at se sprog 

som beskrivende afspejlinger af, hvad der foregår inde i et menneske, og hvor det enkelte 

menneske kan beskrive, hvad det føler, og en forståelse af sprog, hvor diskursanalyse er en non-

kognitiv form for socialpsykologi og hvor ”det indre” og ”det ydre” eller det mentale og det ikke-

mentale ikke opfattes som et relevant fokuspunkt, fordi det er noget, der produceres intersubjektivt 

mellem mennesker gennem tale og gennem tekst (Potter og Wetherell 2001:177-178).  

I en dansk sammenhæng har eksempelvis Kofoed og Staunæs (2007) og Søndergaard 

(1999) arbejdet med et diskursivt socialpsykologisk fokus på det daglige liv og de måder, hvorpå 

subjektet, i en poststrukturel forstand, performes i konkrete sociale sammenhænge. Deres studier 

bygger på et empirisk etnografisk materiale, der er produceret gennem længerevarende 

feltarbejder, og som sådan gør poststrukturelle analysetilgange virksomme i et sådant materiale. 

Maja Plum (2010) rejser som en kritik af deres arbejde, at en kombination af socialpsykologi og 

poststrukturalisme (Judith Butler) knytter an til det enkelte subjekt (mennesket), mens hun selv 

ønsker at etablere et perspektiv, der kan begribe en daginstitutionel hverdag ud fra den 

materialitetsforståelse, der ligger i Foucaults arbejder. Hendes fokus er, hvordan 

dokumentationsteknologien opererer i den daginstitutionelle mikrofysik. Til dette etablerer hun en 

kombination af et etnografisk feltarbejde, en governmentality tilgang og en ANT-tilgang (aktør-

netværksteori), hvor særlig ANTs etnometodologisk inspirerede fokus på oparbejdelse af orden, 

og ANTs forståelse af verdens beskaffenhed som relationel, bliver central i hendes undersøgelser 

af praksis. Med denne kombination giver hun afkald på barn, pædagog og daginstitution som 

afgrænsede fænomener med iboende egenskaber, for i stedet at anskue dem som materielle 

forekomster på linje med sandkassen eller madkassen. Hun ser erkendelse som materielt placeret 

og som forekomster, der kan undersøges gennem deres her og nu-fremtræden, der konstitueres 

gennem relationelle sammenbindinger med andre materielle forekomster i hverdagslivet. Med 
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denne tilgang etablerer hun et markant brud med subjektet som agensens ophav, men har, gennem 

ANT, blik for etnometodologiens fokus på oparbejdelse af orden (Plum 2010:34-36). 

Andre studier har været optaget af sammenkoblinger mellem Foucault og Goffman. 

Ian Hacking (2004) sætter Foucault og Goffman som to komplementære tilgange til at forstå 

klassifikationsprocesser. Hacking står på skuldrene af Foucault, men efterlyser en forståelse af, 

hvordan diskurser bliver del af folks hverdagsliv, og hvordan mennesker institutionaliseres og 

bliver del af institutionelle logikker. Samtidig efterlyser han en forståelse hos Goffman af, hvordan 

hans beskrevne institutioner overhovedet er blevet realiseret. Hacking taler om dynamiske, ikke-

statiske klassifikationsprocesser, der ikke blot eksisterer i sproget, men også institutionelt og 

gennem menneskelige interaktioner, hvor hans interesse er centreret omkring, hvad han kalder 

”making up people” (Hacking 2004:279) – på dansk, det, at fabrikere mennesker. For Hacking 

handler det om en cyklus af foranderlighed i nutidige klassifikationer, hvor de klassificerede 

formes af klassifikationen, men også interagerer med klassifikationen, og dermed ændrer sig selv 

og hinanden, og dette har betydning for videnskabernes måde at definere klassifikationen på, fordi 

dem, det drejer sig om, har ændret sig og ikke længere kan indfanges i klassifikationen (Hacking 

2004:279). Herhjemme ses en sådan sammenkobling af Foucault og Goffman dels drøftet af Mik-

Meyer og Villadsen (2007:175) som en måde at kunne studere, hvordan subjektpositioner/roller 

aktivt udøves i mødet mellem borger og professionelle i velfærdsstaten, dels anvendt som en måde 

at studere computerspilafhængighed og stigma som afpatologiseringsprocesser (Brus 2015), dels 

som måde at studere pædagogisk styring i forhold til udviklingshæmmede borgere (Hur 2009). 

Sammenfattende kan det siges, at de forskellige perspektiver har udgangspunkter, 

som fremhæves eller sløres på forskellig vis, alt efter hvilke analytiske kombinationer, der 

afprøves, hvilket materiale, der analyseres på, og, ikke mindst, hvordan de analytiske tilgange 

søges placeret i forhold til hinanden. Hacking (2004:277) taler om et komplimentært forhold, Plum 

(2010:32) taler om muligheden for at analysere forskellige dimensioner af praksis, Hur (2009:9) 

sætter tilgangene som et supplement til hinanden, og Potter og Wetherell (2001:1) introducerer 

diskursanalyse i et socialpsykologisk felt som en anderledes måde til at undersøge grundspørgsmål 

inden for et sådant felt. Jeg forstår min kombination af en Foucault dispositv-analytisk tilgang med 

en mikro-sociologisk samtaleorienteret tilgang som en måde at fremanalysere forskellige 

dimensioner af mine udvalgte eksempler, men jeg forstår også tilgangene som forstyrrende og som 

fornærmende (offending) over for hinandens grundpræmisser (MacLure 2005, 2006b). Dette på 

en måde så de skaber en produktiv destabilisering, der sætter noget i sving i analysearbejdet (se 

afhandlingen side 86) og på denne vis får tydeliggjort noget, der er del af den producerede empiri. 
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På denne vis anerkender jeg, at mine analytiske tilgange gør noget ved hinanden og ved det 

empiriske materiale, og at sammenkoblingen gør analysearbejdet både produktivt og besværligt, 

fordi de to tilgange grundlæggende fokuserer på noget forskelligt. Det har givet mig den praktiske 

udfordring (hvilket kan ses som en begrænsning og en svaghed) i analysearbejdet, at til tider ”taler” 

dispositivet højest på bekostning af sensitiviteten for medarbejdernes indeksikalske og refleksive 

arbejde, eller omvendt, og at jeg derved fanger mig selv i at prøve at afstemme analytiske tilgange, 

som ikke er blevet sat i verden for at blive afstemt i forhold til hinanden. Der, hvor kombinationen 

har virket konstruktiv produktivt i denne del af arbejdet har været, når jeg flydende har ladet 

kombinationen arbejde sammen med det empiriske materiale, hvor de alle har trukket i hinanden 

og ladet noget blive synligt, som mit undersøgende blik har kunnet hive fat i og arbejde videre 

med. 

  

Genetablering af afhandlingens analytiske og metodologiske udgangspunkt: 

Uddybning og præcisering af min kobling af Foucaults begreb om dispositiv og 

en mikro-sociologisk samtaleorienteret tilgang. 

I det følgende vil jeg redegøre for en særlig del af min læsning af Foucaults 

dispositiv-begreb, som lægger til grund for den måde, jeg har valgt at udforme min metodologi på. 

Denne redegørelse tydeliggør nogle forskelle til etnometodologiens interaktionistiske perspektiv, 

som jeg også kort vil tydeliggøre. Denne genetablering giver anledning til at vise, hvor og hvordan 

jeg laver sammenkædningen mellem de to perspektiver, og hvori jeg ser styrker, svagheder, 

muligheder og begrænsninger ved en sådan sammenkædning. 

 

Et arbejdende og disponerende dispositiv, som virker gennem realiteten, og som opererer der, 

hvor det sociale endnu bliver til. 

Jeg bruger dispositiv ud fra en særlig læsning af dele af Foucaults forfatterskab 

(Særligt Foucault 1991a,b, 2007, 2016), hvor han var optaget af spørgsmålet om sociale 

teknologiers udbredelse og sammenspil, og deres medvirken til bestemte organiseringer af 

menneskeligt samliv og samkvem. I denne del af forfatterskabet er institutioner, styring og magt 

også centrale omdrejningspunkter. Det er til en belysning af disse spørgsmål, at Foucault udvikler 

en dispositivhistorie, hvori der er indlejret en forståelse af dispositiver, og som efterfølgende i 

sekundærlitteraturen har givet anledning til flere udredninger af, hvad et dispositiv er (Deleuze 
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1992, Raffnsøe og Gudmand-Høyer 2004, 2005, Raffnsøe, Gudmand-Høyer og Thaning 2017, 

Agamben 2010, Bailey 2013, Callewaert 2017), hvilket jeg har gjort rede for i selve afhandlingen. 

I det følgende vil jeg præcisere en skæring i min forståelse af dispositivers virkemåder, hvor jeg 

særligt uddyber forståelsen af forbindelser mellem dispositiver og konkrete lokale handlinger.  

Jeg placerer mig i forlængelse af Raffnsøe, Gudmand-Høyer og Thaning (2017:216-

222), når de karakteriserer et dispositiv ved dets relationelle størrelse og ved dets disponerende 

kraft på et niveau, hvor socialt samkvem er i færd med at blive til og antager sine første rå former, 

som er der, hvor dispositivets linjer begynder at tegne sig (Raffnsøe, Gudmand-Høyer og Thaning 

2017:216). En dispositiv-analyse bevæger sig derfor på et andet niveau end analyser af common 

sense forståelser og individuelle handlinger. Dispositivet er et fremanalyserbart tværgående 

medialt niveau i sociale handlingers interaktion, hvor netop disse konkrete sociale handlinger 

bevæger sig på et niveau, som en dispositivanalyse ikke gør krav på at nå. De sociale handlinger 

og common-sense forståelser får i denne forståelse status som noget i sig selv, en metafysik, der 

ikke er fokus for et dispositiv-analytisk perspektiv (Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2004:23), men 

som forudsættes af Foucault (Dreyfus & Rabinow 1983:47). På denne vis bevæger analysen sig 

tæt på menneskelige aktører og sociale handlinger, men bliver på et niveau, der undersøger 

foreskrivende ordninger som en rationalitet, der kommer til syne som en regularitet i sociale 

handlinger over tid og på tværs af social omgang med hinanden, og som samtidig er med til at 

forme denne sociale omgang. Med dette sagt, bliver det tydeligt, at når jeg i min metodologi 

sammenkæder en Foucault informeret dispositiv tilgang med etnometodologiens interaktionistiske 

perspektiv, så er det udtryk for et valg fra min side. Jeg har valgt at sige, at de trods deres 

forskelligheder rummer nogle fælles fokuspunkter, som er relevante i en undersøgelse af 

velfærdsarbejde som en epistemologi, der kan studeres, mens det bliver til og er i færd med at gøre 

noget synligt og nogen synlige. Jeg ser et fælles fokuspunkt i perspektivernes interesse i det 

fortløbende arbejdet med at skabe orden, og selv om det ikke er den samme orden, de fokuserer 

på, så mener jeg, at de i kombination kan tydeliggøre dimensioner af et kriminalitetsforebyggende 

velfærdsarbejdes ordninger som typificeringer, kategoriseringer og klassificeringer og gennem de 

problematiseringer, forhåbninger og intentioner som udfoldes i velfærdsarbejdet i et konkret nu og 

hen over tid. 

Foucault har en pointe om, at et sikkerhedsskabende dispositiv virker gennem og 

sammen med realiteten (se afhandlingen side 46, Foucault 2007:37), og at det retter sine 

håndteringer af realiteten mod fremtiden og det sandsynlige. Jeg forstår i denne sammenhæng 

institutionelle interaktioner som en realitet, der gennem interaktioner håndterer sikkerhed, lige så 
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meget som jeg forstår programmer og teknologier, de forbindelser, som forklarer dem og de love, 

som giver dem deres tvangsmæssige magt, også er udtryk for andre former for realiteter, ligesom 

de institutioner, der indlejrer dem, og den adfærd, som mere eller mindre lader sig indordne under 

dem, er former for realiteter (Foucault 1991a:81, Plum 2010:32). Denne sammenfiltring af 

realiteter ligger til grund for, at jeg i min metodologi producerer et empirisk materiale, der både 

rummer dokumenter og menneskelige interaktioner, som jeg ser som realiteter, som dispositivet 

arbejder gennem, og i mine analyser konstruerer dem som eksempler, der opererer på et 

interferensniveau (se afhandlingen side 89). Gennem disse eksempler arbejder realiteter i forhold 

til hinanden. En kritisk begivenhed som terrorangrebene i New York er udtryk for en realitet, der 

producerer særlige udbedrende teknologier, som er spundet ind i fornuftsgivende 

rationaliseringsformer, og som producerer behov for at kunne identificere, beskrive og 

dokumentere potentielle terrorister. Disse realiteter arbejder i forhold til en 

kriminalitetsforebyggende institutionel mikrofysik, der dog ikke alene er udgjort af sådanne 

udbedrende teknologier, men også af en række rationaliseringsformer og sociale teknikker. 

Begivenheden indebærer en arbejdende virkelighed, hvor eksempelvis arbejdet med at spotte og 

beskrive trækker disse indretninger med sig, og sætter disse krav og dets indretninger på arbejde 

igen og binder dem ind i en kriminalitetsforebyggende institutionel hverdagspraksis, og får noget 

fra denne hverdag til at træde frem og noget til at træde tilbage gennem de praktiske interpersonelle 

problematiseringer, mobiliseringer og realiseringer, som indhegner noget som relevant og 

udgrænser andet som irrelevant (Plum 2010:32). På denne vis producerer arbejdende dispositiver 

orden, hvilket jeg markerer ved at tale om mobiliseringer og realiseringer47, som jeg forstår som 

metoder til at gøre noget relevant og synligt i den situationelle sammenhæng, hvor disse 

mobiliseringer og realiseringer er sat på arbejde. Jeg ser det som en styrke ved mine 

analyseeksempler, at de netop skal læses som noget igangværende, der giver indblik i, hvordan 

                                                 

 

 

47 Min brug af betegnelserne ”realiseringer” og ”mobiliseringer” er inspireret af 

konversationsanalysens fokusering på metoder, hvorpå samtalers deltagere orienterer sig mod en institutionel eller 

anden form for kontekst (se eksempelvis Susanne Kjærbeck (1998)). Jeg har ønsket at markere, at jeg ikke blot 

kigger efter ”gørelser”, men at jeg er interesseret i det løbende og igangværende arbejde med at realisere og 

mobilisere noget. 
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noget konstant skal realiseres og mobiliseres, og jeg ser det som en styrke, at eksemplerne viser 

den detaljerigdom og den omhu, som dette arbejde rummer. 

 

Det opløste subjekt og den manglende aktør 

I min sammenkædning af et dispositiv-perspektiv med et etnometodologisk 

interaktionistisk perspektiv er en af de gensidige fornærmelser synet på den menneskelige aktør, 

eller samfundsmedlemmerne, som etnometodologien vil kalde det. I det følgende vil jeg kort ridse 

disse to forskellige udgangspunkter op, da det tydeliggør nogle af de begrænsninger, som kan følge 

med min kombination. Denne korte opridsning er også baggrund for at forstå den forstyrrelse, som 

etnometodologiens forståelser af refleksivitet, indeksikalitet og kontekstualisering giver anledning 

til, når de kædes sammen med et Foucault inspireret perspektiv i en metodologi, hvilket jeg vil 

udfolde senere i mine genbesøg af nogle af afhandlingens analyser. 

Foucaults erkendelsesinteresse centrerer sig omkring over-individuelle betingelser, 

der muliggør udsagn, tekster og andre historiske frembringelser, hvor han benytter ord som 

diskurser, magtformer og strategier til at betegne dette niveau. Hos Foucault besidder mennesket 

ikke en permanent substans, og hans analytik opererer ikke med menneskelige agenter som den 

forklarende instans i diskursive udfoldelser og udviklinger eller i historiske processer. Han 

fremviser tværtimod en idé om et opløst subjekt indlejret i diskursen, hvorved individers tanker og 

fortolkninger ikke er udgangspunktet for udsagn, tekster, arkitektur eller andre historiske 

frembringelser, men er muliggjorte måder at erkende sig selv og verden på (Villadsen 2013:339). 

Foucault opererer derfor ikke med en bevidst aktør, der er udgangspunkt for tænkning og handling, 

og som er i besiddelse af særlige indsigter og sandheder. Han taler i stedet på en måde, hvor 

subjekter ikke først eksisterer for at kunne kæmpe for sine overbevisninger og sandheder inden for 

et socialt felt, men hvor subjekter produceres gennem rationaliseringsformer, som er indlejret i 

strategier og teknologier og teknikker, hvorigennem man bliver genkendt og genkender sig selv. 

Dette er virkeligheden, og der er ikke noget bag denne virkelighed; den er, som den fremstår 

(Dreyfus & Rabinow 1983:109, Plum 2010:26). Det er heller ikke hos Foucault, at man finder en 

interesse for at afdække indre tanker eller følelser, ej heller en interesse i, hvordan noget forstås 

og fortolkes af de mennesker, som anvender sproget i lokale kontekster og konkrete tekster. Dette 

er blot noget, som han forudsætter (Dreyfus & Rabinow 1983:47). 

Med etnometodologien flyttes fokus til hverdagslivets implicitte regler og 

menneskets fortolkning af verden. Etnometodologien er i sit udgangspunkt interesseret i at skabe 
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viden om folks metoder til at organisere verden og deres metoder til at producere og fortolke 

sociale handlinger, herunder verbal interaktion (Kjærbeck 1998:141). Fokus for 

etnometodologiske studier er derfor menneskers konkrete sociale samhandling og den sociale 

ordens skabelse og opretholdelse (Jacobsen 2014:302), som det kommer til udtryk gennem 

menneskers tydelige, praktiske og refleksive handlinger og redegørelser (Garfinkel 1984:vii). I 

modsætning til Foucault så opererer etnometodologien med et aktivt og myndigt menneske, der 

agerer kreativt, rationelt og refleksivt, og som sammen med andre vedvarende søger at skabe 

mening (Jacobsen 2014:310). Etnometodologien er ikke interesseret i at undersøge, hvad der 

foregår inde i folks hoveder, men lokaliserer i stedet eksempelvis opfattelse, oplevelse eller 

fortolkning i realiserede samhandlings- eller samtalemønstre, som også er der, hvor social og 

moralsk orden vedvarende skabes og opretholdes. På denne vis er det menneskers konkrete og 

objektive processuelle handlinger, som de udspiller sig i menneskers kontakt med hinanden, der 

er i fokus som der, hvor tilsyneladende stabile træk ved socialt organiserede omgivelser konstant 

realiseres og opretholdes (Jacobsen 2014:307).  

Det særlige fokus på samhandling og praktiske redegørelser udmøntes i 

etnometodologien gennem en interesse i refleksivitet og indeksikalitet, som det kommer til udtryk 

gennem menneskers praktiske omgang med hinanden. Dette betyder også, at etnometodologien 

har en empirisk interesse i at vise, hvordan sociale kategorier og beskrivelser er kontekstuelt 

indlejret i situerede situationer som måder at ordne og som måder at producere mening på, og som 

derfor må studeres som et kendetegn ved social interaktion, og som opstår gennem den 

kontekstuelle indlejring af mening (Wilson & Zimmerman 1979/80:57).  

Tilgangenes forskelligheder vil jeg bruge til igen at markere, at jeg i min 

analysestrategi har bragt tilgangene sammen ved at sætte orden og arbejdet med at skabe orden 

som en fælles interesse de to tilgange imellem, selv om det er forskellig orden, der fokuseres på. 

Jeg har også valgt at sige, at tilgangenes grundpræmisser ikke skal udelukke hinanden, men kan, i 

samklang med empirien, på forskellig vis skabe viden, der kan kvalificere min forskningsinteresse. 

Det er dog også klart, at med disse to forskellige perspektiver så er mit analysearbejde besværligt, 

hvilket jeg vil udfolde i det næste afsnit. I dette afsnit opsummerer jeg nogle metodologiske valg 

for derefter at diskutere konkrete konsekvenser for mit arbejde.  
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Fornærmende perspektiver og produktive tilnærmelser 

Jeg har konstrueret en metodologi med en analysestrategi, der har en stærk teoretisk 

motivation, og som ordner det empiriske materiale gennem konstruktioner af eksempler som 

grænseobjekter og som bekymringsscenarier. Med et dispositiv-analytisk perspektiv har jeg 

iagttaget, at der i sikkerhedsskabende velfærdsarbejde mobiliseres og realiseres dispositive linjer 

og akser som virkninger af dispositivers ufærdige og igangværende ordningsarbejde med at danne 

normgivende mønstre, og at disse linjer og akser virker bestemmende for menneskers handlinger, 

men uden at determinere dem. Med MCA, og dermed med en etnometodologisk interaktionistisk 

inspiration, som tolkningsnøgler, har jeg udfoldet i detaljen noget af det ordningsarbejde, som gør, 

at dispositivets tråde strammes og løsnes, stabiliseres og destabiliseres. Jeg har desuden 

konstrueret min metodologi med inspiration fra Maggie McLures pointe om, at eksempler er 

ustabile stabiliserede steder i det empiriske materiale, der har en dybde, en tekstur og en 

virkemåde, som er langt større og mere kompleks end det enkelte eksempel i sig selv. Eksempler 

opererer på et interferens niveau, som også teori bliver del af, når man, som hun, ser teoriens rolle 

som en forstyrrende og fornærmende del i interferensen. Herved kan jeg sige, at dispositiv-

tilgangen og den mikro-sociologiske tilgang sætter sving i fornærmende perspektiver og 

produktive tilnærmelser i forhold til hinanden og i arbejdet i eksemplerne (se afhandlingen side 

89-90, MacLure 2006b, 2010). I det følgende vil jeg adressere noget, der kan anskues som en 

begrænsning i den måde, jeg har operationaliseret denne strategi på, og som kommer til syne som 

alliancer mellem teorier, der kan forvrænge den sensitivitet over for det empiriske, som 

etnometodologiens empiriske interesse i indeksikalitet og refleksivitet er udtryk for.  

Mine iagttagelser af dispositive ordninger skurer mod den fænomenologiske 

inspiration i etnometodologiens fokus på menneskers oplevelser og tolkninger, og den presser 

etnometodologiens pointe om, at sociale kategorier og beskrivelser er kontekstuelt indlejret i 

situerede situationer og må forstås som indeksikalske udtryk. Jeg har valgt som udgangspunkt at 

stille mig på skuldrene af Foucault og at bruge det etnometodologiske perspektiv ved brug af MCA 

som tolkningsnøgler. Dette valg har nogle implikationer som konsekvens af mine vægtninger af 

perspektiverne, og jeg mener, at dette bliver yderligere forstærket af elementer i de forskellige 

perspektiver, som, når de allierer sig med hinanden, trækker analyserne særlige steder hen. Dette 

vil jeg dels anskueliggøre ved at vise en tvetydighed i Harvey Sacks’ arbejde med at skabe et 

analyseapparat (MCA), der metodisk kan beskrive menneskers brug af common sense, og som er 

baggrunden for mine tolkningsnøgler, dels ved at henvise til hvordan jeg i forlængelse af dette 

arbejder med kategoriseringer i mit empiriske materiale. 
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Hester og Eglin (1997) identificerer en tvetydighed i Sacks’ arbejde med udviklingen 

af MCA, hvor Sacks ønsker både at eksplicitere de forståelser som common-sense giver af den 

verden, som samfundsmedlemmer møder, inklusiv forståelser af andre menneskers opførsel, og at 

udvikle et begrebsapparat, der kan redegøre for disse forståelser på tværs af situerede interaktioner. 

På denne vis henviser de til en tvetydighed mellem at ville arbejde tæt med den konkrete data og 

samtidig at ville generalisere etnometodologien som en teori, der kan anvendes på data48. Hester 

og Eglin mener at kunne identificere nogle dekontekstualiserende elementer i selve Sacks’ metode, 

der inviterer til konstruktivistiske analyser, og som nedtoner den konversationsanalytiske pointe 

om samtalesekvensers indeksikalitet (Hester & Eglin 1997:13-16). Sacks udvikler sit 

begrebsapparat i teksten ”On the Analyzability of Stories by Children”49, hvor han undersøger, 

hvordan common-sense forståelser og observationer bliver gjort gennem beskrivelser. I teksten 

tydeliggør han common-sense forståelser af, hvordan en mor forventes at tage sig af et barn, der 

græder, for dernæst at problematisere disse common-sense forståelser ved at fremmedgøre dem 

ved at tage kategorierne (mor, barn) ud af konteksten (og dermed fjerne dem som indeksikalske 

udtryk), for at vise, at de kan have anderledes betydninger ved at sætte dem sammen i kollektioner 

af kategorier (MCD), for så at bruge MCD’en tilbage i teksten. Hester og Eglin beskriver dette på 

følgende vis, samtidig med at de kommer med deres kritik:  

”In other words, Sacks’ method might be characterized as: first 

’decompose’ the ordinary sense, and then, second, put it back together again by using 

the pre-existing device. 

Whilst ‘making common sense’ and the ‘problematization of sense’ are 

unobjectionable features of Sacks’s method, it is in the third step of this procedure 

that the devices are reified, the machinery externalized, the apparatus conceived as 

objective and independent of the actual occasions of interaction being studied. 

Membership categorization devices are endowed with a thing-like quality, lying 

behind, pre-existing their use in particular instances of membership categorization. 

The machinery can be understood as a decontextualized machinery, an apparatus to 

be taken up and used and which is a pre-formed resource for doing description.” 

(Hester & Eglin 1997:15). 

                                                 

 

 

48 Wilson & Zimmerman (1979/80:71) rejser en lignende kritik i en diskussion af Sacks’, Schegloffs 

og Jeffersons turtagningsmodel, som, på trods af at den er udviklet i tæt dialog med data, ofte generaliseres som en 

art etnometodologisk teori, der kan anvendes på data. 

49 Se afhandlingen side 96-99 for uddybende beskrivelse af Sacks’ arbejde i denne tekst. 
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Udpegningen af dette dekontekstualiserende element i Sacks metode (Skabelsen af 

samlende kategorier, MCD), samt åbningen til konstruktivistiske analyser, forstærkes ved min 

kombination med en dispositiv-analytisk tilgang. Her er det særligt det dekontekstualiserede 

maskineri og fokuseringen på kategorier, som kan blive det første ”naturlige” mødested for en 

alliance mellem MCA og dispositivet, hvilket kan ses som en mulig begrænsning af det 

etnometodologiske fokus på refleksivitet og indeksikalitet som indlejret i det situationelle. 

Velvidende at dette er en risiko, vil jeg give et indblik i et eksempel, hvor jeg mener, at alliancen 

mellem dispositiv-perspektivet og MCA virker konstruktivt produktivt sammen og giver adgang 

til at forstå forskellige dimensioner ved produktioner af en social kategori som familie og giver 

adgang til at se, hvordan familie som orden kommer til syne. Eksemplet50 er en beskrivelse af en 

mor, der er blevet antruffet af politiet ved en rockerfest om aftenen med sin søn, og eksemplet gav 

på SSP-mødet anledning til en efterfølgende snak om, hvad det er for en slags mor, der opholder 

sig på et sådant sted med sin søn på et sådant tidspunkt: 

Kriminalpræventiv betjent: ”Der har været noget internt fnidder på ”Vibevej”. En vil tage en lur 

i en bil, så bliver han stukket i låret. En af dem vi kender er antruffet 

med sin mor. Der var fest, det var en ”Rocker”fest. Den unge og 

moderen er antruffet i forbindelse med hændelsen, men vi ved ikke, om 

de har været involveret. Vi ved, at han engang imellem hænger ud. Der 

var coke.” (Lokaludvalgsmøde 121016). 

I mit arbejde med dette eksempel har jeg via MCA fået blik for den samlende 

kategori familie, og hvordan familie kommer til syne gennem beskrivelser af moderen og sønnen 

og den orden, som bliver gjort gennem disse beskrivelser (Se afhandlingen side 145). Den 

beskrevne familie trækker dog også i dispositive lyslinjer og udsagnslinjer, som er dimensioner, 

der synliggør og italesætter. På denne vis kan eksemplet også ses som en 

dokumentationsteknologi, hvor familiens (moderens) barn sættes i sammenhæng med 

risikofaktorer som kriminalitet, familie, stofmisbrug og problematiske fællesskaber, og hvor 

dokumentationsteknologien er på arbejde gennem samtalens afgrænsninger af, hvad der anses som 

relevant og ikke relevant, eksempelvis ved at der kastes et særligt lys på moderen. Ved at have 

blik for ordninger på denne vis i eksemplet mener jeg, at min analyse gør synlig en detaljerigdom 

                                                 

 

 

50 Eksemplet udfoldes i afhandlingen på side 144-145 
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i udførelser (accomplishments) af velfærdsarbejde. Analysen viser velfærdsarbejdets mange 

dimensioner ved at åbne for en viden om, at den måde, målgrupper konstrueres som kategorier på 

gennem velfærdsarbejderes stadige interaktioner, også er en moralsk ordning, der sætter 

velfærdsarbejdet og velfærdsarbejderen i en særlig position i forhold til den målgruppe, som 

kategoriseres. I det viste eksempel er det derfor ikke lige meget, hvordan moderen fortolkes, 

beskrives og dokumenteres på for det har betydning for den måde, som drengen opfattes på. 

 

Konstruktivt produktivt genbesøg af eksempler fra mine analyser 

I det følgende genbesøger jeg to af mine empiriske eksempler fra afhandlingen for 

at vise, hvordan min Foucault informerede dispositiv tilgang og min mikro-sociologiske 

samtaleorienterede tilgang sammen har virket konstruktivt produktivt for mine analyser. I mine 

genbesøg benytter jeg lejligheden til særligt at fremskrive, hvordan etnometodologiske forståelser 

af ordning, indeksikalitet og refleksion tydeliggør konstante, praktisk arbejdende bevægelser i 

realiteter, eksempelvis ved at vise, hvordan mobiliseringer af kontekst bruges som metoder til at 

fjerne usikkerhed. På denne vis tilføjer jeg noget nyt til de to eksempler ved at tydeliggøre den 

etnometodologiske inspiration i mine analyser, hvilket hjælper mig til at præcisere og uddybe mit 

vidensbidrag om et sikkerhedsskabende velfærdsarbejdes forståelser, intentioner og forhåbninger. 

 

Genbesøg 1: ”Tilsynekomst som forvrængning til klarhed – hændelse eller anmeldelse”51.  

Det følgende eksempel har jeg anvendt i afhandlingen til at vise, hvordan en ung 

kommer til syne gennem bureaukratiske ordninger, der fremkalder bestemte institutionelle 

identiteter for den unge. I dette genbesøg fremskriver jeg, hvordan dokumentationsteknologi 

sættes på arbejde i en konkret situation ved at blive behandlet som noget, der skal fjerne usikkerhed 

og tvivl. Jeg viser også, hvordan samtalens detaljer gør en gammel kending synlig. 

                                                 

 

 

51 Dette eksempel udfoldes i afhandlingen side 116-120. 
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Eksemplet er et uddrag fra et SSP-møde på en skole, hvor en skriftlig beskrivelse fra 

en sort notesbog er anledning til en samtale om, hvordan den beskrevne episode videre skal 

håndteres af systemet. 

SSP-konsulent : Jeg har ikke noget at gøre med anmeldelser. 

Politi  : Anmeldelse er noget andet end underretning. 

Skoleleder  : Jeg mener, ”Lisa”52 håndterede det fint. 

Skoleleder  : Vi skal ikke anmelde. 

Politi : I skal kun anmelde, hvis nogen bliver slået til plukfisk. I kan vejlede 

forurettede til anmeldelse. 

Klubpædagog : Hvis jeg ser, at en er blevet slået i SFO’en og jeg ser det, så skal jeg 

anmelde. 

SSP-konsulent : Hvis nu mor holder og venter på ”Muhammed” rundt om hjørnet. Jeg 

synes, at klubben kontakter politiet. Situationen har jo været voldsom. 

Der ville jeg gerne have haft politiet med inde over. Synes politiet 

skulle være informeret. 

Politi : Så er det ikke en anmeldelse, men en hændelse. Det vil også blive 

diskuteret på mandagsmøderne. Bliver det mere grumset? 

Min første interesse i dette eksempel blev vakt af den sorte bog, som indeholder den 

håndskrevne beskrivelse og dokumentation af en episode mellem en dreng og en forælder. På 

denne vis er jeg inspireret af en materialitetsforståelse fra Foucault, hvor bogen som genstand og 

som tekst har agens som anledning til SSP-medarbejdernes mobiliseringer og ordninger af 

kontekst, samt til deres fortolkninger af det skete. Eksemplet viser SSP-medarbejdernes metoder 

til at gøre den skriftlige beskrivelse forståelig for hinanden ved situationelt at kontekstualisere 

hændelsen gennem mobiliseringer af organisatoriske dokumentationsmåder og 

myndighedsområder (”anmeldelse”, ”underretning”, ”hændelse”), og ved refleksivt at behandle 

disse realiseringer som ”antropologisk mærkelige” ved at redegøre således for dem, at de, som 

noget bekendt, bliver genkendt som noget bekendt for endnu en første gang (Garfinkel 2015:9). 

”Anmeldelse”, ”underretning”, ”hændelse” er betegnelser og teknikker, der realiseres i situationen 

som kontekst til at skabe en institutionel orden i den skriftlige beskrivelse, og hvor betegnelserne 

i samtalen anvendes til at fjerne usikkerheden ved den videre organisatoriske behandling af 

beskrivelsen (”Så er det ikke en anmeldelse, men en hændelse”).  

                                                 

 

 

52 Pædagogen, der overværede og håndterede optrinnet og skrev det ind i den sorte bog. 
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Jeg mener, at mine to analytiske tilgange i dette eksempel virker produktivt for 

hinanden ved at kunne åbne for en detaljeret indsigt i, hvordan teknologier – her 

dokumentationsteknologi - konstant sættes på arbejde for at opretholde mening og fornuft i 

konkrete sammenhænge. Og kombinationen viser, at dette meningsskabende og fornuftskabende 

arbejde er noget, der konstant skal realiseres for at velfærdsarbejde kan fremstå som noget stabilt 

over tid. Eksemplet viser også, hvordan krav om dokumentation, og dermed de kategoriseringer 

og klassifikationer, der er på spil i denne teknologi, arbejder sammen med interaktionistiske 

metoder til at gøre noget genkendeligt i konkrete sammenhænge, og sammen med metoder til at 

fjerne tvivl og usikkerhed, hvilket er med til at forme måder at forstå og genkende noget som 

relevant eller irrelevant. Netop eksemplets detaljerigdom helt ned i detaljen kan også ses i 

sætningen ”Situationen har jo været voldsom”, hvor ”jo” henviser til noget, der ikke bliver sagt, 

men som forudsættes for forståelsen. I dette tilfælde ser jeg det både som en måde at frembringe 

”en gammel kending” – ”Muhammed” er kendt af alle rundt om bordet over længere tid – så når 

der opstår en situation med ”Muhammed”, så er det jo en voldsom situation, og jeg forstår samtidig 

”jo” som et slags panoptisk ”jo”, der sammentrækker alle de informationer om situationen og om 

Muhammed, som screeninger, gadeplansmedarbejdere, pædagoger, lærere, politiet, 

underretninger, undersøgelser og igangværende sager over tid har gjort tilgængelige. På denne vis 

er ”jo” en del af en retorisk bedrift, som udlægger det skete på en særlig måde, og ”jo” er en 

udmøntning af sammenfiltrede dispositive tråde, der realiseres som indeksikalitet, som er på 

arbejde i samtalen. 

På et mere overordnet plan viser eksemplet, hvordan kriminalitetsforebyggelse som 

sikkerhedsskabende arbejde er praktiske håndteringer af risici, hvor ordninger af ”anmeldelse”, 

”underretning”, ”hændelse” også er en ordning, der kaster lys på, hvem der er i risiko. 

 

Genbesøg 2: ”Familie som hjem med beskidte kaffekopper.”53 

Det følgende eksempel har jeg anvendt i afhandlingen til at vise, hvordan 

velfærdsarbejderes analysekategoriarbejde rummer beskrivelser, hvor beskrivelser af et hus’ 

fysiske placering, vedligeholdelse, indretning og renlighed bliver brugt som tegn i redegørelser 

                                                 

 

 

53 Eksemplet udfoldes i afhandlingen side 157-161. 
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om kvaliteten af det hjemlige liv og om hjemmets medlemmers trivsel og udvikling. I dette 

genbesøg fremskriver jeg, hvordan en udsat familie kommer til syne gennem et forståelsesarbejde 

mellem intervieweren (mig) og den kriminalpræventive betjent. Jeg viser ydereligere, hvordan en 

velmenende afbalancering af risici kommer til syne i eksemplet som en balancering mellem ”det 

bløde” og ”det hårde”. 

Eksemplet er et udklip fra et interview med en kriminalpræventiv betjent, hvor hun 

beskriver sit arbejde med hjemmebesøg. Jeg har først bedt hende om at karakterisere de fleste 

unge, som hun kommer i kontakt med i forbindelse med hendes forebyggende arbejde med 

hjemmebesøg, og senere følger jeg op på spørgsmålet ved at opsummere det som ”altså som du 

siger, de er alle mulige unge”. 

Kriminalpræventiv betjent: ”men, du kan, jeg kan jo også komme hjem i hjem, som er, altså 

hvor at midlerne og overskuddet er ikke stort, men, men, men bare der 

er masser af rum, kærlighed. Altså hvor man bare kan se, at det kan 

godt være mor ikke har det store overskud, det kan godt være at 

hjemmet ligner lort og kaffekopperne lige skal ha kaffe af og er beskidt 

og sådan nogen ting, men, men der er stadigvæk en stor kærlighed til 

den unge, ikk, øh. Selvfølgelig er der jo et svigt der også, fordi, men 

kærligheden er der, det tror jeg, man kan komme langt med.” 

I dette eksempel vil jeg gerne fremhæve de beskidte kaffekopper. I min første 

udvælgelse af eksemplet var jeg inspireret af to pointer hos Maggie MacLure. Den første pointe 

er, at udsagn i et empirisk materiale kan gløde på en måde, så man som forsker ikke kan få blikket 

væk og må give det en chance, fordi der i gløden kan være et bål (MacLure 2013:173). Jeg var fra 

starten tiltrukket af snavset i kaffekopperne og tænkte som MacLure, at selv små detaljer, her de 

snavsede kaffekopper, kan være forvrængede repræsentationer af noget, som de henviser til 

(MacLure 2006b:731). I min analyse i afhandlingen bruger jeg kaffekopperne til at sige noget om 

måder at beskrive familie og hjem på, men i dette genbesøg vil jeg åbne for endnu en dimension, 

hvor MacLures pointe om forvrængede detaljer (de beskidte kaffekopper) tænkes sammen med en 

pointe fra Garfinkel om, at der er ting, der tales om, som ikke nævnes, men som forstås alligevel 

af samtalepartnerne (Garfinkel 1984:39). Jeg er altså her interesseret i, hvordan kaffekopperne 

behandles i samtalen.  

Beskrivelsen af hjemmet med de beskidte kaffekopper fremstår uproblematisk i 

samtalen mellem mig (interviewer) og den kriminalpræventive betjent. Jeg spørger ikke videre ind 

til detaljerne i beskrivelsen, og jeg problematiserer den heller ikke. Tværtimod så godtages den 

som dokumentation for nogle underliggende antagelser om udsatte familier som den 
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kriminalpræventive betjent og jeg deler. Garfinkel udtrykker et sådant forståelsesarbejde på denne 

vis:  

”Matters that the two understood in common were understood only in 

and through a course of understanding work that consisted of treating an actual 

linguistic event as “the document of”, as “pointing to”, as standing on behalf of an 

underlying pattern of matters that each already supposed to be the matters that the 

person, by his speaking could be telling the other about. The underlying pattern was 

not only derived from a course of individual documentary evidences but the 

documentary evidences in their turn were interpreted on the basis of “what was 

known” and anticipatorily knowable about the underlying patterns. Each was used 

to elaborate the other.” (Garfinkel 1984:40). 

Behandlingen i samtalen af de beskrevne beskidte kaffekopper viser, hvordan fælles 

forståelser kommer til syne som et forståelsesarbejde, hvor der forudsættes en fælles viden for at 

kunne tale om det, der faktisk tales om. Jeg mener, at den fælles forståelse udspiller sig omkring 

en norm om en familieorden, hvor der forventes renhed og et præsentabelt hjem og et forventeligt 

overskud hos moderen til at tage sig af disse ting, og dermed til at tage sig af familien. Gennem de 

beskidte kopper ses en uorden, hvorved familien uudsagt, men forstået, fortolkes som en udsat 

familie, der ikke helt formår at leve op til det forventelige. Dette afbalanceres dog med en 

henvisning til den store kærlighed til den unge, som der kan føles i hjemmet, og på denne vis 

etableres familien som en familie, der har ressourcer, og som kan hjælpes. Det er dette 

forståelsesarbejde, som jeg med en første begrebsliggørelse vil beskrive som en velmenende 

afbalancering54, hvor et risikabelt familiemiljø tillægges noget, der kan virke positivt ind på den 

unge, og som eventuelt kan udvikles med den rette hjælp. Jeg forstår også dette forståelsesarbejde 

som en risikohåndtering, hvor familien bliver synligt som et påvirkeligt miljø, der kan tænkes som 

én i rækken af risiko- og beskyttelsesfaktorer, der kan modelleres omkring et påvirkelig og 

formbart ungt menneske.  

Jeg mener, at mine iagttagelser og min begrebsliggørelse af dette eksempel kommer 

af en konstruktiv produktiv kombination af mine perspektiver, hvor etnometodologien bibringer 

                                                 

 

 

54 Velmenende afbalancering er et første udkast til en begrebsliggørelse af konstruktionen af en 

hjælperelation mellem velfærdsarbejderen og den, der trænger til hjælp. En teoretisk informeret forståelse af en 

sådan relation udfoldes i del 2 i dette dokument, hvor jeg begrebsliggør den endeligt som en samfundsmæssig form 

for re-installerende lindrende behjælpsomhed. 
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en mulighed for at iagttage en risikohåndtering som et forståelsesarbejde, og hvor det 

sikkerhedsskabende dispositiv, med dets fokus på miljø, potentialitet og risikohåndtering, skaber 

mulighed for at iagttage hvordan alt dette er på arbejde. Kombinationen giver også mulighed for 

at se, hvordan en blød værdi som kærlighed55 mobiliseres som en afvejning af alvoren i det nævnte 

risikofaktorer, hvor man kan sige, at ”det bløde” afbalancerer ”det hårde” og dermed installeres 

som en potentiel mulighed for forbedring. 

 

DEL 2 

I denne del af besvarelsen almengør jeg mine fund gennem begrebsliggørelser af 

udvalgte fænomener fra mine analyser for derved at kunne udsige noget om velfærdsarbejdets 

former, når det udføres af velfærdsarbejdere, der mobiliserer forsvar for nationen, staten og 

fællesskabet. Denne del af besvarelsen er delt i to spor, hvor jeg henholdsvis begrebssætter risiko-

management og magtens former som bureaukratisk faglighed og dynamikken i velfærdsarbejdet 

samt tilsynekomsten af værdigt trængende børn og unge som re-installerende lindrende 

behjælpsomhed. 

 

Sikkerhedsskabende velfærdsarbejde som bureaukratisk faglighed. 

Igennem afhandlingen56 viser jeg, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde 

med unge har karakter af risiko-management, hvor unge opløses i kombinationer af risikofaktorer 

og beskyttelsesfaktorer, hvorved det professionelle blik flyttes fra selve personen til kalkuleringer 

og håndteringer af disse faktorer (se afhandlingen side 122-123 samt Castell 1991:281, Muncie 

2006:776, Foucault, Simon & Elden 2016:16). I det følgende vil jeg præcisere dette yderligere ved 

at forholde dette fund til litteratur inden for forskningsfeltet governmental criminology, som 

                                                 

 

 

55 Andre steder i det empiriske materiale tales der om ”hjerte” og ”hjertebarn”, når der tales om børn 

og unge, som SSP-medarbejderen gerne vil hjælpe, og hvor barnet eller den unge ses som modtagelig for hjælp. 

56 Særligt i afsnittet ”Tilsynekomster gennem kombinationer af faktorer og realiserede risici”, side 

120-125. 
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fremskriver risiko-management som en neo-liberal konservativ bestræbelse. Jeg anvender 

begreber fra denne læsning til at præcisere, hvad det er, der er på spil, når SSP-medarbejderne på 

en saglig måde håndterer og kalkulerer risici, hvilket gør mig i stand til at begrebsliggøre dette 

yderligere gennem anden teori. 

Inden for forskningsfeltet governmental criminology har særligt Pat O’Malley 

markeret sig med centrale tekster, der forholder sig til velfærdstatens forandring og til former for 

risiko-management. En pointe hos O’Malley er, at risikomanagement ikke er et nyt fænomen, men 

at det antager nye former i takt med et opgør med velfærdsstaten. O’Malley identificerer 

risikomanagement som en risiko-teknologi, som i sig bærer antagelser og teknikker hentet fra 

forsikringsanordninger, der centrerer sig omkring risiko-kalkulationer (O’Malley 1992:253). 

Særligt for 1980’erne og 1990’erne identificerer han en udvikling i disse teknologier, som er kædet 

sammen med politiske rationaliteter, der er fjendtligt indstillet til velfærdsstaten, og som han 

sammenfatter som neo-liberalisme (O’Malley 1992) og senere begrebsliggør som en ”neo-liberal 

konservativ bestræbelse” (O’Malley 2003), der generer en ”ny prudentialisme”. Ganske kort så 

baserer en sådan neo-liberal konservativ bestræbelse og en sådan ny prudentialisme sig på en 

forsikringstankegang og et forsigtighedsprincip, hvor det enkelte individ sættes som ansvarlig for 

egne oplyste rationelle valg, og dermed gøres forsikring, forstået som risiko-kalkulering og 

håndtering, til et privat anliggende. Det er ledelse gennem ansvarliggjorte individers frie valg, og 

denne tankegang knyttes også til ansvarliggjorte lokalsamfund og lokale fællesskaber, som 

aktiveres til at agere forebyggende gennem opfordringer om sikkerhedsskabende forsigtighed. 

O’Malley viser desuden, hvordan en social-forklaringsorienteret kriminologi fortrænges inden for 

det administrative kriminologiske felt for at blive erstattet af forudsigende og risiko-orienterede 

”rational choice modeller”. Disse modeller ses i forlængelse af et neo-liberalt ubehag ved sociale 

forklaringsmodeller (O’Malley 2003:90). 

Der er særligt to pointer hos O’Malley, som jeg vil fremhæve for at tydeliggøre, hvad 

jeg mener, der er på spil i arbejdet med risiko-management inden for et bureaukratisk system for 

dermed at kunne begrebssætte dette mere præcist. Det ene er neo-liberale styringsrationaliteter, 

hvor sikkerhed søges skabt gennem private oplyste og rationelle kalkulationer, og som de senere 

år er realiseret som krav om evidensmålinger, dokumentation og evalueringer som baggrund for 

handlinger og beslutninger. Det andet er O’Malleys begreb ”ny prudentialisme”, som beskriver et 

sikkerhedsprincip, hvor rettidig varsomhed og forsigtighed virker som en form for forebyggelse 

af potentielle trusler mod sikkerheden. Ved at kombinere disse to pointer kan jeg tydeliggøre, 

hvordan ansvar placeres hos den enkelte eller i de fællesskaber, som den enkelte er en del af, og 
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hvordan det at skulle tage de rigtige saglige valg er tæt forbundet med en forebyggende 

forsigtighed, fordi der selv i rationelle valg er en fare for, at man kan tage et forkert valg med 

utilsigtede konsekvenser. Min første præcisering i forhold til udfoldelser af risiko-management i 

mit materiale er på denne baggrund, at det handler om måder at være saglig på, hvor der er 

involveret ansvarliggjorte medarbejdere, og hvor fornuft og forsigtighed bruges som en forsikring 

for, at man tager velbegrundede beslutninger for, hvordan den unge skal håndteres for dermed at 

skabe sikkerhed.  

Jeg ser en sådan saglighed realiseret i mine analyser som eksempler, hvor SSP-

medarbejderne skitserer bekymringer (risici), kommer i tvivl og efterspørger præciseringer, mere 

viden eller svar fra eksperter for derved at kunne foretage et oplyst valg baseret på, hvad der 

kan/må gøres og dermed vished for, hvordan risikofaktorerne skal håndteres. Eksemplarisk som 

det udfoldes i følgende eksempel (afhandlingen side 112), der handler om, hvorvidt Qasim, der er 

over 18 år, må drøftes på SSP-møderne og om, hvorvidt Qasim kan behandles som en risikofaktor 

for de unge, han færdes med. Inden dette uddrag i samtalen har medarbejderne skitseret forskellige 

risikofaktorer omkring Qasim, som han gennem samtalen kommer til at personificere: 

Kriminalpræventiv betjent : De her §115 samtaler er jo kun fordi vi skal gøre noget 

godt for de unge. Vi kan jo ikke gøre noget for ham her. 

(Der udfolder sig en diskussion her mellem betjent og SSP-konsulent, hvor SSP-

konsulenten ikke er enig i betjentens bedømmelse om, hvad der kan gøres for Qasim). 

Kriminalpræventiv betjent : Hvad er det for en form for forebyggelse vi kan gøre for 

”Qasim”? Men det er ikke ”Qasim” vi skal koncentrere 

os om, men de unge omkring ham. 

SSP-konsulent : Jeg kan komme på nogle andre sager, hvor vi har talt 

om nogen, som vi pludselig har kunnet arbejde med. 

Ungecenter   : Kan vi ikke spørge politiets jurister om vi må det her? 

SSP-konsulent : Vi har jo et fyraftensmøde om det her, så kan vi bruge 

”Qasim” som case. 

(Der spørges om ”Qasim” har en fængselsstraf”). 

SSP-konsulent : Han er ved at samle sager sammen (til fængsel), 

knivstik, afpresning….. 

Kriminalpræventiv betjent : Vi kan lave en case om ”Qasim”. Han har været på 

mandagsmøderne siden han var 4. Han har været anbragt. 

Men nu er jeg ikke sikker…. 

Ungecenter : Men internt i kommunen er der også uenigheder, jeg kan 

nævne to jurister, der siger noget forskelligt. 

SSP-konsulent  : Jeg er også i tvivl. 

Skoleforvaltningen  : Indtil videre er det Politi, der bestemmer. 

(mandagsmøde 241016) 
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I eksemplet ser jeg både SSP-medarbejderne agere som nogen, der forventes at 

kunne tage en oplyst og rationel beslutning baseret på indhentede informationer (jura, lovgivning, 

fyraftensmøde), og jeg ser opfordringer til forsigtighed i denne beslutningsproces. Jeg tolker dette 

både som en måde at producere saglighed på og som en varsomhed i forhold til at tage en forkert 

beslutning, som man, som ”kommunen”, ”afdelingen” eller ”den professionelle”, kan stilles til 

ansvar for. Jeg vil fremskrive denne varsomme beslutningstagning som en form for saglig neo-

liberal faglighed. Heri tolker jeg også et institutionelt velfærdsarbejde, der i sig bærer 

bureaukratiske karaktertræk, normer og principper, som mobiliseres og realiseres, når SSP-

medarbejderne afklarer uklarheder i det arbejde, de står overfor, eller når de beslutter at følge 

institutionelle regler og rutiner. Nanna Mik-Meyer (2017:58) redegør for Max Webers begreb om 

bureaukrati i et studie af ændrede vilkår for møder mellem velfærdsprofessionelle og borgere. Hun 

henviser til Webers egne formuleringer om, at bureaukrati på et generelt niveau kan beskrives som 

en organisatorisk form, der er karakteriseret af en opdeling af arbejde baseret på specialiseringer, 

der producerer et system af procedurer for, hvordan der skal handles inden for særlige 

arbejdssituationer. Denne form for institutioner er karakteriseret ved en hierarkisk struktur, og 

ansatte overholder loyalt institutionelle rutiner og regler, mens de forholder sig upartisk til 

klienterne. Og med Webers egne ord, når han formulerer et af bureaukratiets principielle 

karakteristika: 

”the abstract regularity of the exercise of authority, which is a result of the demand 

for “equality before the law”…[and] the principled rejection of doing business “from 

case to case”” (Max Weber, cf. Mik-Meyer 2017:58). 

Med et begreb om bureaukrati kan jeg tydeliggøre træk i mine analyser, som viser, 

hvordan ansvarliggjorte SSP-medarbejdere søger efter sikkerhed for de beslutninger, som de skal 

tage på vegne af systemet. Jeg tolker nemlig elementer i min empiri som en snert af længsel hos 

SSP-medarbejderne efter så at sige at kunne deducere svar ud fra tydelige ansvarsplaceringer, 

organisatoriske retningslinjer, lovgivning og evidensbaserede undersøgelser57. Det er en kredsen 

                                                 

 

 

57 Som kontrast til dette fortæller forskellige SSP-medarbejdere i mine interviews om, hvordan ”det 

i gamle dage”, ”tidligere” eller ”førhen” var anderledes. Her handlede man med hjertet og gjorde det, der skulle til 

for at nå den unge. I henvisningen til ”gamle dage” ytrer nogle også en kritik af tidligere tider, hvor der fortælles 

om, hvordan man ikke overholdt tavshedspligten, cpr-numrene fløj hen over bordet eller politiet brugte oplysninger 
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om at kunne være, med et begreb fra Øjvind Larsen (2018), en ”lydig forvalter”. Med inspiration 

fra Stanley Milgrams nu berømte lydighedsforsøg samt Zygmunt Baumans og Hannah Ahrendts 

overvejelser omkring autoritet og lydighed redegør Øjvind Larsen for, hvordan lydighed er en 

instrumental tilstand hos mennesket. I denne tilstand lokaliserer en person autoriteten for sine 

handlinger i en stedfortrædende samvittighed, som træder i stedet for den personlige samvittighed 

og som dermed overlades vurderingen af, hvad der er rigtig og forkert at gøre (Larsen 2018:27). 

Larsen anvender Tamilsagen58 som case for herigennem at vise, hvordan lydighed konkret har vist 

sig som et problem i den danske forvaltning.  Med inspiration herfra vil jeg sige, at de 

ansvarliggjorte SSP-medarbejdere gerne vil placere autoriteten i procedurer, retningslinjer eller 

konkrete forvaltninger, som dermed ønskes tildelt en status, der har magten til at retfærdiggøre og 

på sin vis diktere de beslutninger, som de er stillet overfor. På denne vis er der bureaukratiske træk 

tilstede i den måde, som SSP-medarbejderne håndterer tvivl og usikkerhed på i 

beslutningsprocesser, nemlig som bureaukratiske træk som ideelt kan fritage 

beslutningsprocesserne for tvivl – eller som i hvert fald ideelt kan anvise veje til, at nogen eller 

noget kan levere svar. Men som det også er tydeligt gennem mit materiale, så findes de rene svar 

ikke. Juristerne er uenige, lovgivningen taler om kan og ikke skal, og dokumentationerne af de 

unges handlinger eller situation er heller ikke altid helt klare, hvilket igen kan skabe tvivl om, 

hvilke procedurer, der skal igangsættes for at viderebehandle sagerne.  

De identificerede fænomener i risiko-management i et sikkerhedsskabende 

velfærdsarbejde sammenfatter jeg i begrebet bureaukratisk faglighed. Denne omhandler den del 

af SSP-medarbejdernes kriminalitetsforebyggende arbejde, der går ud på at skulle danne sig 

overblikke over såvel bekymrende som beskyttende faktorer omkring den unge og at skulle træffe 

saglige beslutninger som del af håndteringer og kalkulationer af disse faktorer. Bureaukratisk 

faglighed er en etablering af saglighed gennem inddragelse af viden, ekspertise eller retningslinjer, 

                                                 

 

 

fra møderne til efterforskning. Hertil pointeres det, at det er der nu på forskellig vis strammet op på, og at det på 

denne vis er blevet anderledes. 

58 Tamilsagen handlede om, hvordan den konservative justitsminister Erik Ninn-Hansen i 1987 i 

hemmelighed beordrede sine embedsmænd i Justitsministeriet til at gennemføre en administrativ og ulovlig 

procedure til at stoppe for tamilers ret til opholdstilladelse og familiesammenføring. Som en del af dette gik 

embedsmændenes lydighed så vidt, at de brød loven for at opfylde deres loyalitetspligt over for justitsministeren. 
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der kan underbygge de beslutninger, der skal tages af ansvarliggjorte medarbejdere. I dette er der 

en varsomhed, der opstår i de øjeblikke, hvor talen og opmærksomheden fjerner sig fra de unge 

og retter sig mod at identificere retningslinjer eller mod at inddrage viden (gerne 

forskningsbaseret), som kan støtte og informere de valg og beslutninger, der skal tages. 

Varsomheden er bundet til en form for sikkerhed, der går ud på at forsikre sig mod, at ”der ikke er 

noget at komme efter”, hvis nogen skulle udfordre beslutningerne. På denne vis er en bureaukratisk 

faglighed mere rettet mod at beskytte systemet end at beskytte den unge. Varsomheden i en 

bureaukratisk faglighed er også del af en produktion af tillid til staten. En tillid som befolkningen 

ønskes at opleve i forhold til at acceptere beføjelser hos staten, der skaber sikkerhed for den 

enkelte, eksempelvis øget overvågning. Ved at udvise ordentlighed og ekspertise i et 

sikkerhedsskabende arbejde, hvor man viser, at man kan identificere risikofaktorer og samtidig 

kan håndtere dem, så kommer arbejdet til at virke som en forsikring om, at staten tager hånd om 

diverse faremomenter på en acceptabel måde, som man kan have tillid til. På denne vis er 

bureaukratisk faglighed en praktisk håndtering af magt. 

 

Sikkerhedsskabende velfærdsarbejde som re-installerende lindrende 

behjælpsomhed 

Et mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde er at forebygge, at nogle grupper af 

mennesker udvikler sig til trusler for samfundet og dets sammenhængskraft, eksempelvis gennem 

udøvelse af vold og kriminalitet. Man kan også udtrykke det ved, at målet for det 

kriminalitetsforebyggende arbejde er at sikre befolkningens ret til at leve i sikkerhed. En del af 

den praktiske udfoldelse af dette mål drejer sig om at udpege og om at hjælpe særlige 

befolkningsgrupper, der bevæger sig på kanten af samfundet, hvor det for SSP-medarbejderne 

særligt handler om de individuelle børn og unge, som tilhører målgruppen kriminalitetstruede børn 

og unge. I det følgende vil jeg begrebsliggøre en sådan form for velfærdsarbejde som en re-

installerende lindrende behjælpsomhed. Det er et velfærdsarbejde, som både forsvarer og 

opretholder samfundet som et hele, og som samtidig etablerer sig gennem produktion af 

hjælperelationer til individuelle børn og unge. Det er et velfærdsarbejde, hvor SSP-medarbejdernes 

kategoriseringsarbejde skaber målgrupper, og hvor velfærdsarbejdet derigennem skaber en 

samfundsmæssig hjælperelation gennem at udstyre målgruppen med en ret til at være en del af det 

store fællesskab, hvor netop velfærdsarbejdet kan hjælpe med at indfri denne ret.  
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Sikkerhedsskabende velfærdsarbejde forstået som hjælperelation tager sit første 

udgangspunkt i nogle af mine analytiske fund, hvor jeg viser, hvordan en særlig form for 

hjælperelation virkeliggøres gennem SSP-medarbejdernes kategoriseringsarbejde. I det følgende 

vil jeg almengøre disse fund ved at læse dem i sammenhæng med Georg Simmels (1965) 

overvejelser omkring dynamikker i velfærdsarbejde, når velfærdsarbejdet retter sig mod at give 

assistance til marginaliserede grupper (i hans tilfælde ”de fattige”), og gennem hans begreb om 

samfundsmæssiggørelse (Simmel 1965, 2019). I teksten ”The Poor” udfolder Simmel, hvordan et 

velfærdsarbejdes forholden sig til marginaliserede grupper er en samfundsmæssig hjælperelation, 

der lindrer og dulmer individuelle behov, men hvis faktiske funktion er at bibeholde samfundets 

grundlæggende magtordning. Simmels forståelse af en sådan samfundsmæssig hjælperelation 

udgør grundlaget for min begrebsgørelse af denne form for velfærdsarbejde, hvor jeg i en 

yderligere præcisering inddrager Trine Ølands (2019) identificering af ”godgørenhed” som en 

samfundsmæssig form i velfærdsarbejde, samt Tess Leas (2008) begreb om ”afhjælpende 

cirkularitet” (”remedial circularity”). 

Formelt er unges ret til hjælp i en SSP-sammenhæng baseret på deres tilhørsforhold 

til målgruppen kriminalitetstruede børn og unge. I afhandlingen viser jeg, at de enkelte unges 

tilhørsforhold til denne gruppe dog udfoldes på forskellig vis af SSP-medarbejderne. Særligt i 

afsnittet ”De søde og psykopaterne” (Afhandlingen s. 125-130) demonstrerer jeg, hvordan der i 

kategoriseringsarbejdet udkrystalliserer sig en udskillelsesproces, hvor ”søde drenge” positioneres 

som nogen, der både kan og vil forandres, og som dermed kan hjælpes af de professionelle, og 

hvor psykopaterne italesættes som nogen, der ikke vil/kan hjælpes, og som er tabte for systemet. 

Andre steder i mit materiale kommer en sådan udskillelsesproces til syne i formuleringer som 

”hjertebarn” eller ”fortabt”. Jeg forstår denne form for kategoriseringsarbejde som en etablering 

af en hjælperelation mellem en, der har behov for hjælp og en der kan yde assistance til den 

trængende. Det er en hjælperelation, hvor velfærdsarbejderne i mit materiale realiserer særligt de 

søde drenge (eller hjertebarnet) som nogen, der faktisk gerne vil (og kan) hjælpes, og hvor de 

begrunder hjælpen med, at de søde i sig bærer anlæg for gerne at ville hjælpes, og at de vil det på 

en særlig måde, som er i overensstemmelse med den måde, som velfærdsarbejderne kan yde 

assistance på. Det er samtidig en hjælperelation, der ikke baserer sig på pligten til at hjælpe en 

særlig målgruppe, men som i stedet finder sin begrundelse i et personligt behov for hjælp, som 

man som medarbejder føler sig forpligtet på at imødekomme gennem sin assistance. 

Hvad der er på spil i disse empirisk baserede konstateringer er en form for 

velfærdsstatslig assistance til mennesker på kanten af samfundet. Georg Simmel siger om 
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samfundsmæssig assistance til den fattige59, at den har en unik sociologisk karakter. På sin vis er 

den personlig og retter sine konkrete indsatser mod den enkelte og dennes situation på en måde 

som om disse indsatser kan ændre de personlige livsomstændigheder. Men den enkelte og hjælpen 

til den enkelte er på ingen måde formålet med indsatsen. Formålet er alene at beskytte og bevare 

samfundets grundlæggende ordning, hvorved assistancen til den fattige blot bliver lindrende og 

dulmende, men ikke grundlæggende ændrer på noget (Simmel 1965:121). Simmel præciserer og 

konkluderer følgende om formålet med velfærdsstatslig assistance til udsatte grupper: 

“The goal of assistance is precisely to mitigate certain extreme 

manifestations of social differentiation, so that the social structure may continue to 

be based on this differentiation. If assistance were to be based on the interests of the 

poor person, there would, in principle, be no limit whatsoever on the transmission of 

property in favor of the poor, a transmission that would lead to the equality of all. 

But since the focus is the social whole – the political, family, or other sociologically 

determined circles – there is no reason to aid the person more than is required by the 

maintenance of the social status quo.” (Simmel 1965:122). 

Ved at formulere formålet for velfærdsstatslig assistance på denne vis gør Simmel 

hjælperelationen til en lindrende magtrelation, hvor assistance til en deklasseret gruppe 

grundlæggende opretholder en samfundsmæssig struktur. Tilbuddet om assistance fastholder 

gruppen af modtagere i en deklasseret position, hvor hjælpen tager form som tilbud om at blive 

produktive medlemmer af fællesskabet på bestemte måder snarere end grundlæggende at ændre 

på den position, som den marginaliserede har i samfundet. På et konkret niveau kommer dette til 

syne i mit materiale som tilbud om kvalificering og rådgivning eller som muligheder for aktiv 

deltagelse i skole, fritidsjob eller fritidsforeninger. Med denne væsentlige og grundlæggende 

pointe om velfærdsstatslig assistance som konserverende lindring vil jeg yderligere præcisere min 

begrebsliggørelse af hjælperelationen gennem en tydeliggørelse af, hvordan velfærdssamfund 

produceres gennem produktion af grupper af mennesker, som skal hjælpes. 

Igen med udgangspunkt i Georg Simmel forstår jeg hjælperelationer som en form 

for samfundsmæssiggørelse (Simmel 2019:43), hvor det særligt for hjælperelationer som en 

                                                 

 

 

59 Georg Simmel taler i teksten ”The Poor” om den fattige. Jeg drager paralleller mellem hans 

forståelse af den fattige og den kriminalitetstruede unge, da de begge tilhører en marginaliseret samfundsgruppe, 

som samfundets institutionelle hjælpeinstitutioner retter sig mod. 
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samfundsmæssig form gælder, at samfund produceres gennem gensidige vekselvirkninger mellem 

et netværk af rettigheder og forpligtelser (Simmel 1965:118). Hjælperelationer vokser sammen til 

en enhed ved kun at bestå gennem vekselvirkningen mellem konstruktionen af en, der trænger til 

hjælp og en, der gerne vil imødekomme dette behov. I det følgende vil jeg udfolde karakteren af 

en sådan hjælperelation for dermed at kunne begrebsliggøre yderligere, hvad en sådan relation er 

udtryk for. 

Hjælperelationen er en virkeliggjort form, der gennem fikseringen af en type 

(eksempelvis ”den søde”) realiserer samfundsmæssige former for assistance gennem 

vekselvirkninger mellem forpligtelser og behov. I mine analyser kommer dette til syne som 

karakteren i en vekselvirkning, hvor velfærdsarbejderes syn på dem, de skal hjælpe, tager form af 

en karakteristik, der i sig rummer et behov hos dem, de beskriver, og som derved sætter en 

forpligtelse, som skal opfyldes af hjælperen. På denne vis er det hjælperens forpligtelse, der sætter 

tonen for den unges ret til hjælp. Ved at beskrive nogen som sød og beredvillig eller som nogen, 

der ligger velfærdsarbejderens hjerte nær, så transformeres velfærdsarbejderens forpligtelser over 

for hele gruppen af kriminalitetstruede børn og unge til et svar på kategoriseringens virkeliggørelse 

af en særlig type, der gerne vil udvikling og forandring, og som derfor har et behov, som 

velfærdsarbejderen kan være med til at opfylde. Karakteren af en sådan hjælperelations etablering 

af rettighed og behov hos de trængende viser, at særlige måder at komme til syne på som trængende 

vinder bedre genklang hos velfærdsarbejderne end andre måder.  

Jeg kalder denne form for hjælpearbejde for behjælpsomhed for at præcisere, at 

velfærdsarbejderens individuelle vilje og tro er involveret i et lindrende velfærdsarbejdes 

realisering, hvor velfærdsarbejdet som samfundsmæssig form kræver, at nogen aktivt involverer 

sig i at være statens frontmedarbejder. Nogen, der er beredte til at stille sig til rådighed med den 

hjælp, man er klar til at tilbyde. Denne behjælpsomhed giver hjælperelationen en karakter af gerne 

at ville nogen det godt. Dette bliver tydeligt, når SSP-medarbejderne fortæller om deres forhold til 

deres arbejde og deres forhold til de unge mennesker. Det er dog også en drift, der transformeres 

til en samfundsmæssig form gennem etableringer af hjælperelationer i velfærdsarbejdet, hvor 

Trine Øland (2019) i et studie af velfærdsarbejde rettet mod immigranter og flygtninge i en dansk 

velfærdsstatslig kontekst identificerer denne form som ”godgørenhed”. En af Ølands pointer er, at 

velfærdsarbejde i denne form bærer spor af en filantropisk ideologi, som kommer til syne gennem 

velfærdsarbejdernes beretninger om, hvordan de hjertens gerne vil hjælpe, også selv om hjælpen 

skulle falde uden for deres professionelle virke og deres professionelle forpligtelser (Øland 

2019:153). Man er med andre ord parat til at yde mere, end man umiddelbart er forpligtet til. I 
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denne måde at præsentere sig selv er der en markering af, at man er en god velfærdsarbejder, fordi 

man er villig til at gå det skridt længere end kollegaer, der ikke vil investere dette ekstra i deres 

arbejde, men som blot gør sit arbejde. Det er også en måde at fremskrive sig selv som et menneske 

med moral og medfølelse i modsætning til mere tekniske og videnskabeligt baserede forståelser af 

velfærdsarbejde (Øland 2019:154). Sådanne præsentationer af arbejdet ser jeg afspejlet i mit 

materiale, hvor der fortælles om, hvordan man (særligt tidligere) tog nogle af de unge med hjem, 

eller nu, hvor der fortælles om, at man ville ønske, at man kunne tage dem med hjem. Der er også 

eksemplerne, hvor der tales om hjertebørn, eller hvor unge eller forældre udtrykker 

taknemmelighed for den hjælp, de har fået, hvilket viser, at man har ydet noget ekstra, hvor hjertet 

har været involveret, og som har hjulpet med at lindre de lidelser, som den unge eller familien har 

udstået. På denne baggrund indfanger mit begreb om behjælpsomhed karakteren af 

hjælperelationen, og deri er også indlejret en måde at tale fagligt på, hvor det nære, det 

menneskelige, det godgørende og det taknemmelige beskriver en særlig relation mellem giver og 

modtager af assistance. 

Når den lindrende behjælpsomhed i velfærdsarbejdet retter sig mod at hjælpe den 

kriminalitetstruede unge til at blive en del af det store fællesskab, så er der også det lag i 

velfærdsarbejdet, der handler om at sikre fortsat samfundsmæssig sammenhængskraft gennem 

hjælpen. Der er derfor en vis fremadrettet intention i den måde, som behovet for assistance udledes 

på. Hjælpen gives ud fra en idé om, at den faktisk kan gøre en forskel ved at den unge ændrer i 

sine holdninger eller i sin adfærd (Se eksempelvis afsnittet ”Den gode opdragelse” i afhandlingen 

side 167-169). I en sådan fremadrettet optimistisk intention er en forståelse af, at hjælpende 

interventioner er effektive, og hvis de ikke hjælper i første omgang, så kan de altid administreres 

bedre, udføres anderledes eller moduleres på en ny måde. Hjælpen bærer i sig altså en optimisme 

om effektivitet, som Niklas Rose forstår som en form for styring, hvor en indsats fiasko uvægerligt 

fører til nye forsøg på at forbedre og effektivisere nye måder at udforme hjælpen på, så man kan 

prøve igen (Rose, cf. O’Malley 1992:260). For at begrebsliggøre denne form for cirkulær styring 

tydeligere tager jeg afsæt i Tess Leas begreb om ”afhjælpende cirkularitet” (remedial circularity) 

(Lea 2008:13). Med begrebet beskriver hun de måder, hvorpå velfærdsarbejderen konstant 

installeres som en, der på vegne af staten sættes til at afhjælpe samfundsmæssige sociale problemer 

relateret til en målgruppe, eksempelvis sociale problemer som fattigdom og marginalisering. Lea 

forklarer afhjælpende cirkularitet på følgende vis: 
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”There is no way out of this remedial circularity, for it is fundamental to our social 

being. With each new attempt to make government logic better, with each new 

correction and critique of policy and its shortcomings, we are spiraled to a new point 

in an old story of compulsory intervention, propelled by the need to deal with the 

leftover problems of past improvement efforts and by the need to uphold the state. 

The compulsiveness of this urge to intervene and amend in turn eclipses something 

so obvious it is rarely commented on: the ‘we’ in the narrative are not planning to go 

away, but have a vampiric dependence on those we want to help.” (Lea 2008:13). 

Cirkulariteten består altså i den konstante re-installering af velfærdsarbejdet, hvilket 

jeg i mit materiale eksempelvis identificerer i optimismen og i den tiltro til skolen og skolens rolle, 

der er inden for kriminalitetsforebyggelse. Dette til trods for, at kritisk uddannelsesforskning har 

markeret skolen som aktør i samfundsmæssige, sociale og kulturelle konflikter (se eksempelvis 

side 17 og 19 i afhandlingen). Med begrebet præciserer Lea, at hjælperelationer ikke blot 

fastholder en samfundsordning, hvor marginaliserede grupper fastholdes i en deklasseret position 

(gennem det afhjælpende), men også, at de konstant og cirkulært re-installerer velfærdsarbejdet 

gennem et afhængighedsforhold, hvor velfærdsarbejdet næres af sociale problemer som de 

optimistisk kan adressere for at kunne opretholde sin egen berettigelse. Samfundsmæssige 

problemer udpeges, og de omformuleres i en sådan bevægelse til udfordringer, som 

velfærdsarbejderen kan handle i forhold til, og på denne vis træder velfærdsarbejde frem som en 

samfundsmæssig form, der arbejder lindrende og re-installerende gennem former, der dulmer 

problemer, men som ikke fjerner problemets rod. Arbejdet, fremstår, som om der (kan) gøres 

noget, og hvis det ikke hjælper, så kan det samme arbejde gøres bedre. 

Jeg vil sammenfatte de foregående overvejelser gennem en begrebsmæssig forståelse 

af velfærdsarbejdets hjælperelationer som samfundsmæssige former for re-installerende lindrende 

behjælpsomhed. Bag dette begreb er en oprigtig følt trang hos velfærdsarbejderne til at ville hjælpe 

dem, der har behov, hvilket finder sit udtryk gennem differentierende sociale kategoriseringer, der 

i sig rummer udpegninger af særlige behov for hjælp hos den trængende, og som kalder på den 

hjælp, der tilbydes. På denne vis rummer velfærdsarbejdet en vis anmassende insisteren, som det 

for modtageren af hjælpen kan være svært at sige nej til, da hjælpen fremstår som oprigtig. 

Begrebet fanger på samme tid en cirkulær dynamik i det sikkerhedsskabende velfærdsarbejde, 

hvor velfærdsarbejde gentagne gange fortrøstningsfuldt og optimistisk sættes i værk som svaret på 

sociale udfordringer. På denne vis fungerer velfærdsarbejdet på statens vegne både dulmende og 

beroligende og som værn mod trusler mod det store fællesskab ved vedvarende at adressere 

utryghedsskabende trusler gennem hjælpeforanstaltninger med lovede effekter. Men gennem den 
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re-installerende lindrende behjælpsomhed lader velfærdsarbejdet dog også samfundets uligheder 

og magtordninger bestå. 

  

Afsluttende bemærkninger  

Sikkerhedsskabende velfærdsarbejde forstået som bureaukratisk faglighed og som 

re-installerende lindrende behjælpsomhed viser et velfærdsarbejde, der er modsætningsfuldt. Det 

er et velfærdsarbejde, der varsomt beskytter sig selv mod kritik gennem etableringer af 

befolkningsmæssig tillid til systemets evne til at forvalte rationelle beslutninger, som er til gavn 

for statens og befolkningens sikkerhed. Det er et velfærdsarbejde, som på den ene side rummer en 

vis længsel efter at kunne placere tvivl og ansvar i juridiske dokumenter, evidensbaserede 

undersøgelser eller bureaukratiske arbejdsgange, mens det på selv samme tid rummer en hjertefølt 

drift til at gøre det ekstra, der skal til for at hjælpe den enkelte unge og yde den ekstra omsorg for 

den unge. Det er også et velfærdsarbejde, der er beroligende, beskyttende og formynderisk gennem 

en dynamik, der cirkulært re-installerer velfærdsarbejdere, som på vegne af staten former 

målgruppen for arbejdet på særlige måder, som gør dem ufarlige for det store fællesskab. På 

samme tid er det et arbejde, der udkrystalliser udskillelsesprocesser, hvor nogle typer af unge eller 

familier forstås af velfærdsarbejderne som nogen, der gerne vil og kan forandres, mens andre har 

udfordringer, som ikke kan løses gennem det forebyggende arbejde, og som derfor søges placeret 

i andre statslige foranstaltninger, hvorved disse processer er samfundsgendannende.  

På baggrund af disse samlende og teoretiserende overvejelser over særlige 

fænomener i mine analyser bidrager jeg i afhandlingen med ny detaljeret viden om, hvordan 

sikkerhedsskabende velfærdsarbejde som bureaukratisk faglighed og som re-installerende 

lindrende behjælpsomhed folder sig ud i autentiske interaktioner mellem SSP-medarbejdere i en 

velfærdsstatslig kontekst. Jeg begrebsliggør, hvordan sikkerhedsskabende velfærdsarbejde 

effektfuldt og konkret realiserer velfærdsstat gennem kategoriseringer af børn og unge, familie og 

skole. 
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Resumé 

Gennem afhandlingen undersøger jeg velfærdsarbejde udført af velfærdsarbejdere, der mobiliserer 

forsvar for nationen, staten og fællesskabet. Min undersøgelse retter opmærksomheden mod 

kriminalitetsforebyggende velfærdsarbejde udført af eksempelvis lærere, pædagoger, 

gadeplansmedarbejdere, politibetjente og SSP-konsulenter, der af det offentlige er blevet betroet 

opgaven med at tilvejebringe sikkerhed og tryghed for befolkningen gennem formningen og 

kontrollen med den opvoksende generation. Undersøgelsen retter primært sit fokus mod SSP-

samarbejdets lokaludvalgsmøder og mandagsmøder samt interviews med SSP-medarbejdere, hvor 

jeg undersøger, hvordan børn og unge, familie og skole beskrives og kategoriseres. 

Jeg skaber viden om velfærdsarbejde gennem to teoretiske greb. Det første 

grundlæggende greb er en tilgang til Michel Foucaults dispositivanalyser, hvor dispositivets 

skabende og disponerende kræfter kaster et blik på velfærdsarbejde som en epistemologi, som kan 

studeres, mens den bliver til og er i færd med at gøre noget og nogen synlige. Mit andet greb er at 

kombinere en etnometodologisk inspiration, John Searles begreb om sproghandlinger og 

analytiske nøgler fra Membership Categorization Analysis for, sammen med dispositive akser og 

linjer, at muliggøre en analyse af SSP-medarbejderes begrebsliggørelser af børn og unge, familie 

og skole, som de folder sig ud, mens de bliver til som normgivende mønstre. 

Med afhandlingen bidrager jeg til tidligere undersøgelser af transformeringen af det 

sociale i forhold til problematiseringer af kriminalitetsproblemet. Dette gør jeg ved at vise, 

hvordan risiko-management kommer til udtryk gennem skærpede håndteringer af sikkerhed inden 

for en velfærdsstatslig velfærdsoverenskomst. Afhandlingen viser en tiltagende ændring i 

forholdet mellem velfærdsarbejderen og den, som velfærdsarbejderen skal hjælpe på vej. Et øget 

fokus på overvågning, udpegning og på farlig kriminalitet (potentiel terrorvirksomhed) tillægger 

barnet og den unge en hidtil uset farlighed, der kalder på mere kontrol og mere målrettet 

holdningsbearbejdelse. Dette placerer velfærdsarbejderen i en mere varsom position, hvor trangen 

til at hjælpe og støtte også bliver til en trang til at gardere samfundet mod det farlige. Jeg viser, 

hvordan en sådan ændring er en forstyrrelse af en professionel selvforståelse, hvor hjertet, tilliden, 

gensidigheden og relationsdannelsen ses som meningsfuldt i arbejdet, og som noget, de unge har 

behov for. 

På baggrund af mine analyser bidrager jeg i afhandlingen med ny detaljeret viden 

om, hvordan sikkerhedsskabende velfærdsarbejde som bureaukratisk faglighed og som re-

installerende lindrende behjælpsomhed folder sig ud i autentiske interaktioner mellem SSP-

medarbejdere i en velfærdsstatslig kontekst. Jeg begrebsliggør, hvordan sikkerhedsskabende 

velfærdsarbejde effektfuldt og konkret realiserer velfærdsstat gennem kategoriseringer af børn og 

unge, familie og skole. 
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Abstract 

The thesis examines welfare work performed by welfare workers who mobilize defense for the 

nation, the state and the community. The study focuses on crime preventive welfare work carried 

out by, for example, teachers, pedagogues, street-level employees, police officers and SSP 

consultants that the public entrust with the task of providing safety and security for the population 

through the shaping and control of the next generation. The study consists of observations of SSP-

local committee meetings and “Monday meetings” and of interviews with SSP-employees, and it 

examines how SSP-employees describe and categorize children and young people, family and 

school in these institutional settings. 

The thesis produces knowledge about welfare work through two theoretical 

handlings. The first is an approach to Michel Foucault's dispositif analyses where the creating and 

predisposing forces of a dispositif have inspired to look at welfare work as an epistemology, which 

can be studied, while it is in the process of making something and somebody visible. The second 

handling is a combination of an ethnomethodological inspiration, John Searle’s concept of speech 

acts, analytical keys from Membership Categorization Analysis, which, together with the operative 

axes and lines of dispositives, allows for an analysis of SSP-employees' conceptualizations of 

children and young people, family and school, as they unfold as normative patterns. 

The thesis contributes to previous studies of the transformation of the social in 

relation to solutions to the problem of criminality. It shows how risk management expresses itself 

through a stricter handling of security within a welfare state. The thesis shows an increasing change 

in the relationship between welfare worker and the child in which the increased focus on 

monitoring and on dangerous crime (potential terror against State security) attaches a 

dangerousness to the child, which calls for more control and more targeted interventions. This 

positions the welfare worker in a more cautious relation to the child where an urge to help and 

support merge with an urge to guard society from the dangerous. 

The thesis shows how categorizations and understandings of children and young 

people in a crime preventive institutional setting reinforce already observed sociological dynamics, 

for example, that school marginalizes certain children. The thesis demonstrates how these kinds 

of characterizations are part of a fundamental dynamic in welfare work in general, which is about 

how welfare workers produce welfare state through the ways they produce the groups of people 

whose challenges, they must remedy. 

Based on my work I conceptualize certain elements in crime preventive welfare work 

as bureaucratic professionalism and as re-installing alleviating assistance. These concepts 

describe how security-creating welfare work effectively produces welfare state through 

categorizations of children and adolescents, family and school.  
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Bilag 1: Dokumentoversigt – baggrundsmateriale for udarbejdelsen af Collage 1. 

DOK 1: European Council (2001): Conclusions and plan of action of the extraordinary European 

Council meeting on 21 September 2001. 

DOK 2: Det Europæiske Råd (1999): Det Europæiske Råd i Tammerfors den 15. og 16. oktober 

1999. Formandsskabets konklusioner. 

DOK 3: Council of the European Union (2005): The European Union Counter-terrorism strategy. 

Prevent, protect, pursue, respond. 

DOK 4: Socialstyrelsen (2017): Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning 

af kriminalitetstruede børn og unge. 

DOK 5: Rambøll (2016): Litteraturstudie om forebyggelse af radikalisering i skoleregi.   

DOK 6: Regeringen (2016): Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. 

National handleplan. 

DOK 7: Regeringen (2017): Alle handlinger har konsekvenser. En reform af indsatsen mod 

ungdomskriminalitet. 

DOK 8: Regeringen (2018): Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle 

handlinger har konsekvenser. 
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Bilag 2: Oversigt over observationer og interviews 

SSP-Grønby – transskriberede observationer fra lokaludvalgsmøder: 

 Lokaludvalgsmøde den 10.05.16 

 Lokaludvalgsmøde den 17.06.16 

 Lokaludvalgsmøde den 15.08.16 

 Lokaludvalgsmøde den 21.09.16 (andet lokaludvalg i kommunen) 

 Lokaludvalgsmøde den 12.10.16 

 Lokaludvalgsmøde den 12.12.16 

 Lokaludvalgsmøde den 16.01.17 

 Årsplansrevidering den 16.11.16 

 Ledermøde den 24.01.17 

 

SSP-Grønby – transskriberede interviews 

 Lærer den 04.11.16 

 Inklusionspædagog den 14.12.16 

 Kriminalpræventiv betjent den 21.12.16 

 Kommunal konsulent, fravær den 18.01.17 

 Lærer den 07.02.17 

 Kommunal konsulent, social kontrol den 03.03.17 

 SSP-konsulent den 20.04.17 

 

SSP-Grønby – feltarbejdsnoter 

 Indledende møde med SSP-konsulent om muligt samarbejde den 06.04.16 

 SSP-basiskursus den 15.09.16 

 Faglig brunch, skolefravær den 28.10.16 

 Info møde om SSP på skole den 11.01.17 

 

SSP-Gulby – transskriberede mandagsmøder 

 Mandagsmøde den 24.10.16 

 Mandagsmøde den 31.10.16 

 Mandagsmøde den 07.11.16 

 Mandagsmøde den 21.11.16 

 Mandagsmøde den 28.11.16 

 Mandagsmøde den 05.12.16 

 Mandagsmøde den 19.12.16 

 Mandagsmøde den 02.01.17 

 Mandagsmøde den 09.01.17 

 Mandagsmøde den 23.01.17 

(fortsættes næste side) 

Bilag 2 – fortsat 
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 Mandagsmøde den 30.01.17 

 Mandagsmøde den 06.02.17 

 Månedligt SSP-møde ”Kskolen” den 14.02.17 

 Månedligt SSP-møde ”Hskolen” den 07.03.17 

 

SSP-Gulby – transskriberede interviews 

 SSP-konsulent den 29.03.17 

 SSP-konsulent, leder den 26.04.17 

 

SSP-Gulby – feltarbejdsnoter 

 Medarbejderinternat den 13.09.16 

 Fyraftensmøde den 23.11.16 

 

 

Indledende interviews (transkriberede) 

 Kriminalpræventiv betjent den 07.03.16 

 SSP-konsulent, Hvidby den 13.05.16 

 

Andre arrangementer – feltnoter 

 Observation af undervisning om SSP ved gæstelærer på Pædagoguddannelsen Frøbel den 

21.04.16 

 Den Kriminalpræventive dag (landsdækkende konference) den 14.04.16 

 Den Kriminalpræventive dag (landsdækkende konference) den 06.04.17 
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Bilag 3: Interviewguide – eksempel 1 og 2 

Interview med kriminalpræventiv politi 

Personfakta 

Navn 

Stilling/uddannelse 

Hvor lang tid i området? Rolle ifht SSP (og hvor lang tid)? 

Beskrivelse af arbejdsopgaver/SSP 

Hvad laver du – beskriv en typisk arbejdsdag. 

Sammenhængen med SSP?  

Hvordan er politiets SSP-arbejde organiseret? Hvem samarbejder du sammen med? 

Hvordan udvælger du de ’sager’, som du tager med til SSP? 

Hvordan arbejder politiet kriminalitetspræventivt? 

Hvordan vil du beskrive kriminalitetsforebyggelse? 

Hvilke indsatser har politiet? 

Hvem retter indsatserne sig primært mod? 

Samarbejde med skolen 

Kan du beskrive dit samarbejde med skolen? 

Laver du noget på skolen? 

Hvis skolen kontakter dig, hvad er det så, de gerne vil have dig til at gøre? 

Beskrivelse af de unge/familie – hvem retter indsatserne sig imod? 

Hvad kendetegner de unge, du er i berøring med? 

Hvilke udfordringer står de over for? 

Hvilke udfordringer for skolen/udenfor skaber de? 

Hvad kan du blive bekymret over i forhold til de unge?  

Beskriv en samtale med en ung/familie – formål og hvordan  

Hvad er samtalens formål og begrundelse? 

Hvad taler I om? 

”Breve” fra politiet til familien. 

Bekymringsbrev? 

Socialrapport? 

Hvorfor er det vigtigt, at pædagogerne er med? Hvad kan I ifht andre? 

 Pædagogerne – lærerne - gadeplansmedarbejderne 

(se eksempel 2 næste side) 
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Eksempel 2 

Interview med kommunal konsulent, fravær 

Personfakta 

Navn 

Stilling/uddannelse 

Hvor lang tid i området? Rolle ifht SSP (og hvor lang tid)? 

Arbejdet som Fraværskonsulent 

Kan du beskrive dine arbejdsopgaver? 

Samarbejdspartnere? 

Dit samarbejde med skolerne. Er det skolerne der henvender sig? 

Hvorfor er man så bekymret for fravær? 

Kan du beskrive en ’case’?  

 Hvad vækker bekymring? 

 Hvad gør du? Metoder/samtaler/opsøgende arbejde 

 Er det noget i skolen de reagerer ved? 

 

Hvad karakteriserer de unge, du arbejder med? 

Samarbejdet med familien? Hvad beder I familien om? 

Tværprofessionelt samarbejde 

Hvem samarbejder du med? 

Hvad karakteriserer de forskellige samarbejdspartnere? Politi? Lærere? Pædagoger? 

Kommune og SSP 

Hvordan er dit arbejde i SSP organiseret? Formål? Hvorfor sidder du der? 

Hvem er involveret? 

Hvilke arbejdsopgaver har I/du? 

Hvordan bringes din viden og dine erfaringer fra SSP ind i dit arbejde? 

Hvad tager du med retur fra SSP? 

Noget, du gerne vil sige? 

 

 

 

 


