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elkommen til et nyt uden for nummer
der er sket noget med uden for nummer, både når det gælder udse-

ende, indhold og redaktionen bag. for at tage det sidste først: uden for 
nummer er blevet til et nyt og spændende partnerskab mellem dansk 
socialrådgiverforening og en række uddannelsessteder: uc syddan-
mark, professionshøjskolen metropol, Viauc, aalborg universitet og 
ucsjælland. 

set fra redaktionens perspektiv tegner fremtiden lovende: de nye 
partnere er både med til at skabe økonomisk tryghed om tidsskriftets 
fortsatte udgivelse - og med til at stimulere udviklingen af tidsskrif-
tet.  to pladser i redaktionen går nemlig på skift mellem de nye part-
nere, og derfor er redaktionen udvidet med frank ebsen, metropol og 
anette nicolaisen, uc syddanmark. 

uden for nummer har også fået nyt udseende, som vi håber kan være 
med til at stimulere læselysten, og over de næste numre vil der ske no-
get med indholdet. i nogle numre vil der være flere og korte artikler, i 
andre numre kan der komme et interview, andre igen byder måske på 
noget helt tredje.

men vi forlader ikke det, der er kernen i uden for nummer:  at vi 
skal bringe dybdegående, udviklingsorienterede, ofte forskningsbase-
rede artikler, der kan være med til at udvikle eller udfordre praksis på 
det sociale område.

i dette nummer sætter vi fokus på forvaltningen. her - fem år efter 
kommunalreformen - ser tina Bømler på kommunalreformens betyd-
ning for organiseringen af det sociale arbejde. hun spørger, om vi er ved 
at vende os fra nærhed  og individuel vurdering til store, standardisere-
de specialenheder - og sætter det ind i et historisk perspektiv. 

Økonomi og faglighed er et helt aktuelt tema i socialforvaltninger-
ne,  og  ida schrøders analyser af temaet rejser blandt andet spørgsmå-
let, om sagsbehandlere ud over handlekompetencer også skal have øko-
nomikompetencer - og hvad det egentlig er.

et vægtigt og meget aktuelt bidrag om adhd-diagnosens betyd-
ning for blandt andet selvforståelsen hos voksne med adhd behand-
ler maja lundemark andersen i sin artikel med afsæt i den aktuelle dis-
kurs om adhd-diagnosen.
God læselyst!
Redaktionen

V
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fra 
specialisering 
– og tilbage til 

specialisering
organiseringen af socialt 
arbejde i kommUnerne. 
en kort historisk, sociologisk 
baggrUndsanalyse

af Tina bømler, lekTor
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har kommunalreformen fra 2007 sendt os tilbage til 
udgangspunktet før den forrige kommunalreform fra 
1970? det er det centrale spørgsmål, artiklen prøver 
at give svar på.  for i snart tre årtier har den offentlige 
sektor været udsat for et sandt bombardement 
af nye styringsredskaber, strukturændringer, nye 
ledelsesformer og et væld af lovændringer. alt sammen 
har været et forsøg på at skabe en omkostningseffektiv 
og fleksibel offentlig sektor, der har været inspireret af  
new public management-konceptet. den sidste store 
reform i disse bestræbelser er kommunalreformen.  
i artiklen er der fokus på organiseringen af det sociale 
arbejde før og efter kommunalreformen fra 2007, og 
artiklen peger på, at vi bevæger os mere og mere i 

retning af stordrift og langt væk fra nærhedsprincippet.
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en af de tidligste kritikere af organiseringen 
af det sociale arbejde i danmark var daværende professor i økonomi 
frederik Zeuten. allerede i 1948 påpegede han, at k. k. steinckes so-
cialreform fra 1933 havde fremkaldt et stærkt opdelt system, hvor der 
var for mange indgange til det sociale system. i sin bog om social sik-
ring fra 1948 rettede han blandt andet en skarp kritik af det sociale sik-
ringssystems indretning og den konsekvens, det havde for de borgere, 
der var i berøring med systemet. Zeuten skrev i 1948:

” Som det er nu, hvor offentlig Hjælp – under en Række forskellige og 
ofte indviklede Betingelser – søges hos en halv Snes forskellige Myndig-
heder, der normalt kun kender sit eget begrænsede Omraade, vil han 
(Borgeren) i mangfoldige Tilfælde blive henvist fra den ene til den an-
den. Et meningsløst Renderi fra Herodes til Pilatus for at indhente Op-
lysninger, modtage nye Henvisninger, faa påtegnet Skemaer, faa Hjæl-
pen suppleret o.s.v o.s.v vil i bedste Fald sinke Sagens afgørelse og under 
alle Omstændigheder gøre ham henholdsvis modløs og forvirret eller ir-
riteret, eftersom hans Temperament nu er.
 (Her citeret fra Andersen, 1973, s. 205)

Zeutens kritik er en understregning af en bureaukratiets dysfunktioner. 
et skarpt specialiseret system, der har vanskeligt ved at servicere og ud-
fører socialt arbejde over for mennesker, der har komplekse og meget 
sammensatte problemer. et socialt system med alt for mange ”ansigter” 
udadtil, der har den konsekvens, at borgerne ofte må i kontakt med flere 
forskellige sagsbehandlere. det gør for det første, at borgerne må fortæl-
le den samme historie til flere forskellige sagsbehandlerne. for det an-
det hæmmer specialiseringen og arbejdsdelingen helhedssynet i socialt 
arbejde, blandt andet fordi de enkelte sagsbehandlere har ringe indsigt i 

de arbejdsopgaver, der ligger uden for deres egen 
tildelte funktion, (Bømler & seemann, 2008).

anstalterne
det var ikke bare den administrative struktur, der 
blev udsat for skarp kritik. det var også indret-
ningen og organiseringen af de institutioner, der 
skulle tage sig af de mennesker, der af den ene el-
ler anden grund ikke ”passede” ind i normalsam-
fundet. mennesker, der afveg for meget fra den 
gængse normalitetsopfattelse. i det 17. århundre-
de blev der overalt i europa bygget anstalter, hvor 
gale, tiggere, vagabonder, vedvarende arbejdsløse, 
folk med kønssygdomme, invalide og andre særli-
ge med flere blev anbragt. Ved at sætte afvigerne 
bag lås og slå gjorde staten sig til herre over fattig-
dommen og ufornuften (foucault, 1973).  i køben-
havn blev der allerede i 1605 indrettet et børnehus, 
hvor forbryderiske og omstrejfende børn blev an-
bragt  blandt andet med henblik på at blive oplært 
inden for tekstilfagene (kildedal, 1996). med en vis 
portion humoristisk sans kan man vel betragte det 
som en tidlig form for revalideringsindsats, men 
da det kun var få af børnene, der overlevede, havde 
tankegangen nok snarere et mere erhvervspolitisk 
end et socialpolitisk sigte (phillip, 1947). 

de gennemgående karakteristika for anstalts-
byggeriet har været afsondrethed og lukkethed. 
der var typisk tale om nogle store isolerede og bu-
reaukratiske institutioner med en høj grad af spe-
cialisering. institutionerne var ofte var placeret i 
rekreative omgivelser langt væk fra normalsam-
fundet. en placering, der var helt i tråd med en af 
danmarks førende psykiatere harald selmer, der 
var overlæge på sct. hans. i sin kritiske bog om 
dårevæsenets indretning fra 1846, argumentere-
de han for, at placeringen af anstalterne ikke kun 
var af hensyn til de anbragte, der ikke konstant 
skulle mindes om, at de var frihedsberøvede. det 
var også af hensyn til det omgivende samfund, der 
kunne føle sig skræmt eller generet ved at have en 
anstalt for tæt på (selmer, 1846). den amerikan-
ske sociolog erving goffman har senere i sin bog 
”anstalt og menneske” fra 1967 karakteriseret an-
stalterne som totalinstitutioner, hvor institutio-
nernes altomfattende karakter blandt andet var 
symboliseret ved en barriere for interaktion eller 
socialt samspil med omverdenen (goffman, 1967).
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kritikken i danmark   
i danmark var det først efter anden verdenskrig, at kritikken af totalin-
stitutionerne for alvor kom på den politiske dagsorden. i kølvandet på 
anden verdenskrig opstod der organiserede forældregrupper, der stil-
lede krav til samfundet om behandlingen af de åndssvage. erfaringer-
ne fra tyskland var skræmmende. tusindvis af åndssvage blev aflivet i 
gaskamrene som et led i den tyske racehygiejne. i danmark hjelmede 
åndssvageloven fra 1934 nærmest uhæmmede muligheder for tvangsfor-
sorg og tvangssterilisering. med lov om åndssvageforsorgen i 1959 blev 
der lagt op til en markant forbedring af de åndssvages retssikkerhed. af 
forarbejderne til loven fremgik det, at de åndssvage skulle have mulig-
hed for at leve en tilværelse så nær det normale som muligt. det var den 
daværende forsorgschef nis Bank mikkelsen, der stod bag revolutio-
nen ved at argumentere for, at åndssvage skulle have samme rettigheder 
som alle andre (Bank-mikkelsen, 1977). fortolkningen af begrebet ”en 
tilværelse så nær det normale som muligt” kom senere til at brede sig 
til andre områder, blandt andet børn og ungeområdet og inden for psy-
kiatrien. oprindeligt var nis Bank mikkelsens intentioner om normali-
sering kun tiltænkt reformeringen af åndssvageforsorgen. 

alternatiVe tilBud Vokser frem
i 1960’erne begynder forsøg og eksperimenter på børn- og ungeområ-
det. på børn- og ungeområdet var de mest kendte eksperimenter de so-
cialpædagogiske skibsprojekter og de alternative børn- og ungemiljø-
er med arbejds- og levepræg, blandt andet fjordhøj og majgården, der 
blev oprettet i 1969. de alternative børn- og ungemiljøer var i høj grad 
et alternativ til de statslige totalinstitutioner med deres bureaukratiske 
træk og altomfattende karakter. senere fulgte der græsrodsbevægelser 
og aktivistgrupper, der adskilte sig markant fra totalinstitutionernes 
strukturerer og arbejdsformer. her var der tale om mere organisk præ-
gede strukturer, det vil sige fladere strukturer, tværfagligt samarbejde 
og mindre autoritære ledelsesformer. 

selvom mange af forsøgsprojekterne og eksperimenterne af både em-
bedsmænd og politikere ofte blev betragtet som nogle venstreorientere-
de strategier, der var med til at forstyrre og undergrave en harmonisk og 
rationel planlægning af velfærdsstaten, fik erfaringerne fra forsøgene og 
eksperimenterne markant betydning for organiseringen og indretningen 
af velfærdsstatens institutioner, da socialreformen trådte i kraft i 1976, 
(hegland, 1994). i betænkningen bag socialreformen blev der gjort op 
med forestillingerne om, hvad der var hensigtsmæssig behandling af de 
åndssvage, de sindssyge og de såkaldt adfærdsvanskelige børn og unge. 
”afvigerne” skulle ikke længere isoleres fra det omgivende samfund, 
men skulle placeres i nærmiljøer i små hjemlignende enheder. organisa-
torisk gik man væk fra bureaukratiske institutioner med høj grad af spe-
cialisering, regelstyring og autoritære ledelsesformer til mindre enheder 
med organiske træk, hvor der blev lagt vægt på tværfagligt samarbejde 
og koordinering i situationen frem for vertikal kommunikation. 

TINA BøMLER 
underviser i organisationsteori på so-
cialrådgiveruddannelsen.  Hun har 
blandt andet forsket i udsatte grup-
pers vilkår og de organisatoriske ram-
mers betydning for det sociale arbej-
des praksis, herunder muligheder og 
begrænsninger. Hun er uddannet so-
cialrådgiver og cand.scient. adm., og 
arbejder som lektor, ph.d. på Aalborg 
Universitet ved Institut for Sociologi 
og Socialt Arbejde. 
boemler@socsci.aau.dk
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fra specialisering til tVærfaglighed
på institutionsniveau er udviklingen i hovedtræk gået fra:

l specialisering til afspecialisering og tværfaglighed
l standardisering til kompleks problemløsning
l centralisering til decentralisering
l store enheder til små enheder

på forvaltningsniveau i kommunerne efter 1976 fik vi ganske vist en 
struktur med udprægede bureaukratiske træk, men som blev tilført 
nogle organiske træk i form af delvis selvstyrende grupper. her blev de 
enkelte rådgivere udstyret med en selvstændig kompetence, typisk med 
en økonomisk ramme, der var fastsat af de stående udvalg i kommuner-
ne (christensen & molin, 1983). 

der var en politisk tiltro til, at der kunne opbygges et rationelt socialt 
system, der var baseret på et bottom-up perspektiv, hvor det var overladt 
til de professionelle socialarbejdere at løse socialt dårligt stillede borge-
res problemer. sagt på en anden måde: der var tillid til de professionel-
les socialarbejderes faglige kompetencer og dømmekraft.

da socialreformen fra 1976 trådte i kraft var socialstaten i krise. for 
de professionelle socialarbejdere var det en umulig opgave at implemen-
tere reformens målsætninger om tryghed, trivsel, forebyggelse og reva-
lidering. uanset om der var tale om kommunale foranstaltninger eller 
statslige indgreb, steg antallet af bistandsklienter. hverken med jobska-
belsesordninger, løntilskudsordninger med videre lykkedes det at ned-
bringe antallet af bistandsklienter (hornemann & lind,2008). det lykke-
des højst at sende borgerne rundt i forskellige systemer, uden at de på 
nogen måde nærmede sig en status som selvforsørgende. de mange bi-
standsklienter og de stigende offentlige udgifter var den direkte anled-
ning til, at fremtrædende politikere på centralt niveau rettede blikket 
mod de offentlige udgifter og  de professionelle socialarbejderes rolle i 
velfærdsstatens problemer. det var især daværende socialminister ritt 
Bjerregaard, der var meget markant i sin kritik.  hun skrev om de stigen-
de offentlige udgifter i en kronik i 1980:

”Når de sociale udgifter er fem gange så store, som de var i 1970, og når 
udgifterne til daginstitutioner og dagpleje er tidoblede på 10 år, så er det 
som bekendt ikke blevet tilsvarende bedre. For mange - måske de fleste - står 
70’erne som forringelsernes årti…..Når man har gjort som vi har gjort, og 
kan tidoble bevillinger til et område, og alligevel have den opfattelse leven-
de blandt områdets brugere, at forholdene er blevet ringere, så er det tegn 
på at vi ikke kan komme længere den vej…Jeg tror vi må have fat på hele 
det sociale område, og vi må sørge for at skabe en langt større forståelse for 
og oplevelse af, hvad vi betaler for og hvad vi får for pengene.”
( Bjerregaard: Kronik i information, 14.maj, 1980)

ritt Bjerregaard langede voldsomt ud efter, hvad hun kaldte eksper-
tvældet (de professionelle socialarbejdere), som hun blandt andet be-

skyldte for at umyndiggøre borgerne. det var de-
res råd og ekspertise, der skulle betvivles, og så 
anså hun i øvrigt de professionelle socialarbejdere 
for at være den største hindring for omstilling og 
fornyelse i den offentlige sektor, (Bømler, 2011). i 
en tale til en oecd konference sagde hun:

”Den største hindring vil være de professionelle, 
der har deres levebrød af og definerer deres tilvæ-
relse ud fra det at vide bedst at tage sig af de fat-
tige, de gamle, de svage osv. Det er deres betyd-
ning, der skal nedtones, deres ønske om vækst, der 
skal beskæres, deres råd og ekspertise, der skal be-
tvivles.”
(Bjerregaard: Kronik i information, 13. november, 1980)

  
1980’erne blev et årti, hvor begrebet omstilling 
for første gang blev introduceret i en finanslovs-
redegørelse under en socialdemokratisk regering. 
daværende finansminister svend jacobsen rede-
gjorde for, at hvis væksten i den offentlige sektor 
skulle bremses, var det nødvendigt med betydelige 
omstruktureringer (Bømler, 2008).  for at fremme 
forsøgsvirksomhed i kommunerne etablerede so-
cialstyrelsen sofus, der fungerede frem til 1986. 
der blev brugt ca. 40 millioner til forsøgsvirksom-
hed, primært i kommunerne, (hegland, 1994). i 
1988 blev sum-programmet (socialministeriets 
udviklingsmidler) sat i søen, der fungerede frem 
til 1992 med en bevilling på 350 millioner. 

perspektivet på forsøgsvirksomhed inden for 
det sociale området var et bottum-up perspektiv. 
formået var at styrke det lokale initiativ og styr-
ke den forebyggende indsats inden for det socia-
le område (ibid). i begyndelsen af 1990’erne fik vi 
15–m puljen og 50–m puljen(storbypuljen). i dag 
har vi satspuljerne, der årligt reserveres til sær-
lige tiltag inden for social- og sundhedsområ-
det og arbejdsmarkedsområdet med henblik på 
at forbedre indsatsen over for socialt dårligt stil-
lede, (hegland, 1994). forskellen mellem forsøgs-
virksomhed i 1980’erne og i 1990’erne og frem til i 
dag er, at der er tale om et top-down perspektiv. i 
1980’erne troede politikerne på, at iderigdommen 
og nye måder at udføre socialt arbejde skulle kom-
me fra kommunerne og fra græsrødderne. i dag er 
det centralt udmeldte indsatser, der er udgangs-
punktet for forsøgsvirksomhed.

"de alternative børn- og ungemiljøer var i høj 
grad et alternativ til de statslige totalinstitutioner 
med deres bureaukratiske træk og altomfattende 
karakter"
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new puBlic management 
og metodeudVikling i det sociale arBejde
da schlüters firkløverregering afløste den socialdemokratiske regering, 
fik kritikken af de professionelle socialarbejdere og indretningen af den 
offentlige sektor generelt ny næring. den offentlige sektor var for dyr, 
for bureaukratisk og så umyndiggjorde den borgerne. i Venstres reform-
program fra 1985 formuleres kritikken af behandlersamfundet således:

”…det er tydeligt at danskerne ikke er blevet lykkelige mennesker af at 
være omgivet af institutioner og professionelle fra vugge til grav. Mange 
føler sig umyndiggjort. De er grundigt trætte af eksperter, der sætter dem 
i gang, planlægger deres tilværelse, opsøger og løser deres problemer og 
fortæller dem, hvordan det i det hele taget skal gøres.” 
(Her citeret fra Pedersen, 1986, s. 11)

medens ritt Bjerregaard argumenterede for, at omstilling og fornyelse i 
den offentlige sektor skulle ske ved at styrke græsrodsbevægelserne og 
ved at udvikle borgernes netværk blandt andet via forsøgsvirksomhed, 
argumenterede den borgerlige regering for, at omstillingen skulle ske 
via øget anvendelse af markedsmekanismerne. Borgerne skulle i den ud-
strækning, det var muligt, have frit valg og de skulle inddrages i plan-
lægningen og have indflydelse på brugen af offentlige midler, (pedersen, 
1986). Ved at indføre markedslignende mekanismer og give borgerne frit 
valg var det regeringens hensigt at opløse den direkte binding mellem 
klient og institutioner. Ved at give borgerne frit valg var tesen, at de in-
effektive offentlige institutioner på sigt ville nedlægge sig selv. ideer-
ne om at modernisere og omstille den offentlige sektor var inspireret af 
new public management-konceptet. et koncept, der havde fået gennem-
slagskraft ikke bare i danmark, men i hele Vesteuropa. Ved at kopiere 
ledelsesformer og styringsformer i den private sektor kunne man ska-
be en omkostningseffektiv forvaltning. den offentlige sektor skulle være 
mere markedsorienteret i betydningen mere responsiv over for de krav, 
borgerne stillede. new public management-konceptet var dog langt fra 
nogen ny opfindelse. der var (og er stadigvæk) tale om nogle klassiske 
liberalistiske samfundsøkonomiske opfindelser af, hvordan man skaber 
en omkostningseffektiv organisation, kombineret med klassiske og nye-
re organisationsteoretiske opfattelser af, hvordan man skaber en fleksi-
bel og brugervenlig organisation. de centrale nøgleord i new public ma-
nagement-konceptet er konkurrence, privatisering, strategisk ledelse, 
effektivitets- og outputkontrol, kontraktstyring og evaluering på bag-
grund af kvantitative data, (klausen & ståhlberg, 1998). der er ikke no-
gen tvivl om, at new public management-konceptet har redet på en bøl-
ge af positive slagord, der stort set er gået rent ind på alle niveauer i 
den offentlige sektor. 

i socialsektor-regi har der på forvaltningsniveau ikke været modstand 
i nævneværdig grad og det på trods af, at forsøgene på at indføre styre-
former og kvalitetsmålinger baseret på kvantitative data er direkte kon-
traindicerede for store dele af det sociale arbejde, idet de indebærer 

standardiserede opgaveløsninger, der er styret af 
rationelle og kvantificerbare mål. en mulig forkla-
ring på den manglende modstand fra socialarbej-
derne på forvaltningsniveau kan være, at der er en 
sammenhæng med den voldsomme politiske kri-
tik af de professionelle socialarbejdere op igennem 
1980’erne, og at der derfor ikke er blevet taget til 
genmæle over for ændringerne i det sociale arbej-
des praksis. 

 
Borgeren skal inddrages
konkret førte kritikken af de professionelle so-
cialarbejdere og det nye politiske fokus på bruger-
inddragelse og brugerorientering til, at der blev 
iværksat en række metodeudviklingsprojekter. 
den politiske tese var, at de professionelle social-
arbejdere umyndiggjorde borgerne og fastholdt 
dem i det sociale system. derfor skulle der indfø-
res nye metoder, der sikrede, at borgerne blev ind-
draget og fik indflydelse på sagsbehandlingen. med 
vedtagelsen af serviceloven i 1998 blev brugerori-
enteringen og brugerinddragelse cementeret. ud-
arbejdelse af handleplaner var det centrale om-
drejningspunkt (socialministeriet, 1998). her kan 
det nævnes, at handleplaner på børn- og ungeom-
rådet allerede blev indført 1993 i forbindelse med 
ændringer i den daværende bistandslov. uden at 
nævne de mange metodeudviklingsprojekter i nær-
værende sammenhæng, skal det her slås fast, at på 
den ene side kan metodeudviklingsprojekterne i 
en positiv optik opfattes som en hjælpende hånd 
til at forbedre metoderne i socialt arbejde. på den 
anden side kan metodeudviklingsprojekterne også 
opfattes som en manglende politisk accept af de 
professionelle socialarbejderes faglige kompeten-
ce. konkret har metodeudviklingsprojekter ført 
til lovpligtige krav om at anvende standardiserede 
metoder i socialt arbejde samtidig med, at der blev 
stillet øgede krav til dokumentation og kontrol. 

eksempler på standardisering af metoderne i so-
cialt arbejde:
l arbejdsevnemetoden
l funktionsevnemetode 
l visitationsværktøjskassen
l matchgruppekategoriseringen
l standarder for udarbejdelse af § 50 undersøgelser. 
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aktiVlinjen skærpes
sideløbende med kritikken af de professionelle socialarbejdere blev ak-
tivlinjen gradvist skærpet. det stigende antal bistandsklienter efter so-
cialreformen i 1976 gav anledning til bekymring både for samfundsøko-
nomien og for de passive ledige.  i 1984 kom en ny pensionsreform (lov 
om social pension), hvor det blev muligt at opnå pension på et kombi-
neret helbredsmæssigt og socialt kriterium (klausen, 2002). det kunne 
man ikke tidligere i henhold til blandt andet lov om invalidepension. 

det betød, at de borgere, der efter den gamle bistandslov modtog va-
rig hjælp, fordi man ikke mente, at de stod til rådighed for arbejdsmar-
kedet, men heller ikke var syge nok til at blive bevilget en pension, med 
den nye pensionslov nu fik bevilget førtidspension. det var typisk psy-
kisk syge og misbrugere. stigningen i antallet af førtidspensionister 
var den konkrete anledning til skærpelsen af aktivlinjen. samtidig med 
skærpelsen af aktivlinjen fik kommunerne i 1992 tildelt kompetencen 
til at tildele almindelig forhøjet førtidspension til personer under 60 år. 
i samme anledning blev statsrefusionen på førtidspension nedsat fra 
100 procent til 50 procent. i 1998 fik kommunerne hele kompetencen på 
pensionsområdet, og statsrefusionen blev nedsat til 35 procent (klau-
sen, 2002). tankegangen var, at kommunerne skulle prioritere aktivlin-
jen frem for den passive forsørgelse. den nedsatte statsrefusion gjor-
de sig også gældende på kontanthjælpsområdet og dagpengeområdet. 
Var sagerne passive, fik kommunerne 35 procent i statsrefusion, mens 
refusion var 65 procent, hvis sagerne var aktive. den sidste gruppe, der 
er blevet omfattet af kravet om aktivering, er sygedagpengemodtage-
re. sygdom er ikke længere et anliggende mellem læge og patient. med 
ændringen af sygedagpengeloven fra 1. januar 2010 og kravet om akti-
vering, er jobcentrene sendt langt ind i de private gemakker (Bømler, 
2011). med den nedsatte statsrefusion kan staten med hård hånd styre 
kommunernes adfærd på aktiveringsområdet.

Baggrunden for kommunalreformen 
selvom opgavestrukturen, kommunestørrelserne og amternes eksistens-
berettigelse har været et løbende tema i den politiske debat siden 1983, 
er der ikke nogen tvivl om, at det kom bag på mange, da Vk-regeringen 
i oktober 2002 nedsatte en ny kommission for en strukturreform. i 1998 
konkluderede den forrige strukturreform-kommission, at den nuværen-
de opgavefordeling mellem stat, amt og kommuner, var hensigtsmæs-
sig ud fra den begrundelse, at den løbende var blevet justeret for at sik-
re, at der var overensstemmelse i opgavefordelingen mellem amter og 
kommuner, herunder at amter og kommuner kunne håndtere de aktuel-
le krav til opgaveløsningen. i et samråd i folketinget i juni 2002 afviste 
lars løkke rasmussen, at regeringen havde planer om at ændre den 
kommunale struktur. i samrådet understregede han blandt andet:

”Det, der er afgørende for mig og regeringen, det er de konkrete opgaver. 
Det er dem vi skal have i fokus. Hvis opgaverne løses godt nok, så er der 
jo ingen grund til at begive sig ud i store indviklede strukturovervejel-

ser, der jo med usvigelig sikkerhed i hvert fald vil 
føre til en ting, nemlig at der vil gå lang tid med 
at gøre sig overvejelserne, og som givetvis også fø-
rer til en situation, hvor strukturovervejelser vil 
stjæle opmærksomheden fra det, som jeg oplever 
som centralt, nemlig kvalitet og effektivitet i opga-
veløsning.”  
(Jespersen & Salomonsen, 2008 s. 27)

lars løkkes udtalelse er interessant. for det før-
ste fordi han klart afviser behovet for en ny kom-
munal struktur. for det andet fordi han henviser 
til, at der med store indviklede strukturovervejel-
ser vil gå lang tid, og at det vil gå ud over kvalite-
ten og effektiviteten i opgaveløsningen. alligevel 
så fik vi en ny strukturreformkommission. i sin 
åbningstale i folketinget i 2002 sagde daværende 
statsminister anders fogh rasmussen:

” Det er regeringens opfattelse, at tiden er kom-
met til en kritisk gennemgang af det eksisterende 
system. Regeringen vil derfor i denne uge nedsæt-
te en strukturreformkommission, som skal se på, 
om det eksisterende system nu også lever op til vor 
tids krav til et moderne velfærdssamfund. Kom-
missionen skal tage sit udgangspunkt i borgerne 
og i de opgaver som skal løses. Så må strukturer 
og systemer indrette sig efter det.” 
(Jespersen & Salomonsen, 2008, s. 27)

i januar 2004 fremlagde strukturreformkommissi-
onen anbefalinger om, at der gennemføres en sam-
let reform af den offentlige sektor, der blandt an-
det indbefattede opgaveflytninger mellem stat, amt 
og kommuner. i 2004 indgik den daværende rege-
ring aftale om en reform med dansk folkeparti. en 
reform, der havde overskriften ”den fremtidssik-
rede velfærdsstat”, der blandt andet gennem stor-
driftsfordele ville effektivisere den offentlige sektor. 
Væk med de små ineffektive og dyre enheder og er-
stat dem med større og mere omkostningseffekti-
ve enheder. formålet med strukturreformen var at 
skabe bæredygtige enheder, der skulle levere vel-
færdsydelser af høj kvalitet ud fra den tese, at stør-
re kommunale enheder var bedre til at løse opga-
verne. i socialministeriets strukturanalyse fra 2003, 
der var et fagligt oplæg til strukturreformkommis-
sionen, var der ikke nogen entydig konklusion om-
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kring faglig bæredygtighed i socialt arbejde. på den ene side blev det an-
taget, at større enheder lettere kunne håndtere større sagsmængder og 
træffe kvalificerede afgørelser. på den anden side antog man, at små enhe-
der havde en mere helhedsorienteret forvaltning. 

tilBage til mange indgange til det offentlige
i modsætning til kommunalreformen i 1970, hvor det nye primærkom-
munale landkort, der afløste de gamle sognerådskommuner, blev tegnet 
af embedsmændene i indenrigsministeriet, var det med den nye kom-
munalreform op til kommunerne, hvem de ville lægges sammen med. 
Ved den forrige kommunalreform var der mange kommuner, der føl-
te, at kommunesammenlægningen var en form for ”tvangsægteskab”, 
der ikke fungerede og som prægede de politiske beslutningsprocesser 
(Bømler, 2011). 

Ved den nye kommunesammenlægning var den eneste binding i for-
hold til de frivillige aftaler om kommunesammenlægninger, at de nye 
kommuner skulle have en størrelse på mindst 20.000 indbyggere. de 
kommunale forhandlinger om de nye ”kommunale ægteskaber” var 
langtfra en strømlinet proces. de politiske diskussioner handlede i høj 
grad om, hvor der med sammenlægning med hvem var størst sandsyn-
lighed for, at lokalpolitikere ville blive genvalgt.1  

for eksempel var en konsekvens af den frivillige kommunesammen-
lægning set med nordjyske briller, at vi i mange sammenlagte kommu-
ner har fået en infrastruktur, der er bredt ud over store arealer, og hvor 
det er blevet særdeles besværligt for de borgere, der ikke selv er mobile, 
at møde op hos offentlige myndigheder. for det første fordi den offentli-
ge transport enten er besværlig eller helt fraværende. for det andet har 
det åbenbart været magtpåliggende for de nye kommunalbestyrelser at 
holde liv i de gamle rådhuse fra før sammenlægningen, (Bømler, 2011).  
det er først i de sidste to år, at det er kommet frem i medierne, at nye 
og større rådhuse er på tale, idet den spredte administration ikke fun-
gerer. for de svage borgere og for de professionelle socialarbejdere har 
det betydet, at man efter kommunesammenlægningen har fået et so-
cialt system, der er fragmenteret. det betyder, at borgerne skal fragte 
sig rundt mellem de gamle rådhuse i de sammenlagte kommuner, alt ef-
ter hvor opgaverne er blevet placeret. selvom der i princippet kun er én 
indgang til den kommunale service, er vi set i historisk perspektiv tilba-
ge ved Zeutens kritik af det statslige og kommunale sikringssystem. et 
system med mange indgange, der ikke er velegnet til at håndtere borge-
re med komplekse problemer, og hvor infrastrukturen, især i de såkald-
te udkantsområder med ringe dækning af offentlig transport, er besvær-
lig. det har især konsekvenser for de borgere, der ikke er mobile. i flere 
af de sammenlagte kommuner kan det være en dagsrejse med flere bus-
skift for at møde til kontrol på et jobcenter. 

det er tankevækkende, at nærhedsprincippet, der var et centralt 
princip i det sociale arbejde i socialreformen fra 1976, stort set har væ-
ret et fraværende tema i den politiske debat om strukturreformen og 
dens målsætninger om bæredygtige udvikling.

fra kommunikatiV 
til instrumentel tænkning
den new public management-orienterede omstil-
ling gennem de sidste tre årtier og de nye store 
kommunale enheder har ændret det sociale arbej-
des praksis markant. de professionelle social-
arbejdere har ikke længere den samme magt og 
autonomi, som de havde i 1970’erne. deres fag-
lighed bliver konstant udfordret, og der stilles 
spørgsmålstegn ved deres faglighed og vurderin-
ger. på den ene side er der centrale politiske for-
ventninger om, at offentlige organisationer skal 
være responsive og medinddrage borgerne i sags-
behandlingen. på den anden side er der en ben-
hård central politisk styring af kommunerne både 
på økonomien og med de centralt fastlagte me-
todestandarder, der skal følges i sagsbehandlin-
gen. mål og midler i socialt arbejde er ikke noget, 
der længere udvikles og ændres undervejs i dialog 
med borgerne. de professionelle socialarbejderes 
autonomi og muligheder for at lave socialfaglige 
vurderinger baseret på faglige normer, profes-
sionsbaseret viden og etik bliver væsentlig ind-
skrænket, når der arbejdes ud fra standarder.

indførelsen af funktionsevnemetoden, arbejds-
evnemetoden, visitationsværktøjskassen, udarbej-
delse af årlige kvalitetsstandarder er som nævnt 
eksempler på standardisering af metoderne i so-
cialt arbejde. standardiseringen af metoderne i 
det sociale arbejde betyder i høj grad, at kernen 
i det sociale arbejde bevæger sig væk fra en kom-
munikativ handlingslogik til en instrumentel logik 
med en høj grad af strukturering og regelstyring, 
hvor de professionelles adfærd er styret af regler, 
standarder og faste rutiner (Bømler, 2011).

frem og tilBage til specialisering
de sidste tre årtiers udvikling på det sociale områ-
de har uden tvivl været en omtumlet tid både for 
borgerne og for de professionelle socialarbejdere:

For det første er borgerne ikke blevet mødt med 
individuelle vurderinger eller for den sag skyld 
fritvalgs-ordninger og højere grad af brugerind-
dragelse. en række undersøgelser med fokus på 
brugerinddragelse på kontanthjælpsområdet vi-
ser, at brugerne kun i meget ringe grad føler sig 
inddraget eller oplever at blive set (se fx Berg sø-
rensen, 1995; pedersen, 2001; carstens, 1998). 

"den new public management-orienterede 
omstilling gennem de sidste tre årtier og de nye 
store kommunale enheder har ændret det sociale 
arbejdes praksis markant"



12  UDEN FOR NUMMER  24  2012

For det andet er den skærpede aktivlinje, de standardiserede me-
toder og den stærke statslige styring af kommunerne på statsrefusio-
nen udelukkende et spørgsmål om at holde kommunerne i kort snor 
og at sørge for, at de professionelle socialarbejdere arbejder ud fra de 
fastlagte standarder og får hevet så meget som muligt af statsrefusi-
onen hjem til kommunerne. i en sagsportefølje fra et jobcenter i aar-
hus, der blev offentliggjort i socialrådgiveren den 10. juni 2010, fremgik 
det ved navns nævnelse, hvor meget den enkelte sagsbehandler ”skyld-
te” i statsrefusion. det vil sige, hvor mange aktive og passive sager den 
enkelte sagsbehandler havde. fra ledelsens side på det pågældende 
jobcenter er det en måde at styre, at de enkelte sagsbehandlere priorite-
rer den aktive indsats. en måde, der ikke er fremmende for socialfaglige 
helhedsvurderinger, fordi strategien tvinger sagsbehandlerne til at tage 
udgangspunkt i, hvad der er godt for kommunens økonomi og ikke hvad 
der er godt for borgerne. 

mere i stedet for mindre Bureaukrati
på forvaltningsniveau, herunder etableringen af de nye jobcentre, er 
konsekvensen af kommunalreformen, at vi har fået nogle større organi-
satoriske enheder, der er ensbetydende med mere bureaukrati. da den 
tyske sociolog max weber beskrev fremvæksten af organisationer med 
udprægede bureaukratiske træk ud fra sine studier af datidens organi-
sationer både i industrien og i den offentlige sektor, konkluderede han 
blandt andet, at organisationernes vokseværk var en væsentlig bureau-
kratiseringsfremmende faktor. organisationer var præget af en høj grad 
af regelstyring og specialisering. selvom skiftende regeringer siden 1983 
har talt om regelforenkling og afbureaukratisering, er udviklingen gået i 
stik modsat retning: Vi har fået mere bureaukrati og mere regelstyring. 
den udvikling bekræftes af de opgørelser, som dansk socialrådgiverfor-
ening løbende har foretaget af sagsbehandlernes tidsforbrug i jobcentre-
ne. opgørelsen fra april 2010 viser, at kun 20 procent af tiden bruges på 
den direkte borgerkontakt, 56 procent bruges på administration og de 
sidste 24 procent dækker over mødeaktivitet og information om eksem-
pelvis nye regler og love.

Ved socialreformen fra 1976 blev der som før nævnt indført nogle nye 
anbringelsesprincipper på institutionsområdet. principper, der på fle-
re måder var epokegørende i den socialpolitiske udvikling, fordi de nye 
principper brød med tidligere tiders forestilling om, hvordan afviger-
grupper skulle behandles. 

med kommunalreformen fra 2007 går det tilsyneladende den stik 
modsatte vej. nu drejer det sig igen om at udnytte stordriftsfordele. det 
interessante spørgsmål er på sigt, om udnyttelsen af stordriftsforde-
le kommer til at påvirke institutionsområdet. Vi har allerede set i man-
ge kommuner, at de små skoler har ”måttet lade livet”, men hvordan 
vil det gå med institutionerne på børn- og ungeområdet, institutioner-
ne i socialpsykiatrien og de mindre boenheder til de psykisk udviklings-
hæmmede? sat på spidsen kan konsekvensen af kommunalreformen bli-

ve, at vi vender tilbage til nogle institutioner, hvor 
vi nærmer os goffmans definition af totalinstituti-
oner. nogle store, bureaukratiske enheder med en 
høj grad af specialisering, og hvor nærhedsprincip-
pet lader meget tilbage at ønske. konsekvensen af 
kommunalreformen kan på sigt blive, at vi går fra:

l afspecialisering og tværfaglighed til 
 specialisering
l kompleks problemløsning til standardisering
l decentralisering til centralisering
l små enheder til store enheder

selvom dansk socialrådgiverforening gentag-
ne gange har kritiseret den voldsomme regelsty-
ring og det voksende bureaukrati, kan de i sagens 
natur ikke sætte sig op imod regelstyringen, sty-
ringen af kommunerne via statsrefusionen og æn-
dringerne af de organisatoriske rammer. i snart 
tre årtier har skiftende regeringer talt om regel-
forenkling og afbureaukratisering i den offentlige 
sektor generelt, men uden nævneværdige resulta-
ter. derfor må den største faglige udfordring i so-
cialt arbejde fremadrettet være, hvordan man kan 
sikre det sociale arbejdes kvalitet inden for de ud-
stukne rammer, også selvom rammer og regler 
ikke altid er hensigtsmæssige. l

noter
1. Forfatterens understreg-

ning af, at kommunesam-

menlægningen ikke har væ-

ret nogen strømlinet proces, 

er baseret på  egne erfarin-

ger fra processen vedr. den 

frivillige kommunesammen-

lægning.  Forfatteren deltog 

i processen som byrådsmed-

lem i den nu nedlagte Løk-

ken-Vrå  kommune.



13  UDEN FOR NUMMER  24  2012

referencer:
andersen, b. rold: Grundprincipper i Socialpolitikken. københavn. 
det danske forlag, 1973.
bømler, T.: Når samfundet udstøder. københavn.gyldendal uddannel-
se, 2000.
bømler, T.: Fra Socialstat til Kontrolstat. københavn. hans reitzels 
forlag, 2011.
bømler, T. red: Sociale organisationer i en omstillingstid. køben-
havn. hans reitzels forlag, 2008.
bømler & seemann: Bureaukratiet som organisationsform. i: Bømler 
red: sociale organisationer i en omstillingstid. københavn. hans reit-
zels forlag, 2008.
carstens, a.: Aktivering – klientsamtaler og socialpolitik. københavn. 
hans reitzels forlag, 1998.
foucault, m.: Madness and civilization. london.tavistock publicati-
ons, 1973.
goffman, e: Anstalt og menneske. københavn. hans reitzels forlag, 
1967.
hegland, T.j: Fra de tusind blomster til målrettet udvikling. aalborg. 
forlaget alfuff, 1994.
hornemann, m, hansen, h &hansen, h: Aktivering og discipline-
ring til arbejde. leo/casa. københavn, 2008.
hulgaard, l.: Værdiforandringer i velfærdsstaten. københavn. forla-
get sociologi, 1997.
jespersen, p.k & salomonsen, h.h: Kommunalreformen: Forvalt-
ningspolitik  og kommunale forandringsprocesser. i: hansen, k m.fl. 
red: nye kommuner i støbeskeen – om organisering og styring i de nye 
kommuner. københavn. handelshøjskolens forlag, 2008.

kildedal, karin: Det anbragte barn. En debatbog om mødet mellem 
den professionelle og barnet. frederikshavn. dafolo forlag, 1996.
klausen, j: Offentlig forsørgelse. En analyse af retssikkerheden mel-
lem skøn, ret og pligt. københavn. jurist- og Økonomforbundets for-
lag, 2002.
klausen, k & k.k ståhlberg: New Public Management i Norden.
odense. odense universitetsforlag, 1998.
moderniseringsprogrammet. københavn. finansministeriet, 1983.
christensen, s & molin, j: Organisationskulturer. københavn. aka-
demisk forlag, 1983.
mikkelsen, n.e bank: Noget om åndssvage. i jepsen, jørgen red: af-
vigerbehandling. københavn. thaning & appels forlag, 1971.
pedersen, o: Socialt aktiverede og brugerinddragelse. aalborg. spe-
ciale på den sociale kandidatuddannelse, 2001.
pedersen, T.ø: Innovation i kommunal planlægning. århus. århus 
universitet, 1986.
phillip, keld: Staten og fattigdommen. københavn. gjellerups for-
lag, 1947.
selmer, h.: Almindelige grundsætninger for Daarevæsenets indret-
ning. københavn. trykt hos s.trier, 1846.
socialministeriet: Den sociale indsats overfor de mest udsatte voksne. 
københavn, 1998.
sørensen, T.b: Den sociale samtale mellem klienter og sagsbehandlere. 
århus. risskov gestus, 1995.

"på forvaltningsniveau er 
konsekvensen af kommunalreformen, 
at vi har fået nogle større 
organisatoriske enheder, der er 
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Økonomi 
på dagsordenen

bØr sagsbehandlerne 
tage Økonomiske hensyn 
i deres arbejde med 

udsatte 

bØrn og unge?
af ida marie schrøder, adjunkT
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Økonomi har dansk socialrådgiverforening, 
politikerne, kl og interesseorganisa tionerne 
alle en holdning til, men ingen af dem ved, 
hvordan sagsbehandlerne i praksis tager 
økonomiske hensyn. det giver artiklen et bud 
på med udgangspunkt i en pilotundersøgelse 
gennemført i tre kommuner.
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n sagsbehandler fortæller, at der nu er et 
fast punkt under hver sag på teammødets dagsorden, der hedder "øko-
nomi". hun siger, at det er fordi, ledelsen synes, det er rart, at det står 
der. en anden sagsbehandler supplerer med, at det er fordi, ledelsen 
tænker, de skal blive mere skarpe på økonomi. ”noget med hvad bor-
gerne koster,” tilføjer den tredje sagsbehandler i interviewet. de bliver 
nogenlunde enige. og det er tydeligt for mig som interviewer, at dagsor-
denspunktet "økonomi" er blevet sat på teammødets dagsorden uden 
en klar retningslinje for, hvad sagsbehandlerne skal bruge dagsordens-
punktet til.

   de tre sagsbehandlere taler sig ind på en lille del af det med, at de 
skal tænke på økonomien i deres daglige praksis. de er myndigheds-
sagsbehandlere på det specialiserede socialområde, hvor de arbejder 
med socialt udsatte børn og unge. i løbet af de sidste tre år har de væ-
ret gennem flere sparerunder og heraf følgende medarbejderredukti-
oner, servicejusteringer og styringstiltag. disse brud i deres kontekst 
betyder, at de må udvikle nye måder at arbejde på. de er blandt an-
det særligt opmærksomme på, at de også bærer et ansvar for at håndte-
re økonomien ansvarligt, så kommunen ikke endnu engang skal ud i en 
sparerunde. 

hVordan arBejder sagsBehandlere med Økonomi?
denne artikel handler om, hvordan myndighedssagsbehandlere og de-
res ledere arbejder med økonomi. den baserer sig på en pilotundersø-
gelse af, hvordan økonomi og socialfaglighed spiller sammen i tre kom-
muners afdelinger for udsatte børn og unge. jeg starter dér, hvor de er 
nu (det vil sige foråret 2011). jeg giver eksempler på, hvordan de hånd-
terer økonomi og økonomistyring, og jeg analyserer, hvad det betyder 
for sagsbehandlernes opgaveløsning og udvikling af handlekompetencer 

i konkrete udvalgte situationer. jeg giver blandt 
andet svar på, hvordan det kan gå til, at deres til-
gang til økonomi er så forskellig som illustreret 
ovenfor. analysen laves ud fra en forståelse af so-
cialrådgiveres socialfaglighed som en faglighed, 
der både omfatter det at kunne tage hensyn til 
barnets bedste og at kunne arbejde under de givne 
rammer, herunder at tage økonomiske hensyn, så 
det ikke sker på bekostning af barnets bedste. 

der er to indgangsvinkler i analysen. den ene 
vinkel er på, hvordan lederne forstår og praktise-
rer økonomistyring – og hvordan dette materiali-
serer sig i krav og forventninger til sagsbehandler-
nes opgaveløsning. den anden indgangsvinkel er 
på sagsbehandlernes handlekompetencer – om og 
hvordan de udvikler nye handlekompetencer til at 
varetage opgaverne. her tages der udgangspunkt i 
per nygrens handlekompetencebegreb (2004), som 
præsenteres senere.

Økonomi og Økonomistyring i teorien
inden jeg går i gang med empirien, er det vigtigt 
at slå fast, hvad jeg forstår ved økonomi og økono-
mistyring.

i undervisningsbogen "forvaltningsret og øko-
nomi for sagsbehandlere" (mølgaard og Vinderslev 
2003) defineres økonomisk styring1 sådan her:

"[Det] er ikke alene spørgsmålet om at få kassen 
og bevillingerne til at stemme. Økonomisk styring 
er en aktivitet, der gennemsyrer – bevidst eller ube-
vidst – stort set alt, hvad vi gør arbejdsmæssigt, 
og dermed også den sagsbehandling, vi foretager." 
(Mølgaard og Vinderslev 2003:172) 
"Når vi styrer, så forsøger vi at påvirke udviklin-
gen i den retning, vi ønsker. Eksempelvis at opnå 
endnu større nytte og målopfyldelse med de res-
sourcer, der er til rådighed." 
(Mølgaard og Vinderslev 2003:173). 

det essentielle i denne definition er, at økonomi-
styring ikke er et mål i sig selv. tværtimod benyt-
tes økonomistyring som et middel til at påvirke 
udviklingen i en retning, der er formuleret i mål-
sætninger. det vil sige, at det er kombinationen af 
målsætninger og ressourcer, der sætter rammerne 
for økonomistyring – og ikke ressourcerne alene. 
dermed er et mål for økonomistyring faktisk at 

e
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koble økonomi og socialfaglighed, idet det ideelt set er indholdet i akti-
viteterne, der bestemmer målsætningerne, og dermed retningen af øko-
nomistyringen (mølgaard og Vinderslev 2003:173). det vil sige, at øko-
nomistyring forudsætter en bred forståelse af økonomi, hvor økonomi 
også omfatter materielle og menneskelige ressourcer, således at der ak-
tivt kan arbejdes med de processer, der skal føre frem til målene (jen-
sen 2011:15-16). dermed er det også sagt, at en snæver forståelse af øko-
nomi som kroner og ører ikke giver meget mening, når økonomistyring 
skal bruges til at styre udviklingen mod konkrete mål.

her bliver myten om, at økonomistyring alene handler om at holde 
styr på kroner og ører, slået i gulvet. i det mindste i teorien. hvordan 
det ser ud i praksis er en anden sag, som vi skal se nærmere på i den-
ne artikel.

ingen Viden om effekterne
en helt grundlæggende forudsætning for at lave økonomistyring er, at 
der er viden om effekterne af de indsatser, der arbejdes med. ellers er 
det ikke muligt at lave fagligt funderede prioriteringer. at vide, hvad 
indsatserne indeholder, at kunne sætte succeskriterier på indholdet og 
at kunne måle effekterne, er helt afgørende for at kunne koble indhold 
med ressourcer, og dermed styre indsatsen i en bestemt retning inden 
for den økonomiske ramme. i danmark er man dog kun inden for de se-
neste år begyndt at interessere sig for effektmåling af de sociale indsat-
ser, og der eksisterer endnu ikke en velafprøvet og velforankret praksis 
for, hvordan det skal gøres. en af de tre kommuner i undersøgelsen er 
(blandt få øvrige kommuner i danmark) begyndt at forsøge sig med ef-
fektmåling på en af deres indsatser. men reelt set er det ingen overdri-
velse at skrive, at der ikke eksisterer viden om effekterne af de sociale 
indsatser i de tre kommuner eller på landsplan, for så vidt. 

hvordan det kan være, giver en af lederne et bud på her: 

"Den dør jeg er mest bange for at åbne, det er den, hvor jeg kommer til 
at fremstå, som om jeg ikke har styr på økonomien. Men der sidder jo 
modsat en hel masse, som er bange for at åbne dør 2, der hedder ”vi aner 
dybest set ikke en kæft om, hvad vi bruger vores 200 mio. kr. på om året”. 
Du kan se, den er ligeså farlig i forhold til indsatspaletten."

han peger her på den udfordring, der ligger i, at der fra politisk side er 
en helt klar forventning om, at han har fuldstændigt overblik over øko-
nomien2 og at det udførende led på den anden side ikke kan dokumen-
tere, hvad de bruger deres årlige budgetter til, fordi de ikke kender ef-
fekterne.

en af kommunerne opererer med en nedskrevet målsætning om, 
at prioritering mellem indsatserne skal ske ud fra viden om effekter-
ne. men heller ikke her kan ledere og sagsbehandlere svare på, hvor-
dan de aktuelt måler effekterne. den generelle forklaring blandt ledere 
og sagsbehandlere er, at hver borger, hver sag, hvert problem er unikt, 
og der kan derfor ikke laves standardiserede løsninger på, hvordan man 
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måler effekterne.  spørgsmålet er, om denne forklaring er udtryk for 
manglende viden om, hvad effektmålinger er, eller om den er udtryk for, 
at alle er lige så bange for ikke at kunne vise effekter, som illustreret i 
citatet ovenfor. for selvfølgelig kan det – med større eller mindre præ-
cision – lade sig gøre at måle effekter.

effektmåling – mulighed eller trussel?
som forfatter til denne artikel, er jeg naturligvis også lidt nervøs over 
at åbne døren på vid gab, så spare- og styringsrationaler vælter ind og 
overbeviser nationale som lokale politikerne om, at indsatserne skal 
skæres væk, fordi vi ikke ved, om de har effekt. min hensigt er at vende 
skrækscenariet på hovedet, så det i stedet bliver muligt at påvirke ud-
viklingen i en retning, der giver endnu mere kvalitet og en endnu brede-
re vifte af tilbud. 

hvis dette skal gøres muligt, bliver kommunerne nødt til at måle på 
ensartede parametre, som kan sammenlignes på tværs af borgere, sags-
behandlere og indsatser og sammenstilles med udgifterne til indsatser-
ne. her kan den enkelte socialafdeling starte. i det større billede kræ-
ver effektmåling en helt ny tilgang i det sociale arbejde, hvor der tænkes 
langsigtet og på tværs af sektorer. der findes forskellige eksempler 
på, hvordan dette kan gribes an. den svenske regeringsrapport "Tänk 
långsiktigt" (thullberg et al 2004) opstiller et let håndgribeligt redskab 
til dette og Beecham og sinclair (2007) giver mere detaljerede udrednin-
ger af, hvordan 14 projekter har grebet dette arbejde an. herhjemme 
er sfis satsning på en forskningsafdeling for effektmåling pr. 1. janu-
ar 2012 og socialministerens ønske om at basere indsatser for udsat-
te børn på dokumenterede effekter (se for eksempel sørensen i kl.dk 
15.03.2012) udtryk for, at effektmålinger er ved at finde fodfæste. det 
bliver interessant at følge, hvordan det udvikler sig.

"selVforsyning" som redskaB til Økonomistyring
dér, hvor lederne især sætter aktivt ind i forhold til at få indsats og res-
sourcer til at gå op i en højere enhed, er i udviklingen af deres interne 
tilbud. her arbejder de mod et mål om, at tilbuddene i højere grad skal 
matche det, sagsbehandlerne indstiller til. 

udviklingen af tilbuddene sker ud fra en strategi om, at kommunen 
får mere for pengene, hvis de bliver "selvforsynende" frem for at lade 
pengene strømme over i andre kommuners kasser. for lederne er selv-
forsyningsstrategien fornuftig, fordi de oplever at få indflydelse på pri-
sen i forhold til kvaliteten, fordi det giver dem bedre muligheder for at 
kontrollere økonomien og fordi kommunen samlet set kan se besparel-
ser på bundlinjen. med denne strategi i baghånden er det deres hensigt 
at udvikle kvalitetssikre og lønsomme tilbud. problemet er blot, at le-
derne ikke ved, om disse mål bliver opfyldt, når de ikke vurderer effek-
terne i forhold til udgifterne. 

når dette kombineres med, at de interne tilbud har en naturlig inte-
resse i at få det højest mulige budget, bliver det uklart, hvordan lederne 
vil sikre, at budgettet rent faktisk svarer til det, som tilbuddene yder. 

lige såvel som det bliver uklart, hvad der sker 
med kvaliteten, når der rykkes rundt på værktøjs-
hylden, så der for eksempel bliver råd til årets sid-
ste anbringelse.

fredning af interne tilBud
derudover er der det faktum, at de tre kommuner 
i pilotundersøgelsen er organiseret sådan, at det 
er samme chef, som fastsætter priserne på ydelser-
ne og betaler for dem det hænger sammen med, 
at kommunerne benytter en modificeret Bum-mo-
del som styringsmodel for deres interne tilbud. 
her organiseres arbejdet sådan, at der er en klar 
adskillelse mellem myndighedssagsbehandlerens 
(Bestiller) ansvarsområder og det ansvar, som til-
buddene (udførene) varetager (nørrelykke 2011 
og Bundesen og hansen 2011). men adskillelsen er 
ikke mere skarp, end at de arbejder i samme afde-
ling under samme chef, som i sidste ende har an-
svaret for afdelingens samlede økonomi. det er her 
modificeringen af Bum-modellen kommer ind). 

i praksis betyder det, at hverken ledere eller 
sagsbehandlere overvejer at forhandle med de in-
terne tilbud om tilpasninger i prisen. her sagt 
med en af sagsbehandlernes ord: "…det koster 
jo en pris, og den kan man ikke forhandle, den er 
bare i budgettet. Og sådan er det". dette i mod-
sætning til de eksterne tilbud, hvor forhandlinger 
om priserne ikke er en fremmed aktivitet. 

regneark holder styr på Økonomien
frygten for ikke at kunne forklare budgetafvi-
gelser går igen hos alle tre ledere, og derfor bli-
ver deres overordnede formål med økonomisty-
ringen at kontrollere sammenhængen mellem det 
reelle forbrug, det forventede forbrug og de tildel-
te ressourcer. derfor er det indhold og de opgaver, 
lederne beskriver som en del af deres økonomi-
styring, i praksis midler til at kontrollere. denne 
kontrol er særligt udtalt i den måde, lederne be-
nytter regneark til at "holde styr på økonomien", 
som en af lederne formulerer det.

at der parallelt med regnearkene benyttes fle-
re økonomisystemer som for eksempel kmds Børn 
og Voksen system, økonomisystemet mål og mid-
ler, edocs og muligvis andre blev kun nævnt, når 
jeg i samtalerne spurgte direkte ind til det – og selv 
da, var det sporadisk med informationer. faktisk 
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blev en samtale med en økonomimedarbejder afsluttet med, at hun ud-
brød: "Vi har helt glemt at fortælle dig om vores økonomistyringssystem". 
deres optagethed af regnearkene hænger på den ene side sammen med, 
at der ikke findes ét it-system, der både kan levere ledelsesinformation 
og fungere som sagsstyring for sagsbehandlerne. derfor opererer de med 
regneark, der oversætter og kobler informationerne i deres forskellige sy-
stemer. på den anden side hænger det sammen med, at de har haft et be-
hov for at rydde op i økonomien og for at kunne overskue og kontrollere 
"hver en krone" samlet. 

i en tid, hvor der ikke synes at være grænser for, hvad it-systemer 
kan tilbyde af løsninger, virker det absurd, at særligt to af kommuner-
nes centrale økonomistyringsredskab svarer til en praksis fra før com-
puterens tid. Baggrunden for, at der på landsplan ikke findes bedre it-
understøttelse er noget af det, jeg skal være med til at undersøge i et 
forsknings- og udviklingsprojekt, hvor vi går videre med fundene fra pi-
lotundersøgelsen.

Budgetstyring med Blikket i Bakspejlet
set ud fra en økonomistyringsoptik er brugen af regneark ikke et pro-
blem i sig selv. regnearkene imødekommer et behov for at skabe over-
blik og de giver nemmere adgang til informationer. derimod er det en 
farlig cocktail, når regnearkenes begrænsninger kombineres med leder-
nes fokus på at kontrollere økonomien. 

det betyder nemlig, at lederne har blikket stift rettet mod bakspej-
let i deres daglige arbejde. eksempelvis på de månedlige budgetmøder, 
hvor ledere, økonomimedarbejder og økonomikonsulent drøfter, om de 
mon holder sig inden for budgettets ramme eller ej. her følges der op 
på forbruget i forhold til årets budget. den fremadrettede grænse for, 
hvad der er relevant at drøfte, er derfor ved årsskiftet (og ikke flere år 
frem). her skylder jeg at understrege, at lederne ikke selv kan vælge 
den fremadrettede grænse for deres økonomistyring. dette valg træffes 
af kommunalbestyrelsen, som er underlagt et regeringskrav om at ar-
bejde med totalbudgetter, hvor budgetårets udgifter skal finansieres af 
budgetårets indtægter (Bundesen og hansen 2011:40).

det skaber den udfordring, at lederne oplever, at de kigger fremad 
og arbejder udviklingsorienteret, samtidigt med at det overordnede mål 
er at fremme mulighederne for at holde sig inden for årets budget. men 
da årets budget er baseret på sidste års budget, bliver "udviklingstil-
tagene" reelt set også bagudrettede. på den måde kortsluttes ledernes 
mulighed for langsigtet planlægning, hvor det bliver muligt at bruge ud-
viklingstiltagene til at styre ressourcefordelingen i en bestemt retning. 

Økonomistyring i teorien og i praksis
jeg har nu vist, at økonomistyring i teorien handler om at koble økono-
mi og indhold, så indholdet i aktiviteterne er med til at bestemme ret-
ningen for økonomistyringen, men i praksis handler det for de tre le-
dere om at kontrollere økonomien. det gør de med regneark og et blik 
i bakspejlet, der holder øje med, at deres reelle forbrug ikke oversti-
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ger deres forventede forbrug. deres største frygt 
er nemlig, at de ikke kan forklare udgifternes ud-
vikling, og at de mister deres "legitime rum" til 
at prioritere inden for budgettets rammer. det vil 
sige, at målet for økonomistyringen er kontrol – 
det sikrer, at der er overblik, at budgettet overhol-
des og at der ikke opstår uforklarlige udsving.

et middel til at opnå kontrol er at udvikle de 
interne tilbud, så kommunen bliver selvforsynende 
og dermed selv bestemmer standarden af ydelser 
til borgerne. men der følges ikke op på, om ydel-
ser og budget matcher, fordi effekterne af ydelser-
ne er ukendte. og i praksis er både målet om kon-
trol og selvforsyningsstrategien bagudrettede, og 
kortslutter derfor muligheden for reelt at økono-
mistyre i en prioriteret retning. hvordan denne 
forståelse og håndtering af økonomistyring mate-
rialiserer sig i sagsbehandlernes praksis giver jeg 
bud på i resten af artiklen.

udVikling af nye 
handlekompetencer
analysen af sagsbehandlernes udvikling af hand-
lekompetencer laves med udgangspunkt i per 
nygrens handlekompetencebegreb, som inde-
holder et interaktionistisk perspektiv, hvor perso-
nens indre forudsætninger og den konkrete kon-
tekst gensidigt påvirker hinanden. det vil sige, at 
handlekompetencer er dobbeltsituerede (nygren 
2004:149). Begrebet er derfor oplagt til at sætte 
ord på, hvordan forandringer i konteksten spiller 
sammen med sagsbehandlernes udvikling af pro-
fessionelle kompetencer i den konkrete praksis.  

omdrejningspunktet for undersøgelsen er, at 
handlekompetencer er dynamiske og over tid bli-
ver transformeret ved, at de antager to forskelli-
ge former: 1) en potentiel form, som potentielt set 
kan realiseres i handling og 2) en konkret og kon-
tekstafhængig form, hvor de viser sig som hand-
linger i en bestemt praksis og kontekst (nygren 
2004:149). det vil sige, at handlekompetencer ud-
gøres af personers indre forudsætninger, som sæt-
tes i spil i den konkrete kontekst, hvor de kom-
mer til udtryk som handlinger i praksis. 

derudover er det relationelle element af kom-
petencebegrebet vigtigt. det betyder, at kompe-
tencer altid skal ses i relation til sagsbehandlerens 
mestring af opgaverne i form af målopfyldelse el-
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ler indfrielse af de krav, der stilles til opgaveløsningen eller til omgivel-
serne (nygren 2004:152). 

   i næste del af analysen handler det om, hvordan behovet for kon-
trol med økonomien har indflydelse på sagsbehandlernes daglige arbej-
de. der gives en række konkrete eksempler på, hvordan handlekom-
petencer bliver udviklet og tilpasset til nye opgaver. eksemplerne er 
udvalgt ud fra en kvalitativ vurdering af, hvad der samlet set har størst 
betydning for udviklingen af handlekompetencer. 

Vurdering skal passe i ordresedlen
lederne fortæller om to overordnede udfordringer i at kontrollere øko-
nomien. den ene udfordring er at få det reelle forbrug til at stemme 
med det disponerede forbrug og den anden udfordring er, at regnin-
gerne skal betales i den periode, de er bevilget til. for at løse den før-
ste udfordring skal økonomimedarbejderne vide, hvad der skal betales, 
før de modtager regningen. når de modtager regningen, skal de kunne 
matche den med den forventede udgift (det disponerede forbrug). for at 
løse den anden udfordring, skal økonomimedarbejderen vide, hvor læn-
ge regningen skal betales. derudover skal sagsbehandlerne nå at føl-
ge op på indsatsen, inden perioden udløber, så økonomimedarbejderen 
ved, om hun skal stoppe betalingen eller ej. 

i en af kommunerne søges disse udfordringer løst via en ordreseddel, 
som sagsbehandlerne udfylder, når der er truffet afgørelse om en bevil-
ling. ordresedlen skal derefter godkendes og sendes elektronisk til en 
bestemt økonomimedarbejder. her bliver informationerne lagt ind i reg-
nearket og kan siden benyttes til at trække lister om for eksempel op-
følgning på sager fordelt pr. sagsbehandler. 

med ordresedlen stilles der tydelige krav til sagsbehandlerne om, 
hvordan de skal løse opgaven med at registrere økonomien og formid-
le det videre. derfor udvikler sagsbehandlerne nemt handlekompetencer 
til at løse opgaven. dette er også en af grundene til, at ordresedlen fun-
gerer godt som et redskab til at kontrollere formalia for sagsbehandler-
nes bevillinger.

for sagsbehandlerne betyder det imidlertid, at de kun kan få god-
kendt deres bevillinger, hvis de overholder ordresedlens rammer. der-
med er ordresedlen også et kontrolredskab, der sikrer, at sagsbehandler-
ne overholder reglerne for bevillingslængde og beslutningskompetencer.

en frustreret sagsbehandler forklarer her, hvordan det foregår:

"Det at skrive de der ordresedler og vedhæfte den fil og skrive indstil-
lingen. Altså, det er fint nok med en indstilling, men hvor ville det være 
rart, at det så egentlig bare kørte pr. automatik. Og bevillingen må ikke 
gå mere end tre måneder eller et halvt år, men man ved godt, at det her 
bliver længerevarende. Så skal der laves ordreseddel, som så skal sen-
des til teamlederen, som så skal vurdere den og sende tilbage. Og det er 
ligegyldigt om det er en sut til 5 kr., eller om det er en anbringelse, alt-
så. Det er dræbende. Det er kedsommeligt. Altså, jeg bliver jo gal en gang 
imellem. Synes det er tåbeligt."

citatet illustrerer, at hendes samlede vurdering 
bliver nytteløs, fordi hun er begrænset af regler 
om bevillingens længde. desuden bliver hun fru-
streret over, at hun ikke selv har kompetence til 
at træffe afgørelserne. med per nygrens ord kan 
man sige, at hun har mistet kontrollen over nog-
le ydre betingelser, som er nødvendige for, at hun 
kan foretage sin socialfaglige vurdering. det be-
tyder, at hun kun er kompetent i teorien og ikke i 
praksis (nygren 2004: 153). og hun rejser da også 
spørgsmålet, om det ikke er dårlig økonomisty-
ring, at der bruges så mange ressourcer på kon-
trol, når nu det betyder, at hun ikke kan udføre 
sit arbejde. 

særligt interessant er det dog, at andre sags-
behandlere er mindre kritiske og accepterer den-
ne og lignende kontrolfunktioner, fordi de ople-
ver dem som nødvendige i en periode, hvor der er 
behov for "at holde øje med økonomien". de aner-
kender udfyldelsen af ordresedlen som en opgave, 
der giver mening for deres arbejde. det viser, at 
de tilpasser sig kravene som en del af en ny kon-
tekst og accepterer dermed, at deres vurderinger 
begrænses. her indebærer udviklingen af handle-
kompetencer altså det forhold, at sagsbehandler-
ne skal bryde deres socialfaglige vurderinger op i 
faser, der er fastsat af hensyn til målet om at kon-
trollere bevillinger. 

som når man selV handler ind
alle tre kommuner har politikker og strategier 
om, at prisen på en ydelse skal kobles med kvali-
teten. det er udtryk for et ønske om, at det ikke 
kun er prisen, der skal være afgørende i sagsbe-
handlerens valg, men også kvaliteten. det indehol-
der atså også en opfattelse af, at det er en del af 
sagsbehandlernes socialfaglighed at vurdere, hvad 
prisen omfatter. en sagsbehandler forklarer: 

"… hvis nu jeg nævner en eller anden foranstalt-
ning, som er ekstrem dyr, og vi ved, at der er en til-
svarende foranstaltning i vores eget regi, så siger 
man selvfølgelig det. Kan vi ikke lige så godt bru-
ge sted B, som vi kan bruge sted A? Når nu sted A 
koster det dobbelte, og så kommer økonomien ind 
der, og så kommer vi til at tale om det, og selvfølge-
lig skal vi ikke gå ud og købe et sted, bare fordi det 
er dyrt og det har et pænt navn, vi skal jo købe det 
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sted, som matcher familien eller barnet. Og findes der to lige gode steder, 
så tager vi selvfølgelig det billigste. Det er jo logik. Det er jo ligesom når 
man selv handler ind."

med denne udlægning lyder det nemt at koble kvalitet med pris. 
spørgsmålet er dog, hvordan sagsbehandleren ved, om stederne er "lige 
gode". det er der ingen af sagsbehandlerne, der kan svare konkret på. 
de er meget opmærksomme på at afdække, hvad ydelserne omfatter, 
men hvad kvaliteten er, har de ingen kompetencer til at vurdere på for-
hånd. lige såvel som de ikke har kompetencer til at vurdere grundla-
get for prisen. på den måde illustrerer citatet, at de ikke er bevidste 
om, at de som sagsbehandlere mangler kompetencerne til at udføre op-
gaven. det illustrerer derfor også, at lederne ikke har stillet en klar op-
gave med retningslinjer for, hvordan den skal løses og hvad målet er. i 
forlængelse heraf er det oplagt at spørge, om det overhovedet er sagsbe-
handlerne, der skal vurdere prisens rimelighed? eller skal de blot regi-
strere en pris, som andre – for eksempel ledere, økonomimedarbejdere 
og driftstilsyn – har ansvaret for at vurdere rimeligheden af?

i den nuværende organisering i de to kommuner, hvor sagsbehand-
lerne ikke har egenkompetencer og i den tredje kommune, hvor lederen 
har kompetence til at træffe afgørelser om anbringelser, er ansvaret for 
at koble kvalitet, pris og effekt flyttet væk fra sagsbehandlerne. det pa-
radoksale er dog, at der er en forventning om, at sagsbehandlerne kan 
løse opgaven kompetent, og at sagsbehandlerne også selv mener, at de 
gør det. det gør de jo også i relation til de mål, de skal opfylde. men ud 
fra et økonomisk perspektiv bevæger de sig på et niveau, der handler 
om registrering, kontrol og dokumentation.

handleplaner som redskaB til koBling 
af pris og kValitet
sagsbehandlerne holder sig ikke tilbage fra at pege på et redskab til at 
følge op på, om tilbuddene nu også lever op til den kvalitet, de har lo-
vet. her peger de alle – ledere såvel som sagsbehandlere – på de lovplig-
tige handleplaner. der er her tale om en mild grad af kontraktstyring, 
hvor hensigten er, at sagsbehandlerne stiller krav til tilbuddenes kvali-
tet gennem de mål, der anføres, og følger op på målene løbende (nørre-
lykke et al 2011:56). 

at definere formål med indsatsen, opstille mål og delmål er også den 
hensigt med handleplanen, der er formuleret i servicelovens § 140. al-
ligevel omtales det som et nyt krav, at sagsbehandlerne skal gøre deres 
mål mere målbare og i højere grad arbejde med konkret opfølgning på 
handleplanernes mål. i denne sammenhæng er det interessant, at krav 
til sagsbehandlernes viden om tilbuddenes økonomi og kvalitet er helt 
fraværende. det betyder, at sagsbehandlerne støttes til at udvikle kom-
petencer i at håndtere en opgave, de allerede varetager, men ikke til at 
udvikle kompetencer til at løse opgaven om at vurdere pris i forhold til 
kvalitet. 

handleplaner og effektmåling
derudover peges der også på handleplanerne som 
løsningen på at måle effekterne af indsatserne, 
idet effektmåling sidestilles med at vurdere bar-
nets eller den unges udvikling. informationerne 
fra sådanne vurderinger om den enkeltes udvik-
ling kan dog ikke bruges i økonomistyringspro-
cessen, da de uundgåeligt vil handle om hver en-
kelt sagsbehandlers egne målsætninger og egne 
vurderinger. det er der mange grunde til. det gi-
ver intet billeder af, hvordan indsatsen virker i 
forhold til de ressourcer, der er lagt i. ej heller gi-
ver det mulighed for at sammenligne på tværs af 
den enkelte indsats for at vurdere indsatsens grad 
af succes. og det giver heller ikke mulighed for 
at sammenligne med andre indsatsers effekter og 
dermed grundlag for kvalificerede beslutninger 
om, hvilken retning udviklingen skal tage. 

kontrollens kanaler 
et af grundelementerne i Bum-modellen er visita-
tionsudvalget, hvor der træffes afgørelser om god-
kendelse eller afslag på sagsbehandlernes indstil-
linger til bestemte indsatser (se også nørrelykke 
et al. 2011:31-53). grundlaget for indstillingen er 
sagsbehandlernes socialfaglige vurdering. og da 
visitationsudvalgene har til formål at sætte stan-
darden for service og pris, er det en del af deres 
ansvar at inddrage hensyn til de økonomiske ram-
mer i afgørelserne. derfor må det formodes, at 
der forekommer afslag på indstillinger, som ikke 
er justeret ind efter standarden. det afgørende 
spørgsmål i denne sammenhæng er, om der i visi-
tationsudvalgets afgørelse sker en forskydning af 
grænsen mellem barnets bedste og de økonomi-
ske hensyn, således at de økonomiske hensyn får 
størst vægt.

tendensen i de tre kommuner er dog, at indstil-
lingerne stort set godkendes, som de bliver ind-
stillet. der kunne komme bemærkninger om for 
eksempel bevillingens længde, tidspunkt for op-
følgning eller indsamling af yderligere dokumenta-
tion, men kun en enkelt sagsbehandler kunne min-
des én indstilling, der ikke blev godkendt.  

det viste sig at hænge sammen med, at selve vi-
sitationsudvalgsmøderne fungerer som et spar-
rings- og orienteringsfora for lederne – i to af 
kommunerne med inddragelse af sagsbehandler-
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ne. hvorimod den kontrollerende funktion af, om den faglige vurdering 
svarer til kommunens standarder, foregår i processerne omkring visi-
tationsudvalget. man kan sige, at kontrollen bliver kanaliseret ned i sy-
stemet i alle de forberedende faser, hvor sagerne bliver drøftet på team-
møderne, og hvor teamlederen skal godkende, om sagen kan gå videre 
til visitationsudvalget. det er altså her, der muligvis sker forskydning 
af grænsen mellem barnets bedste og de økonomiske hensyn og ikke på 
selve visitationsmødet. hvorvidt dette er en del af praksis, er noget af 
det, jeg skal undersøge i det forsknings- og udviklingsprojekt, vi netop 
er gået i gang med.

den skriftlige Vurdering skal Være oVerBeVisende
i stedet vises her, hvordan sagsbehandlerne forbereder sig til at for-
handle med teamlederen om deres vurdering. det enslydende svar er, at 
det er sagsbehandlers skriftlige vurderinger, der skal overbevise team-
lederen om, at det er den rette indstilling. de har alle oplevet at være 
uenige med teamlederen, og hvis de får lov til at fastholde deres vurde-
ring, er det oftest med et krav om, at de skal uddybe den skriftlige argu-
mentation.

en sagsbehandler forklarer:

"Så man kan sige, at det handler jo også om, hvordan vi beskriver tinge-
ne. Og der vil jeg sige, det betyder for mig, at jeg beskriver endnu mere, 
end jeg måske gjorde førhen, fordi jeg skal have mine ting igennem. Så 
jeg vil sige, at mine vurderinger bliver tydeligere af det, fordi så vil der 
være en chance for, at de [lederne] er enige med mig i, at det er vigtigt 
at få det her akut."

her henviser hun til den specifikke vurdering af, om en indsats skal 
iværksættes akut i et eksternt tilbud, eller om den sættes på venteli-
ste til et internt tilbud. pointen her er, at hun håndterer begrænsninger-
ne af sine valgmuligheder ved at gøre vurderingerne tydeligere. det vil 
sige, at hun har udviklet en kontekstspecifik handlekompetence i skrift-
lighed, som fremmer hendes muligheder for at iværksætte den indsats, 
som hun socialfagligt kan stå inde for. 

det er også et eksempel på, at der bliver stillet 
konkrete krav til opgaveløsningen, som umiddel-
bart får sagsbehandlerne til aktivt at udvikle og 
benytte nogle handlekompetencer, de allerede be-
sidder, men ikke har brugt nær så aktivt tidligere. 

endnu et interessant element er, at ingen af 
sagsbehandlerne oplever det som noget, der har 
med økonomi at gøre. de oplever ikke, at det er 
en del af den kontrol, der sikrer, at standarder-
ne overholdes. de ser det udelukkende som deres 
egen individuelle vurdering, der skal fremstå ty-
deligere. dermed ser de heller ikke, at kravet også 
udspringer af ledernes behov for dokumentati-
on for, at de har truffet de rette afgørelser. en do-
kumentation, der giver dem en legitim forklaring, 
hvis budgettet overskrides. 

Ventetider gØres fagligt legitime
spørgsmålet er så, hvad der sker, når den skriftlige 
vurdering ikke kan overbevise teamlederen. uenig-
hederne opstår typisk i spørgsmålet om, hvorvidt 
et internt tilbud kan møde borgernes behov, eller 
om sagsbehandleren fagligt kan argumentere for, 
at der er behov for et eksternt tilbud. det vil sige, 
at uenighederne opstår som resultat af selvforsy-
ningsstrategien. her giver sagsbehandlerne eksem-
pler på, at de bliver ansporet til at revidere deres 
vurdering ved at vælge et tilsvarende internt til-
bud eller forsøge sig med (endnu en) forebyggende 
foranstaltning i internt regi. i en af kommunerne 
handler det for eksempel om, at de nu skal visitere 
til gruppetilbud, selvom de typisk ville vurdere, at 
der er behov for et individuelt tilbud.

men det, sagsbehandlerne påpeger som den 
største udfordring, er, at perioden fra bevilling til 

”i praksis betyder det, at hverken le-
dere eller sagsbehandlere overvejer at 
forhandle med de interne tilbud om 
tilpasninger i prisen”
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iværksættelse forlænges, når de udelukkende må vælge interne tilbud. 
her fortæller en sagsbehandler, at hun nu må vente 7-8 måneder på en 
forældreevneundersøgelse, som hun tidligere kunne få inden for en må-
ned. i samme interview begynder de at forhandle om, hvorvidt dette er 
rimeligt. til dette siger en anden sagsbehandler:

"Men man kan sige, at det jo ikke er det eneste sted, der er ventetid i 
Danmark vel. Altså hvis du kommer over på børnepsyk, så kan du også 
gå rigtig lang tid, inden man kan få undersøgt et barn. Og sådan er det 
altså også blevet hos os. Og det er noget nyt, og det skal vi jo også forhol-
de os til. Men det er jo klart, den der irritation over, at man ikke kan få 
det afdækket, som man gerne vil, den er da til stede."

til dette tilføjer den sagsbehandler, som påpegede den lange ventetid:

"Men man vænner sig nok til ligesom at sige til forældrene og til par-
terne, at jamen, der er levering, så det er ikke noget, vi kan starte op. Så 
man forbereder også, at der er en vis ventetid…"

citaterne viser, at sagsbehandlerne accepterer rammerne som nødven-
dige og giver dem mening ved at sammenligne med rammerne for andre 
professioner. heri er den usagte hjemmel, at der ikke er grund til, at so-
cialrådgiverne har bedre vilkår end andre professioner. på den måde får 
sagsbehandlerne tilpasningen af deres vurderinger til at blive fagligt le-
gitime. det sidste citat er et eksempel på, at sagsbehandleren udvik-
ler en kontekstspecifik handlekompetence til at håndtere den situation, 
hvor hun skal forklare forældrene, at der er ventetid på indsatsen. det 
gør hun ved at afstemme deres forventninger til forløbet, så ventetiden 
opleves som en naturlig del af praksis. Betegnelse "levering" er hendes 
nøgle til at give ventetiden mening, idet den sidestiller processen med 
en handel, hvor leveringstid er en naturlig del af processen. dette vi-
ser, at selvforsyningsstrategien i dette tilfælde bliver operationaliseret i 
krav om, at sagsbehandlerne tilpasser deres vurderinger til ventetider-
ne og afstemmer forældrenes forventninger derefter. så når de skrift-
lige vurderinger ikke kan overbevise teamlederen om, at sagen er akut 
nok til at gå udenom ventelisterne til et eksternt tilbud, håndterer sags-
behandlerne opgaven ved: først at give den faglig legitimitet, så den ac-
cepteres som en relevant del af deres opgaveløsning og derefter at ud-
vikle den kontekstspecifikke handlekompetencer, der skal løse opgaven. 

skulle det ikke handle om Økonomi?
nu har jeg givet eksempler på, at der både stilles konkrete krav i form 
af udarbejdelse af målbare mål, udfyldning af ordresedler og tydelig 
skriftlig argumentation. samt mere usynlige krav i form af begrænsnin-
ger af helheden i den socialfaglige vurdering, tilpasning til ventetider og 
forventningsafstemning med forældre til en længere ventetid. jeg har 
også vist, at sagsbehandlerne udvikler handlekompetencer til at hånd-
tere disse krav, selvom det indimellem betyder, at det indebærer en be-

grænsning i deres kompetencer. i et tilfælde er 
det så markant, at der er tale om, at helheden i 
sagsbehandlernes socialfaglige vurdering kun fun-
gerer i teorien og ikke længere i praksis. 

gennemgående for de to typer af krav er, at 
de ikke har meget med økonomi at gøre. det af-
spejler på den ene side, at ledere og medarbejde-
re ikke er opmærksomme på, at en opgave som for 
eksempel at koble pris med kvalitet kalder på ny 
viden og nye handlekompetencer. og på den an-
den side afspejler det, at sagsbehandlerne i prak-
sis kun stilles over for få krav, der reelt handler 
om økonomi. derudover er det en konsekvens af, 
at ledernes orientering mod kontrol af økonomien 
ikke stiller krav om, at sagsbehandlerne rent fag-
ligt sætter sig ind i økonomiens fagområde. det 
er dog ikke ensbetydende med, at sagsbehandler-
ne alligevel ikke skal have noget med økonomi at 
gøre, og derfor ikke behøver at udvikle nye hand-
lekompetencer. tværtimod er det udtryk for, at 
konsekvenserne af det øgede fokus på økonomi og 
økonomistyring endnu ikke er omsat til en tyde-
lig praksis, men derimod foregår i det skjulte som 
ubevidste handlinger. disse handlinger og kon-
sekvenser må konkretiseres, før vi kan svare på, 
hvad sagsbehandlernes økonomikompetencer skal 
omfatte. nærværende artikel er et skridt på vejen 
til dette

opsamling
først og fremmest er der uklarhed om, hvad øko-
nomistyring består af, og hvad formålet er. leder-
ne taler både om økonomistyring som en måde 
at udvikle på og som en opgave med at kontrol-
lere afdelingernes økonomi. men forholdet imel-
lem mål og midler er uklare, og det er uklart, om 
økonomi forstås snævert som kroner og ører eller 
bredt som omfattende materielle og menneskeli-
ge ressourcer.

når lederne for eksempel taler om udvikling af 
deres interne tilbud, er det med en målsætning om 
at styre økonomien, så de får bedre tilbud for fær-
re penge. men det kan ikke lade sig gøre, da de 
ikke har redskaber til at vurdere, om tilbuddene 
nu også bliver bedre – eller om de rent faktisk bli-
ver dårligere, som vi så eksempel på med vente-
tider, der eskalerede og blev en accepteret del af 
indsatsen. i stedet fungerer "selvforsyningsstra-
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tegien" som en løsning til bedre overblik og kontrol med deres udgif-
ter uden viden om, hvilke konsekvenser det har for kvaliteten af tilbud-
dene. hensigten om at lave økonomistyring bliver dermed en legitim 
forklaring på at iværksætte en lang række af kontrollerende led, der 
i sidste ende ikke bidrager til andet end kontrol af kroner og ører. en 
kontrol som lederne har brug for, så de kan sikre sig, at budgettet over-
holdes og så de er klar med en forklaring, når budgetoverskridelsen 
kommer. på den måde har de blikket stift rettet mod bakspejlet, da det-
te års budget bliver grænsen for, hvad der økonomisk set er relevant. 
dermed kortsluttes muligheden for at lave udviklingsorienteret økono-
mistyring i de enkelte socialafdelinger. 

i praksis giver det et sløret billede af de mål og opgaver, som sagsbe-
handlerne skal arbejde med. for sagsbehandlerne betyder det, at de på 
den ene side udvikler handlekompetencer til at løse opgaver, der imø-
dekommer ledernes behov for kontrol og på den anden side tilpasser 
deres socialfaglige vurderinger i det skjulte. denne skjulte tilpasning 
foregår som en konsekvens af de kontrollerende elementer. for eksem-
pel når ventetider bliver en accepteret del af visitationsprocessen, og 
når faseopdeling af vurderingen bliver et krav for godkendelse. derud-
over sker der det interessante, at de lovpligtige handleplaner og sags-
behandlernes skriftlige vurdering fremhæves som nye opgaver, der skal 
løse udfordringen i at koble kvalitet, pris og effekt. i et økonomiper-
spektiv kan disse dog udelukkende benyttes som dokumentation for, at 
der er truffet de rette beslutninger, da de hverken giver mulighed for ef-
fektmålinger eller sammenligning af kvalitet på tværs af indsatser. sam-
tidigt overser lederne, at udfordringen i at koble kvalitet, pris og effekt 
kalder på ny viden og ny praksis. det betyder, at sagsbehandlerne reelt 
set ikke har mulighed for at udvikle handlekompetencer, der gør dem i 
stand til kompetent at inddrage viden om kvalitet og pris i deres social-
faglige vurdering. spørgsmålet er da også, om de har behov for dette? 

perspektiVering: Viden om Økonomi 
og socialfaglig sagsBehandling
en sagsbehandler fortæller:

"Jeg var ude på et eksternt opholdssted, hvor de sagde: ’Ej, har du ikke 
nogen, der ville passe herud til os’, og så sagde jeg, at det kunne måske 
godt være, men så skulle vi snakke om prisen." 

denne sagsbehandler har en snæver forståelse af økonomi. hendes mål er 
at udfordre leverandørerne på grænserne for deres ydelser, så hun kan få 
det bedste tilbud til prisen. risikoen ved denne tilgang er, at hun overser, 
hvilken betydning prissættelsen har for tilbuddets kvalitet på sigt og på 
kvaliteten til de øvrige børn og unges ydelser. der kan også stilles spørgs-
målstegn ved, om tiden til forhandling tages fra den tid, hun ellers ville 
bruge på at drøfte den bedste løsning med barnet og familien. 

en anden sagsbehandler fortæller:

forfaTTeren får ordeT

Hvorfor er din artikel interessant 
for socialrådgivere?
Fordi der i medier og politisk er så stor op-
mærksomhed på, at socialrådgivere skal tage 
økonomiske hensyn. Men der er ingen der ved, 
hvordan de gør det, og hvilken betydning det 
har i den daglige praksis.  Det giver artiklen et 
første og forsigtigt bud på.

Hvad har du selv af  interesse i emnet?  
Personlig har jeg en interesse i emnet fra mit 
arbejde som Formidlings- og Analysemedar-
bejder i Hillerød Kommune, Voksen og Han-
dicap. Her arbejdede vi i en periode med en 
effektiviseringsstrategi, der skulle høste be-
sparelser. Det gav en masse diskussioner af, 
hvordan vi kunne få kontrol over afdelingens 
bevillinger og udgifter. Det endte blandt andet 
med et nyt kommissorium for visitationsud-
valget, kvalitetsstandarder og heraf følgende 
revisitationer, principper for økonomistyring, 
styrkelse af det økonomiske tilsyn med de so-
ciale tilbud. Så jeg har siddet midt i det og ople-
vet, hvor hurtigt en økonomisk beslutning kan 
få konsekvens i den daglige praksis. 

Hvad vil du gerne have, at læseren 
tænker, når hun har læst din artikel? 
At det er vigtigt fagligt at sætte sig ind i økono-
mien for at forstå den betydning, det har – men 
også for at socialrådgiveren bruge økonomi-
ske argumenter i forhold til hvilke processer og 
indsatser, der socialfagligt giver mening. 
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"… hvis jeg vurderer, at et barn har behov for anbringelse på opholds-
sted, jamen så er det fordi barnet er behandlingskrævende i en grad, så 
det ikke kan være i en plejefamilie. Og så kan jeg ikke se noget formål 
med, at jeg skulle skrive et alternativ, som er i en plejefamilie, når nu 
det ikke opfylder det, som barnet har behov for."

denne sagsbehandler har en bred forståelse af økonomi, hvor hun tager 
hensyn til sit eget ressourceforbrug i sin opgaveløsning. hun opfatter 
det derfor som nytteløst at bruge tid på alternative løsninger, når lede-
ren alligevel accepterer hendes faglige vurdering. risikoen ved denne 
tilgang er, at sagsbehandleren bliver optaget af at diskutere politiske 
og ledelsesmæssige beslutninger frem for at acceptere dem som ram-
mer for arbejdet.

en tredje sagsbehandler fortæller:

"… og gud, det skal jeg jo også have lagt ind i det økonomiskema, og 
der kan jeg godt få det sådan, at det synes jeg ikke, jeg er uddannet til. 
Det synes jeg ikke, jeg er dygtig nok til at sidde med. Og det er sådan 
det helt basale, praktiske i at sidde og lægge tal sammen og putte det 
ind i systemer."

denne sagsbehandler tager afstand fra økonomi, idet hun har taget en 
beslutning om, at hun ikke er uddannet til at arbejde i regneark. hun 
understreger, at hendes faglige arbejde består i at se, tale med og mær-
ke barnet. risikoen ved denne tilgang er, at hun ikke udvikler de fagli-
ge kompetencer, som opgaver og kontekst efterspørger.

disse tre markant forskellige tilgange til økonomi trådte frem i 
gruppeinterview med sagsbehandlere, hvor de positionerede sig i for-
hold til hinanden, når de tog stilling til konkrete opgaver eller spørgs-
mål, der havde med økonomi at gøre. de illustrerer for det første 
sagsbehandlernes markant forskellige måder at forstå og håndtere sam-
spillet mellem økonomi og socialfaglighed. for det andet illustrerer 
det, at denne artikel giver nye indsigter i sagsbehandleres praksis, idet 
jeg kobler et økonomisk perspektiv med et socialfagligt perspektiv. 

set i lyset af, at der fra flere sider peges på, at sagsbehandlerne i hø-
jere grad skal inddrage økonomiske hensyn (se for eksempel nyrup 
madsen i ugebrevet a4 2008 nr. 22, klingsey i information 14.03.2011, 
aftale om kommunernes økonomi 2012:14 og socialminister Benedikte 
kiær i danske kommuner 07.04.2011) for eksempel ved at koble "effekt, 
kvalitet og pris " (studieordning professionsbachelor socialrådgiver-
uddannelsen 2011 og kl 2009:5), er det interessant, at koblingen af det 
økonomiske perspektiv og det socialfaglige perspektiv er ny. dette blev 
bekræftet i pilotundersøgelsens litteraturstudie af viden på området. 
her blev det tydeligt, at der enten lægges en økonomivinkel eller en so-
cialfaglig vinkel på socialt arbejde, uden at disse to vinkler kobles. kun 
to dugfriske undersøgelser nærmer sig en kobling (Bundesen og han-
sen 2011 og nørrelykke et al 2011). l
Læs litteraturstudiet på www.socialrdg.dk/udenfornummer

noter
1. For økonomer relaterer termen økonomisk 

styring til makroøkonomi og økonomistyring 

benyttes blandt andet om kommunal styring. 

Forfatterne til denne definition benytter dog 

disse to betegnelser synonymt. I daglig tale i 

kommunerne bruges betegnelsen økonomi-

styring og det er derfor denne term, der be-

nyttes i artiklen.

2. Denne forventning kommer ikke kun fra 

de kommunale politikere, men formuleres 

blandt andet som krav i de årlige aftaler mel-

lem regeringen og KL om kommunernes øko-

nomi. Det er en massiv kæde af styringstil-

tag, der sætter rammerne for, hvordan de 

enkelte socialafdelinger kan praktisere øko-

nomistyring. Dette kommer jeg ikke nærme-

re ind på i artiklen, men vil her blot nævne, at 

lederne ikke frit kan vælge, hvordan de prak-

tiserer økonomistyring, og henvise til Bunde-

sen og Hansen 2011 for en nærmere redegø-

relse for de krav, der stilles til kommunerne.

om pilotundersØgelse 
– hVad er der sket 
og hVad skal der ske?

Februar-marts 2011 litteraturstudie
Maj-juni 2011 empiriindsamling i tre kommuner
z Observationer af visitationsudvalg 
z Gruppeinterview med 2-3 sagsbehandlere
z Interview med leder for myndighedssagsbe-

handlere
z Samtaler med økonomichefer, økonomimed-

arbejdere og økonomikonsulenter
 November 2011 afrapportering og ansøgning 

til forsknings- og udviklingsprojekt
 Januar 2012 forsknings- og udviklingsprojekt 

"økonomi og socialfaglighed" går i gang
z December 2014 forsknings- og udviklingspro-

jektet afsluttes
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Voksnes 
fortællinger 
om adhd's 
betydning for 

sociale 
relationer 

artiklen diskuterer, hvordan voksne med 
adhd forstår diagnosen, og hvilken rolle 
diagnosen tillægges, når de gennem fortællinger 
beskriver deres sociale relationer og kontekster. 
artiklen viser, hvordan de voksne gennem 
deres adhd diagnose påtager sig skyld og 
ansvar for deres opløste forhold og venskaber. 
det kan blandt andet forstås på baggrund af 
den diskurs, som dominerer opfattelsen af 
adhd, som i disse fortællinger i overvejende 
grad er baseret på, at adhd forstås som en 
iboende egenskab ved individet. 
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dhd diagnoser vokser i antal og styrke, 
og lægemiddelstyrelsens analyse fra marts 2010 viser en ti-dobling på 
ti år, størst for yngre mænd. adhd fylder meget i den samfundsmæs-
sige debat, hvor især problemstillinger koblet til børn og unge, skole og 
uddannelse fylder meget. dog er der på det seneste også sat fokus på 
voksne, kriminalitet og misbrug i den offentlige hverdagsdebat (ander-
sen 2009, gerlach 2007). adhd er som medicinsk og psykologisk forsk-
ningsområde relativt velbelyst (thomsen  2008), men  forskning, der har 
fokus på de sociale og sociologiske dimensioner (af såvel adhd diagno-
sen som de tilknyttede problemkomplekser) er stor set fraværende. ak-
tørperspektiver på adhd-diagnoser er ligeledes alvorligt underbely-
ste i den eksisterende forskning på området, og der mangler viden om, 
hvordan diagnosen forstås, anvendes og fortolkes af de mennesker, som 
selv opsøger den (andersen 2009). 

min ph.d.”former for ability – hvilke betydninger tillægges en 
adhd diagnose i forhold til selvforståelse, intersubjektive og institutio-
nelle positioner”, tegner et overordnet billede af, at diagnosen opsøges, 
fordi den tilbyder en form for konsistent og legitim forklaring på de be-
lastede liv, informanterne har og har haft. denne forklaringsværdi hjæl-
per informanterne til at forstå sig selv meningsfuldt både i relation til 
venner og familie og i relation til uddannelse og arbejdsmarked. 

   artiklens mål er at vise, hvordan voksne med adhd italesætter 
betydninger og anvendelser af deres diagnose for at forstå sig selv og de 
sociale relationer, de indgår i. jeg håber dermed at styrke argumentet 
for, at aktørperspektiver er centrale i forskning i socialt arbejde.

  i denne artikel lægges vægten på, hvordan diagnosen anvendes og 
fortolkes i relation til betydningsfulde andre, som for eksempel familie 
og venner, og er funderet på eksempler fra voksnes fortællinger om op-
vækstfamilier, egne familier og omgangen med venner. datamaterialet 

består af 13 kvalitative interviews med unge voks-
ne mellem 17 og 32 år, samt observationer foreta-
get i adhd chatrooms. alle informanter er ano-
nymiseret.

 
forTællinger om 
diagnosens beTydning
det er differentierede billeder, der skabes i fortæl-
lingerne om diagnosens betydning. først og frem-
mest er de individuelle historier forskellige, men 
der er også forskelle, som relaterer sig til køn, al-
der og fortolkningens ramme. ses adhd som en 
individuel ”fejl” eller som en samfundsmæssig re-
produktion af uligheder? hovedparten af infor-
manterne ser diagnosen som en personlig vanske-
lighed og belastning, som de selv skal tackle og 
selv må bære ansvaret for. det er derfor denne for-
ståelsesramme, som artiklens diskussioner relate-
rer til.

Robert fortæller: Det giver et utroligt hak i selv-
værdet også, og lige den første uges tid efter han 
siger – jamen – det er det [lægen diagnosticerer 
ADHD], og man sætter sig ind i, hvad det er og så-
dan noget, der føler man en eller anden form for 
frigjorthed. Nogle dage har man nemmere ved at 
acceptere det end andre, men nu synes jeg bare, 
at det hele er blevet så meget mere kompliceret, for-
di man ser sin helhed, ser problemerne, hvor dybt 
de ligger – at det ikke er noget, man bare kommer 
over sådan her.

der følger en umiddelbar lettelse med at få stillet 
en adhd diagnose, men denne følelse vender hur-
tigt i takt med, at diagnosens implikationer erken-
des. robert fortolker sin diagnose som ”noget ind-
vendigt”, noget der stikker dybt, og som forbinder 
sig med selvværd. robert fortolker adhd inden 
for en forståelse af menneskets identitet som no-
get essentielt, det vil sige noget, der er, og der-
for beskriver han accept som væsentlig, da accept 
betyder at ”kunne leve med tingenes tilstand”. 
adhd forstås som en del af menneskets medfød-
te identitet. en del af den indre kerne. en anden 
mulighed er at se den menneskelige identitet som 
noget, der skabes, forhandles og konstrueres i giv-
ne kontekster og relationer, men denne forståel-
se er der kun ganske få af informanterne, der gi-

a
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ver udtryk for, og derfor fylder diskussionen om identitet som en social 
konstruktion (Börjesson & palmblad 2007) ikke i denne artikel

opVæksTfamilier
fortællingerne om informanternes opvækst er præget af mange brud, 
skiftende kontekster og tab af relationer. der sættes fokus på fortæl-
linger om opvæksten set gennem deres billeder af forholdet til far, mor, 
søskende og andre betydningsfulde familiemedlemmer. de beskriver i 
særdeleshed, hvordan de oplever deres opvækst i sammenligning med, 
hvordan de har det med deres familie i dag. alle informanter relaterer i 
et eller andet omfang deres fortællinger til deres diagnose.  

Robert fortæller: Jeg har så altid været den mindste i familien. Min fa-
milie har altid set mig som urolig også, og selv i dag, når man siger no-
get, føler man, at man stadigvæk er 12 år, eller 13 år. Og dét er noget, 
der har sat sig.

roberts fortælling om at være den mindste og stadig blive betragtet 
som en dreng er et eksempel på, hvordan der skabes en bestemt relati-
onel kontekst i familien. ligeværdighed har ikke noget med kærlighed 
at gøre, men har mere med cool praksis at gøre. Bliver respondenter-
ne i deres fortællinger hørt, set og respekteret i den almindelige socia-
le omgang med familien, eller bliver de fortsat behandlet som urolige 
børn, der skal have klare grænser og struktur, selvom de nærmer sig 30 
år, fordi en del af den relationelle kontekst er skabt gennem en bestemt 
forståelse af adhd?

 
…og der ender vi så med at komme op at slås juleaften, og det er sim-
pelthen…Jeg har det der [kort pause]….jeg ved ikke, hvad man skal 
kalde det - man er ikke aggressiv, men man har bare irritationen i krop-
pen. Det er den der uro, sikkert den hyperaktivitet man har haft som 
mindre, der vender sig indad, som så sætter sig. Hvert år sidder vi til ju-
leaften og skændes om nogle regler om banko, om der skal være gevinst 
på én række og så videre og så videre….Det skændes vi om hvert år, og 
det er lige meget, hvad man siger, så bliver man fejet af, og altså, det blev 
bare for meget den aften, og så lige pludselig så…. så tændte jeg bare af 
på ham altså. Så skulle han bare lige holde sin kæft, og så kom vi helt 
vildt op at skændes og sådan noget….

adhd sættes sammen med irritation i kroppen, en indadvendt hyper-
aktivitet, der udløses, hvis respondenten her ikke føler sig hørt, set og 
respekteret på lige vilkår med resten af familiens voksne medlemmer. 

Robert fortæller videre: Selvom hun [hans mor] elsker mig højt og alt 
det der, så kan hun ikke lade være med at ….Når jeg har noget at sige, 
så er det ligesom om, at hun føler, at jeg prøver at sælge hende noget, 
hvorimod hvis min onkel så siger det samme, så er det lov. Altså. Og det 
kan være [om] computere, som jeg ved 10 gange mere, 1000 gange mere 
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om. Altså, det er sådan nogle ting, der har sat sig så dybt, ikk', og det 
påvirker mig nok også med hensyn til det med at tro på sig selv og sine 
arbejdssituationer: om man gør det godt nok.

i fortællingen er kærlighed ikke i sig selv en garanti for at blive set, hørt 
og respekteret. robert fortæller, at moderen stadig behandler ham som 
barn og ikke agerer på baggrund af hans faktiske viden på et område, 
men mere ud fra tidligere erfaringer med ham. det sætter sig dybt, for-
tæller robert, og han kobler det til produktion af en generel usikker-
hed hos ham. han beskriver gentagne gange i fortællingen, at andres ad-
færd overfor ham ”sætter sig” og vokser i betydning, som årene går. når 
han anvender betydningen ”sætter sig”, mener han, at de negative ople-
velser lagres i hans indre system, og at den næste oplevelse ”lægger sig 
oven på” den forrige. når overskuddet forsvinder, begynder robert at 
reagere umodent og for eksempel slås med sin onkel om nogle banko-
regler. 

samtidig er hans fortolkninger af andres reaktioner på ham tæt for-
bundet med hans egen forståelse af diagnosen. når robert forstår diag-
nosen som noget ”indvendigt”, en egenskab, der er forbundet med en 
kerne i hans personlighed, bliver andres reaktioner over for ham også 
fortolket i den ramme. på den måde bliver andres reaktioner i form af 
irritationer, korrektioner eller uenigheder fortolket som personlige an-
klager, hvilket igen forstærker hans forståelse af personlig uduelighed. 
for robert betyder det, at han mister selvværd og selvtillid, fordi han 
bliver sin egen fjende og udviser opfarende adfærd i konfliktsituatio-
ner. han kommer rent faktisk til at opføre sig som en dreng på 12 år, 
hvis der er konflikter, og på den måde får han bekræftet/forstærket den 
forståelse, familien møder ham med: at han er den lille og den urolige. 
dermed kommer robert selv til at forstærke det mønster, som den rela-
tionelle kontekst i hans opvækstfamilien udgør.

 

Brud med familien
alle respondenter fortæller om nogle meget hårde opgør med deres mor 
eller far og med familie i det hele taget. alle undtagen en har helt stop-
pet kontakten med en far, mor eller søskende, og der er parallelle for-
klaringer på de konkrete brud med familien. en af de fortællinger, der 
går igen, handler om, at respondenternes familier i første omgang har  
reageret positivt på, at de har fået diagnosen. men uanset, at de nu har 
diagnose, som de får medicin for, så har de stadig flere af de samme ad-
færdsmønstre, som vækker omgivelsernes irritationer. der er ofte en 
konflikt mellem de forventninger, der stilles til en diagnoses betydning 
for fremtidig adfærd – både af informanterne selv og deres netværk. 
netværket forventer at irriterende adfærd ophører, og informanterne 
forventer, at diagnosen skaber forståelse for den selvsamme adfærd, og 
dermed dæmper netværkets irritation.i realiteten produceres endnu en 
skuffelse – skuffelse over, at forventninger ikke indfries – hverken for 
den ene eller anden part. 

i det nedenstående uddrag fra et af interviewe-
ne gives et meget typisk eksempel på, hvilke be-
retninger der fylder som forklaringer på brud. 
hele forklaringen er meget lang, og er her kun 
gengivet i centrale stumper, som kort sagt går ud 
på, at milo oplever sin mor og stedfar behandle 
ham uretfærdigt, hvilket fører til en grænseover-
skridende adfærd for milo både i rollen som søn, 
mand og far for sine børn, hvilket fører til et brud 
med moren. 

Milo fortæller: Og så gik jeg op til min mor stille 
og roligt, og det var ikke noget med at råbe og skri-
ge. Så siger jeg: Jeg vil godt have Konrad [Milos 
søn] med hjem, fordi vi går nu. Så vågner hun op 
og… og nærmest beskytter Konrad fra mig. Gør 
sådan her [tager armene rundt om drengen som 
skaber et skjold mod faren]. Og det var jo ikke for-
di jeg begyndte at stå og hive og flå i dem eller no-
get som helst vel. Jeg er jo ikke voldelig. På den 
måde vel? Nej du gør det ikke, siger hun så. Hvis 
du gøre noget, siger hun så, så ringer jeg til Pia 
[børnenes mor]og politiet, siger hun. Fuldstændig. 
Jamen hvad sker der? Ikk? Og lige idet hun sagde 
det, der fratog hun mig min søn. Som far ikk. Og 
der… jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige. Vel? 
Det kom fuldstændig bag på mig og. Og det ligger 
stadigvæk i mig et eller andet sted. Jeg havde vir-
kelig lyst til at smide hende op ad væggen. Og så 
vågnede Konrad midt i det hele ikk. Og jeg kan jo 
ikke begynde at tage fat i Konrad vel? Altså. Så jeg 
tog jo ikke fat i ham eller noget. Jeg måtte bare gå. 
Og jeg var bare endnu mere tosset ikk? Og den fø-
lelse der i kroppen, da hun fik taget min søn fra 
mig, plus at hun overskred mine grænser - den slog 
så hårdt, at jeg besluttede mig for: Nej jeg har slet 
ikke lyst til at se hende. Siden har jeg faktisk ikke 
set dem. Jeg har ikke talt med min mor. 

dette uddrag af en fortælling er valgt, fordi det in-
deholder centrale omdrejningspunkter, der bely-
ser adhds betydning for relationelle mønstre. en 
opsummering af felter kan se sådan ud:
1. at stille krav eller antage noget om informanten 

uden at spørge skaber erfaring om egen skyld 
og uformåenhed

2. at blive afvist eller forhindret i at ”melde sig ud 
af situationen” udløser afmagt og vrede

”hovedparten af informanterne ser diagnosen som 
en personlig vanskelighed og belastning, som de 
selv skal tackle og selv må bære ansvaret for”
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3. at blive forhindret i at gøre det, som informanten oplever som det 
bedste valg i en svær situation, forstærker følelsen af afmagt og ag-
gressioner tager over

4. den samlede oplevelse af manglende anerkendelse og manglende re-
spekt skaber en barriere for informanten, som er vanskelig at overvin-
de. den fører til en overskridelse af personlige grænser og efterlader 
kun brud/eksklusion som en mulighed

der er nogle grundlæggende relationelle problemstillinger bundet i in-
formanternes fortælling. det er påfaldende, at milo slet ikke vægter 
at se situationen ud fra morens perspektiv eller sine børns perspektiv 
i fortællingen. at se verden – eller at se de andres sandheder – er et af 
de felter, som kræver intens og kontinuerlig træning, hvilket kræver, at 
der er sociale arenaer til rådighed, hvor disse kompetencer kan trænes 
i en respektfuld atmosfære. situationen er den, at milo er diagnostice-
ret og medicineret som voksen (for et par år siden), og han har tidlige-
re fortalt, at det er medicinering, som har gjort det muligt for ham at se 
de andres perspektiv, og at han ikke konstant bliver forfulgt af en ond 
verden. det skaber mulighed for at konstruere en ny fortælling – en ny  
position i familien – i princippet, men eksemplet her viser, at det ikke 
går af sig selv. en ny fortælling – og at se de andres perspektiv - kræ-
ver også træning af sociale og empatiske kompetencer. det tager tid og 
kræver, at der er muligheder for at træne. i denne fortælling overlejrer 
de gamle erfaringer den nye indsigt, og det konkrete handlingsmønster 
er båret af tidligere erfaringer – den gamle fortælling rekonstrueres. 

dette er blot en af mange lange og udførlige beretninger om de forløb, 
der for respondenterne betød, at de følte sig nødsaget til at bryde med 
deres forældre, i hvert fald for en tid. årsagerne, der nævnes, er flertydi-
ge og indeholder beskrivelser om grænseoverskridende og personlig in-
timidering og omsorgssvigt. det er interessant, at i disse fortællinger er 
begrundelsen for at bryde med deres forældre ikke bundet i dem selv. de 
forklarer ikke deres forældres reaktioner på dem som en naturlig reak-
tion, fordi de har adhd. det er det eneste felt i deres beskrivelser af so-
ciale kontekster, hvor respondenterne fastholder retten til at reagere 
for deres egen skyld på baggrund af andres handlinger, uden at det skyl-
des diagnosen. der er dog også her tendenser til, at diagnosen drages ind 
som et forbindelsesled på den måde, at respondenterne har en antagelse 
om, at forældre og søskende også burde diagnosticeres, eller at forældre-
ne selv har opsøgt diagnosen efterfølgende. 

adhd tillægges af informanterne en funktion i de relationer, hvor 
mønsteret er, at adhd er det, der adskiller dem fra de ”andre” gennem 
en række følelsesmæssige og adfærdsmæssige kompetencer, de ikke 
magter at læse og at anvende. derfor er det vanskeligt med venner, kæ-
rester og børn, fordi de ”andre” forventer, at de evner at indtræde i so-
ciale sammenhænge med normalitetsbestemte former for socialiseret 
adfærd. det kræver, at man kan læse mellem linjerne i enhver kommu-
nikation, at man overvejer, hvad man siger i forhold til kontekst og sam-

menhæng, og at man er i stand til at forstå og tage 
andres perspektiv i bestemte sammenhænge. de 
kompetencer og følelsesmæssige udtryk er netop 
de felter, hvor det ofte kniber for mennesker med 
adhd. derfor tager informanterne ansvaret for 
de mislykkede relationer på sig og retter kritik-
ken mod sig selv. eksklusion fra relationelle kon-
tekster er en uafvendelig realitet. 

 
kærester og BØrn
især det at få sine egne børn betyder meget for, 
hvordan egen opvækst fortolkes i forhold til 
adhd og dermed for, hvordan livshistorien for-
tælles. at have definitionsret og magt til at handle 
på sine børns vegne er både en udiskuteret værdi 
i samfundet og et tegn på, at omverdenen kan se, 
at man tager forældreskabet alvorligt og magter 
opgaven. men at få børn kræver som regel en eller 
anden form for relation til det modsatte køn, og 
i fortællingerne er disse relationer præget af for-
skellige former for dramaer, der er vigtige i forstå-
elsen af adhds betydning i sociale relationer.

milo fortæller, hvordan han flyttede sig fra at 
være en rigtig datingnørd til at have et fast for-
hold, hvor han blev far til to børn, som han nu har 
samkvem med. lige nu har han en kæreste, som 
han er rigtig glad for, og som han gerne vil have 
det til at fungere med.

Efter jeg har fået medicin, så er jeg pludselig be-
gyndt at tænke over forhold og sådan noget, og jeg 
kan slet ikke finde ud af det, vel. Det kommer nok, 
men det er ligesom om, jeg føler, at jeg er startet 
forfra, men jeg er bange for, at hun [nye kæreste] 
måske synes, det er besværligt. Jeg er måske ikke 
lige så langt fremme som hende, fordi min ind-
læringsevne ikke har været der. Eller måske ikke 
har tænkt over det. Jeg har ikke haft et forhold 
mere end to en halv måned ud over hende med de 
to børn. Hende har jeg så også nået at slå op med 
fem gange, ikk’. Fordi jeg mente, jeg skulle have 
tid med mig selv [hånligt grin] og det var, fordi 
jeg var hyperaktiv. Jeg kunne ikke bide det i mig, 
og sidde og være social vel?

milos fortælling har to perioder, før medicinering 
og efter medicinering. før medicinering var kæ-
rester noget, der kom og gik uden den store ef-
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tertanke. forholdet til hans børns mor var præget af milos trang til sti-
mulation, fravær af selvrefleksion og adskillige tilløb til brud før det 
endelige brud.

efter adhd diagnose og medicinering reflekterer milo en del over, 
hvordan han kan bidrage til at få et kæresteforhold til at fungere. den-
ne eftertanke bruger han dels til at give kæresten ”anvisninger” på, 
hvad og hvordan hun skal snakke til ham og give ham kritik, dels til at 
overveje, hvilke betydninger det har, at han ikke er lige så moden el-
ler har de samme erfaringer som hende. den indsigt er relativt ny for 
ham og forbundet med medicinering. milo beskriver sig selv på to må-
der: han har for det første et handicap, der kræver, at andre opfører sig 
på bestemte måder over for ham, og for det andet er han en person, der 
ikke er ”så langt fremme”. 

milo fortæller, at han reagerer mest hensigtsmæssigt, hvis han bli-
ver mødt og talt til på ganske bestemte måder, som giver tydelige sig-
naler om accept, anerkendelse, ligeværdighed og respekt. han skal 
spørges om, hvad der er galt i stedet for at blive beskrevet som sur. Be-
skeder skal gentages uden irritation, indtil han hører og forstår. omgi-
velser skal vide, at han sikkert kommer for sent til en aftale, men det 
må ikke forventes, at han kommer for sent. og frem for alt må ingen re-
agere med surhed, når han kommer for sent. omgivelser skal være gla-
de for, at han siger tingene lige ud, og de må ikke blive stødt af den di-
rekte facon. og så videre. det skaber samlet set fortællinger, hvor den 
relationelle succes afhænger af, om adhd symptomerne mødes af men-
nesker, der magter at kommunikere med en ”pædagogisk” tilgang eller 
en bred vifte af kommunikative strategier. med pædagogisk mener jeg 
her, at kommunikationen tilrettelægges efter modtagerens perspektiv 
og modtagelighed frem for efter budskabet eller afsenderens dagsorden. 
det betyder, at selv almindelige udvekslinger, som for eksempel mindre 
korrektioner, irritationer eller uoverensstemmelser, ikke bare kan finde 

sted, men skal håndteres på helt bestemte måder, 
hvis resultatet skal blive en fastholdelse eller ud-
bygning af en given relation frem for et brud.

medicinering fører ikke til sikkerhed i de rela-
tionelle kompetencer. medicin skaber mulighed 
for at se vanskeligheder og se egen del i konflik-
ter, men medicin giver ikke i sig selv en styrkelse 
af handlingskompetencer, men kan øge mulighe-
den for at lære sig/ eller øve sig i at anvende so-
ciale kompetencer. informanterne beskriver nogle 
gange større relationelle nederlag efter medicine-
ring end før medicinering, fordi indsigten i egne 
vanskeligheder skærpes, samtidig med at de socia-
le kompetencer, der skal bruges til at overkomme 
disse, ikke automatisk øges. 

kærester og børn fylder meget i fortællingerne. 
flere respondenter vil ikke have børn, fordi de er 
bange for, at deres børn vil arve deres adhd. men 
der er også eksempler på, at netop børn og kære-
ste tilhører en drøm om fremtiden.

Robert fortæller: Altså, man skal først finde en kæ-
reste, som man skal have [børn] med, og jeg ved 
da også godt, at hvis jeg fik børn, så ville det nok 
ikke være et forhold, der ville holde alligevel. Men 
på den anden side, hvad er chancen for, at han 
har ADHD også - eller hun, hvis det bliver en 
pige? Altså, det er også sådan noget jeg tænker på. 
Nå jo, og en anden ting, det er jo også sådan lidt 
noget, der går mig lidt på: Det er, hvor mange vil 
stifte familie med en på en førtidspension?

dette uddrag viser tydeligt, hvor mange faktorer 
der skal gå op i en højere enhed. først skal man 
finde en kæreste, og forholdet skal kunne vare i en 
længere periode, end man er vant til. og så kom-
mer de grundlæggende spørgsmål. hvem vil stifte 
familie med en på førtidspension? Vil barnet arve 
adhd? 

disse tanker, om ”hvad der skal til” for at få 
børn sammen med en kæreste, bærer præg af en 
særlig selvforståelse og positionering. den tager 
både afsæt i de mere praktiske forudsætninger og 
de selvbilleder, der konstrueres i takt med, at diag-
nosen sætter sig igennem som afvigelser fra nor-
malbilleder (goffman 1971). at få kæreste og børn 
og stifte familie er en form for institutionaliseret 
normalitet i relationsdannelse, som robert måler 

”der er altså tale om 
en individualisering 
af problemstillinger, 
der er såvel 
samfundsmæssige som 
relationelle bestemt, 
og de kan derfor ikke 
udelukkende håndteres 
individuelt eller løses 
gennem medicin”
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sig med. især når hans vennekreds er i fuld gang med denne livsproces. 
han italesætter både den følelsesmæssige anderledeshed, der blandt an-
det ses af, at hans forhold ikke er særligt lange, og den samfundsmæs-
sige position, som en eventuel førtidspension vil placere ham i. adhd 
fungerer dermed som en forskelssætter, der flytter selvbilleder og nor-
malitetsforståelser længere væk fra hinanden i forbindelse med at få 
børn.  milo har fået sine børn, inden han fik diagnosen:

Det første barn var faktisk med en pige på dating,  som jeg var sammen 
med i to uger. Vi kom ikke sammen - vi var sammen. Bare. Jamen, så 
endte det så med, at jeg er faren, jeg betaler. Jeg har lige kontaktet en ad-
vokat til at smide en ansøgning ind om, at jeg kan se barnet. 

Men jeg mødte så en pige efterfølgende, som jeg fik to børn sammen 
med, og dem har jeg på weekend. Det må jeg nok sige, det er det største, 
jeg har fået af de piller. At jeg har overskud til de børn dér. For før den 
pille – og da det skete, da var det ligesom at gå gennem en dør – dagen 
før jeg fik den pille, der kunne jeg kun ha` Konrad – Vera var for lil-
le dengang – Konrad i fireogtyve timer. Jamen jeg kunne slet ikke holde 
det ud. Mit hoved var fuldstændigt fyldt op. Og da jeg fik pillen, så lige 
pludselig så kunne han drive mig, hvor som helst ud, og det rørte mig 
slet ikke. Jeg var så glad. Fordi lige pludselig, så begyndte jeg at kon-
centrere mig om dem i stedet for mig selv. Så det var en af de rigtig store 
ting jeg fik, synes jeg. Jeg vil sige: Jeg fik mine børn.

 
milos fortælling om diagnosens og medicinens betydning for hans mu-
lighed for at være far på en måde, som han gerne selv vil, er interessant. 
milos fortælling med omdrejningspunkt i far rollen er en form for be-
skrivelse af, hvordan adhd giver betydning i forholdet til børn:
l at lave børn er ikke det samme som at blive far
l at blive far er ikke det samme som at være far i forhold til at kunne 

tilsidesætte egne behov
l medicin øger muligheden for at se sine børns behov, hvilket er en for-

udsætning for at skabe en relation
l en positiv relation til børnene øger mulighederne for at være far og 

motiverer til at gøre en ”indsats” – for eksempel i form af medicine-
ring.

adhd diagnose og medicin står også her som forskelssættere. de om-
råder, hvor milo udvikler sig i forhold til sine børn, indeholder de sam-
me vanskeligheder, som han har haft over for voksne. han har været 
ude af stand til at sætte sig ud over sine egne følelser, og det har giver 
ham betydelige vanskeligheder med at begå sig i alle sociale situationer, 
hvor det kræves, at man kan tage andres perspektiv. at det samme har 
været tilfældet med børnene, bliver ekstremt tydeligt, når han beskriver 
sin måde at være sammen med sin dengang 2-3 årige søn på et lille væ-
relse. medicinen er altså for ham også et hjælpemiddel til at kunne age-
re som far i såvel følelsesmæssig som forsørgelsesmæssig forstand. det 
sidste har han taget på sig fra starten ved at vedkende sig faderskabet, 

men nu er han parat til og i stand til også at invol-
vere sig følelsesmæssigt. 

sØger forklaringer i sig selV
selvom alle fortællinger i min undersøgelse (an-
dersen 2009) er unikke, er der nogle tværgående 
mønstre i de relationelle kontekster, som her kort 
resumeres.

l det er svært at fastholde længerevarende kær-
lighedsforhold. hvis informanterne har eller har 
haft længere kærlighedsforhold, beskrives disse 
ofte som båret af andet end kærlighed, for ek-
sempel loyalitet over for den anden eller frygten 
for at ende som en person, der er ude at stand 
til at nære dybe følelser eller at have børn. et 
forhold kan beskrives som en kontekst, der for 
en tid kan stabilisere det ustabile.

l informanterne har haft mange forhold og kæ-
rester, mange brud og store vanskeligheder ved 
at flytte et forhold fra forelskelse til noget ”an-
det”. et brud kan også fungere som en legitime-
ring af ikke at magte fuld deltagelse i relationer.

l medicinering giver ofte et nyt billede af dem 
selv og deres rolle i forhold til kæreste og fami-
lie. et nyt blik som fører til andre handlinger 
som for eksempel arbejdet for samvær og rela-
tion til sine børn. medicinen fungerer dermed 
som en katalysator for indtræden i almindelige 
kontekster som familier, børn og kærester ud-
gør. dog kræver det, at der reageres proaktivt i 
forhold til adhd gennem særlige hensyn og be-
stemte kommunikations former.

det kommer i fortællingerne til at fremstå, som 
om informanterne, og de alene, skaber dysfunktio-
nelle relationer til kærester og børn, og at de først 
kan se det, når de får medicin. ingen af disse re-
spondenter søger eller konstruerer forklaringer, 
som retter sig mod de vanskelige vilkår, de i øv-
rigt har eller har haft. der er ingen, der søger for-
klaringer i omgivelser, forhold eller muligheder. 

diagnose betyder medicin, og med den følger 
det nye syn på sig selv, som først og fremmest be-
tyder, at det bliver endnu mere klart, hvor dår-
lige de er til at navigere socialt. med denne ind-
sigt følger der igen indre krav til forandringer i de 
mønstre, der er bundet i adhd, og kun i et en-
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kelt tilfælde stilles der også krav til omgivelserne i form af særlig krav 
til kommunikation og andet. 

der er altså tale om en individualisering af problemstillinger, der er 
såvel samfundsmæssige som relationelle bestemt, og de kan derfor ikke 
udelukkende håndteres individuelt eller løses gennem medicin. det er 
vigtigt at diskutere, om neuropsykiatriske diagnoser generelt fører til 
en skærpet individualisering af sociale og relationelle problemstillinger 
og på den måde opløser en social sammenhængskraft.

forhold til Venner
de følelsesmæssige relationer til opvækstfamilier, som socialiserer, for-
mer og danner os som sociale væsner, overtages i ungdomsårene ofte 
af venner og ligestillede netværk (høgsbro1999). efterfølgende stif-
ter mange så deres egne familier. Venner og venneliv er et vigtigt fun-
dament for unges udvikling, men i det hele taget kan man sige, at vo-
res møde med andre bliver et udtryk for individets sammenkomst med 
den generaliserede anden (mead 2005) en generaliseret anden er ikke en 
fast størrelse gennem alle tider og aldre, men en måde at møde forvent-
ningen og normen i en given tid, alder og sted. Venner udgør altså en 
form for relationel kontekst. at have mange venner og en stor omgangs-
kreds optræder ofte som en forventning hos unge. på mange måder har 
en forestilling om ungdom og de mange venner dog avlet en moddis-
kurs, nemlig formuleringer som ”få, men tætte venner”. der bliver altså 
skabt en form for billede af, at mange venner betyder en form for over-
fladiskhed, som der så lægges afstand til gennem diskursen om få, men 
tætte venner.

denne moddiskurs anvendes også af respondenterne.

Her fortæller Cecilie: Jeg har haft få, men tætte veninder. Men de er så 
blevet skiftet ud. Altså, de har ikke holdt meget mere end et år eller to el-
ler tre. Så jeg har lissom skiftet omgangskreds mange gange.

få, men tætte venner er en italesættelse, der kan beskrives som en al-
mindelig diskurs, når informanterne bliver spurgt om deres relatio-
ner til venner. men at vennerne ikke kan holde til at være ven med ce-
cilie mere end et par år, er en interessant formulering. Vennerne slides, 
og de har retten til vælge hende fra, så hun må skaffe sig nye. en typisk 
refleksion for cecilie og en typisk kobling til adhd: hun er ikke til at 
holde ud lang tid ad gangen, og derfor er det klart, at de dropper hende. 
der rejses ikke kritik af andres handlinger over for hende, men det er 
klart og logisk, at de ikke kan holde hende ud. det er et vilkår, som hun 
må handle i henhold til. igen er den centrale forståelse af adhd som en 
indvendig egenskab omdrejningspunkt her.

kirsten beskriver også sin oplevelse af anderledeshed i relationer: 

Jeg kan huske det lige så tydeligt, at jeg altid følte, at jeg var uden for, 
selvom jeg stod lige midt i flokken. Altså som om, at jeg hører ikke til her. 
Hvad er der nu galt med mig? Altid. Og det var egentlig det, sådan har 

det altid været. Også med de venner, jeg havde op i 
teenageårene, og vi var egentlig en stor gruppe der 
mødtes hver weekend. Sådan den generelle følelse 
igennem det hele. At være for anderledes, og hvad 
laver jeg egentlig her altså.

ikke at høre til, men at være uden for, selvom du 
befinder dig midt i en gruppe, er et gennemgående 
mønster i fortællingerne. at være en del af en rela-
tionel kontekst uden at føle sig som en del. 

et andet gennemgående træk er, at den uro, 
der er forbundet med adhd, ikke kun er vanske-
lig for respondenterne. de relationelle kontekster 
i form af omgivelser, familie og venner har svært 
ved at udholde uroen, den meget ligefremme tale 
og manglen på eftertænksomhed. det går også ud 
over andre, og det koster venner, og på den måde 
kommer det til at fremstå som logisk, at det er 
dem, det er galt med, fordi de har adhd. 

det er svært at få venner, beholde venner og 
udvikle venskaber, når man har adhd. den rela-
tionelle dimension konstrueres på vennesiden som 
domineret af tab, udskiftninger og produktion af 
ensomhed. når medicineringen indsættes, skabes 
der mulighed for at se, hvad det er, respondenter-
ne selv gør galt, men indsigten alene skaber ikke 
en ny situation. der skal udføres sociale handlin-
ger og initiativer på en måde, der tilgodeser socia-
le ritualer og samhandling, hvis ensomheden skal 
brydes (goffman 1971). 

informanternes adfærd giver problemer i den 
sociale samhandlingsorden. direkte meldinger 
kan enten skabe en forestilling hos andre om, at 
afsenderen er et stærkt menneske med meget 
selvværd eller en ubehøvlet person, hvilket jo in-
viterer til vidt forskellig respons. respondenter-
ne beskriver det som et udtryk for, at de siger det, 
de tænker. de kan ikke vælge mellem forskellige 
kommunikative udtryksformer – for de har ikke 
sådanne udtryksformer til rådighed. 

de har aldrig lært, hvordan man skaber den 
kontakt med andre, som kræves, hvis man vil have 
venner, der bliver der i længden. kontakten med 
andre indebærer, at kommunikationen indeholder 
flere lag, hvor både følelser, den andens blik, em-
pati og budskaber fletter sig sammen i komplice-
rede mønstre. det er en del af en grundlæggende 
menneskelig socialisering og indlæring af kompe-
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tencer at begå sig socialt (goffman 1971). disse komplicerede mønstre 
kan ikke bare læres. de skal mærkes og erfares gennem øvelser og træ-
ning, og netop denne brik mangler voksne med adhd ofte. deres uro, 
de mange skift, de tabte og misforståede spejlinger fra andre og tab af 
detaljer og præmisser i det sociale samspil, har givet dem et ”hul” i de 
sociale og kommunikative færdigheder. det opdager de til dels, når de 
får medicin, og med den nye erkendelse følger ansvar og skyld snarere 
end træning i nye handlinger. respondenterne sætter ikke nogen dags-
orden, men forsøger af al magt at indtræde i den generaliserede andens 
forestillingsverden og den praktiske og faktiske virkelighed, som udspil-
ler sig her. der konstrueres dobbeltbilleder, hvor det er nemt at skaf-
fe sig nye venner og bekendte, men hvor det er svært at fastholde og ud-
vikle kontaktflader gennem længere tid. 

stærk diskurs farVer Billedet
den diskurs, der omkranser adhd som fænomen, er så stærk og uigen-
nemtrængelig som egenskabsforståelse (skytte 2006), at alt, hvad der 
foregår mellem respondenterne og omverden, farves og beskrives gen-
nem denne diskurs. alle betydningsfulde svigt, overgreb, savn, sorg og 
glæder forklares, fortolkes og udvikles gennem en adhd diskurs, hvor 
det er respondenterne og deres adfærd, der er skyld i alle vanskelig-
heder, og at disse vanskeligheder funderes i adhd som diagnose. re-
spondenternes liv, deres deltagelse i relationelle kontekster og synet på 
sig selv kan kun forandres ved, at respondenterne forandrer sig. foran-
dring kan skabes gennem medicinering, fordi medicin giver selvindsigt, 
og dermed åbner for adfærdsregulering. adfærdsregulering skaber basis 
for en ny indlæring af sociale ritualer, der fungerer som indtræden i en-
hver social samhandling.

undtagelsen i denne logik er informanternes forhold til forældre og 
søskende. relationerne her adskiller sig ved, at respondenterne stiller 
krav til forældre, og reagerer med at bryde kontakten, hvis ikke foræl-
drene tager særlige hensyn og agerer passende i forhold til adhd ker-
nesymptomer.

samtidig beskrives adhd af respondenter som et fænomen, der ka-
rakteriser deres eget indre på en måde, som gør det svært for andre 
mennesker at navigere socialt sammen med dem. adhd er i den for-

stand ikke en flydende betegner, men et udtryk 
for en indre social deficit.

en lidt længere konklusion indeholder også en 
diskussion af de moddiskurser og modstandsfor-
mer, der konstrueres i for eksempel nikolejs for-
tælling:

For mig – der er ADHD det, lægerne kalder en be-
stemt måde at tænke og være og føle på. Altså for 
mig, der findes det ikke. Jeg er ikke religiøs, og jeg 
er ikke specielt bange for anderledeshed. Så for 
mig er det helt naturligt, at nogle mennesker er 
bygget anderledes end andre. Jeg er mere af den 
overbevisning, at inden for menneskeracen, der er 
forskellige mutationer, som har forskellige styrker, 
forskellige svagheder, forskellige funktioner i for-
hold til den natur og den kultur de fungerer i. og 
der tror jeg på den teori om, at vi bare er uheldi-
ge, at ADHD personligheden passer rigtigt dårligt 
ind i det samfund, vi har opbygget i Europa. 

nikolejs fortælling om, at adhd bedst forstås 
som en uheldig anderledeshed i en vestlig kultur, 
er et eksempel på, hvordan diagnosen også kan 
forstås som et åbent begreb, hvor det er omgivel-
sernes forståelse og håndtering af de konkrete si-
tuationer, der indholdsfylder diagnosen i et konti-
nuum fra betydningsløs til et handicap, der fører 
til social eksklusion og/ eller manglende social 
sammenhængskraft.

i en tid, hvor antallet af adhd diagnoser vok-
ser betydeligt, vilkårene for det sociale arbejdes 
strammes, og den samfundsmæssige individualise-
ring af problemstillinger skærpes, må diskussio-
ner og analyser på baggrund af aktørperspektiver 
nødvendigvis forstærkes. for det første fordi det 

”den samlede oplevelse af manglende 
anerkendelse og manglende respekt 
skaber en barriere for informanten, 
som er vanskelig at overvinde”
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er vigtigt, at socialt arbejde tager afsæt i, hvilke perspektiver bruger-
ne af socialt arbejde anvender, når de ser på sociale indsatser og hjæl-
peformer. disse perspektiver er afgørende for, hvordan det sociale ar-
bejdes praksisformer forstås og fortolkes, og dermed i hvilken grad det 
kan producere et positivt output i form af, at brugerne føler sig hjul-
pet/støttet og at sociale indsatser reducerer omfanget af det sociale pro-
blem. for det andet er det nødvendigt, at brugerne i højere grad rustes 
til at ”drive” eller tage ansvar for håndtering af deres egne vanskelighe-
der. klientiseringsproblematikker er kendte bivirkninger i det danske 
velfærdssystem (mik-meyer 2004), men der mangler fortsat en proak-
tiv drivkraft i udvikling af metodiske tilgange i det sociale arbejde. til-
gange, der i respekt for brugernes forståelse, fortolkning og definition af 
de konkrete vanskeligheder og behov for hjælp skaber rammer for, at de 
selv kan definere hjælpeformer og relevante indsatser samt tage ansvar 
for håndtering af egen situation. i denne sammenhæng viser artiklen, 
at de voksnes fortællinger og fortolkninger af adhd har betydning for, 
hvordan de forstår sig selv, deres opvækst, deres egne børn og venner: 
kort sagt, hvordan adhd har betydning for deres væren i verden. disse 
betydningsmønstre er vigtige for at kunne forstå hvilket handlingspo-
tentiale, der er til rådighed hos såvel de voksne med adhd som de so-
ciale tilbud, der stilles til rådighed. fremtiden kalder på, at de voksne 
med adhd spiller en central rolle i såvel definition af problemer og be-
hov samt hvilke former for indsatser, der er relevante.

det må konkluderes, at adhd diagnosen giver mest mening som et 
åbent begreb, der rummer en række komplicerede og sammenflettede 
problemstillinger, der skal forstås og analyseres differentieret og indi-
viduelt, og håndteres i tætte partnerskaber mellem borgerne selv, deres 
netværk og de sociale hjælpeforanstaltninger, som måtte være relevante 
i den givne situation. en tydeliggørelse af dette kan for eksempel være 
at få udviklet ”voksen-diskurser” om adhd frem for fortsat at anvende 
børne-diskurser som udgangspunkt for at forstå de voksnes situation. 
samtidig vil det være hjælpsomt at afvise de stereotype billeder af, hvil-
ke konsekvenser en adhd diagnose kaster af sig, og i langt højere grad 
arbejde med at udvikle sociale analyser, som kan styrke udredningen af, 
hvilke former for problemer den enkelte oplever i tilknytning til diagno-
sen, hvordan disse problemer bedst kan håndteres og hvilke former for 
hjælp og støtte, der skal ydes fra såvel private som offentlige netværk 
– herunder også arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. den voks-
ne med en adhd-diagnose kan ikke kategoriseres ensartet i det socia-
le arbejde, men kræver, at der arbejdes aktivt med at udvikle differen-
tierede og fleksible indsatser såvel inden for beskæftigelsesområdet som 
familieområdet. det er vigtigt, at der i det sociale arbejde lægges vægt 
på at undersøge, hvordan en diagnose spiller sammen med forskellige 
former for sociale markører, der både alene og sammen med en diagno-
se som adhd udmøntes forskelligt. forskellige former for sociale pro-
blemer spiller sammen med markører som køn, alder, klasse og etnici-
tet samtidig med, at diagnosen adhd også kan optræde. derfor er det 

centralt, at diagnosen ikke opfattes som en be-
stemt kategori i det sociale arbejde, men at dens 
betydninger undersøges og analyseres i relation til 
andre sociale markører, når indsatser og hjælpe-
former skal tilrettelægges. i denne proces er det 
- jævnfør ovenstående – afgørende, at brugerens 
egen forståelse og fortolkning af såvel problem 
som indsats har en central plads. socialt arbejde 
er som praksisfelt den arena, hvor hovedparten af 
de sociale problemer, der kan koble sig til en ad-
hd-diagnose skal håndteres. det betyder, at det 
er afgørende for det sociale arbejde at udvikle til-
gange, der i højere grad kan skabe et produktivt 
udbytte i arbejdet med voksne adhd-diagnosti-
cerede. der skal udvikles tilgange, hvor de diagno-
stiske kriterier ikke alene danner afsæt for forstå-
else af problemfeltet, men blot danner afsæt for en 
social faglig undersøgelse og analyse af en række 
sociale markører, der spiller sammen i differentie-
rede mønstre, og dermed kræver en differentieret 
indsats. en indsats, som ikke alene skal leveres 
af socialt arbejde, men også af arbejdspladser, ud-
dannelsesinstitutioner, private netværk, og hvor 
brugeren er centralt placeret i arbejdet. l
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