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Indhold
Forråelse i myndigheds arbejde – hvad 
viser forskningen?
 Baggrund
 Formål
Metode
 Resultater

Refleksion 1
Hvilke årsager ser I som medvirkende til at 
forråelse sker i praksis?

Refleksion 2
Hvordan forebygges forråelse bedst muligt 
personligt, kollegialt, organisatorisk?

Opsamling



Baggrund

Hvorfor et forskningsprojekt om forråelse i 
myndighedsarbejde?

Opmærksomhed på en "hård tone" i de studerendes 
studiepraktik 

Opmærksomhed på tonen og adfærden indenfor 
professionelt hjælpearbejde - "Når gode mennesker handler ondt 
– Tabuet om forråelse" (Birkmose, 2013)

Fra dokumentarprogrammer og sociale medier

Undersøgelser viste, at socialrådgivere er den mest stressede 
faggruppe blandt danske lønmodtagere (NFA, 2018; COWI, 2018)

Stigning i antal borgerrådgivere/lokale ombudsmænd (fra n:16 i 
2011 til n:36 i 2021)



EN KONTRAST 
TIL HVEM 
”VI” ER –
SOM 
MYNDIGHEDS 
ARBEJDERE

Fx ‘En socialrådgiver skal kunne tale med mennesker, så de 
føler sig hørt og respekteret’

(Børne- og Undervisningsministeriet, 2022)

Professionens etiske grundprincipper
Værdi 1: Individets værdighed
Hvert enkelt menneske rummer værdi – uafhængigt af individuelle evner, bidrag til 
samfundslivet og adfærd…………..

Værdi 2: Social retfærdighed
Socialrådgiveren har i kraft af sin profession et særligt ansvar for at fremme social 
retfærdighed,…. i relation til samfundet…. og i forhold til den enkelte borger.

Værdi 3: Professionel integritet
Kvaliteten af socialrådgiverens arbejde afhænger af den enkeltes professionelle 
integritet, som indebærer evnen til at handle selvstændigt, ærligt og i 
overensstemmelse med sine etiske principper.

Værdi 4: Medmenneskeligt ansvar
Socialrådgiveren har i kraft af sin professionelle kompetence og sin kontakt med 
udsatte og sårbare grupper et særligt ansvar for at vise omsorg og forebygge, modvirke 
og afhjælpe, at borgeren lider social nød.



Formål

At skabe øget viden om og 
evidens for forråelse i 
socialt arbejde med henblik
på at forebygge/afhjælpe
fænomenet bedst muligt; 
på individ-, institutions- og 
professions niveau



Forskningsspørgsmål

 Hvad forstås ved forråelse i socialt 
arbejde?

 Hvor udbredt er fænomenet?
 Hvordan kommer det til udtryk i socialt 

arbejde?



Definition af forråelse

”Forråelse er et gammelt dansk begreb 
for den udviklingsproces, hvor man 
gradvist bliver mere og mere rå og 
brutal i sin måde at tænke og handle 
på. Forråelsen dukker op, når man ikke 
kan gennemskue situationen..... 
Afvisninger, hånlighed, 
følelseskulde, trusler og ignoreringer 
kan komme til at virke som logiske 
reaktioner – også for professionelle, 
der ved bedre.” (Birkmose, D., 2015, s.31)



Men hvordan undersøges 
forråelse bedst muligt?



Borgerrådgivere 

"Borgerrådgivere er en slags kommunale 
ombudsmænd, som på flere måder 
bidrager til at forebygge fejl og mangler i 
sagsbehandlingen, og som kan hjælpe 
borgere….. De yder rådgivning og 
vejledning af borgerne og kan f.eks. bistå 
borgeren, når kommunikationen mellem 
borger og forvaltning er gået i hårdknude, 
og hjælpe borgeren med at klage over en 
afgørelse”

Eiriksson, B.A., og Nordland, I. (2020). ”Borgerrådgiver - Sikring af borgernes 
retssikkerhed”. Justitia
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DATAINDSAMLING

• Litteraturstudie – eksisterende 
forskning

• Dokumentanalyse 
• Eidetisk variation 

(begrebsanalyse)
• Systematisk kortlægning af 

forråelse i 13 kommuner 

10



Resultater



At borger, i mødet med myndighed 
eller myndighedsperson, føler sig 

uretmæssigt:

• ignoreret/overset, 
• sanktioneret, 
• mistænkeliggjort,
• afvist,
• umyndiggjort/latterliggjort eller
• irettesat/skældt ud

Hvad forstås ved 
forråelse

i 
myndighedsarbejde 

– fra
borgerperspektiv?



Eksempler på de 3 hyppigste former 
for forråelse i undersøgelsen  

Ignoreret: Fx. at rådgiver ikke besvarer 
borgers opkald, ikke svarer på mails, ikke 
følger op på tidligere aftaler og ikke 
holder deres løfter.

Afvist: Fx. at borgere føler sig afvist, når de 
kommer med bekymringer ift. deres 
børn, deres ældre forældre, deres 
plejekrævende ægtefæller mv.. At 
borgere føler sig afvist, når de ikke 
modtager den indsats, der var aftalt.

Umyndiggjort/Latterliggjort: Fx. at 
borgere ikke føler sig taget alvorligt. At 
borger føler sig talt ned til og mødt med 
nedsættende adfærd.



Eksempler på at borger føler sig uretmæssigt ignoreret:

”En borger er af flere omgange blevet bedt om at indsende mere dokumentation 
uden, at borgeren har fået svar og opsøger nu Borgerrådgiver for at få hjælp.”

”Borgers mor er netop død og borgers gamle far, der bor i eget hus, kan ikke
længere klare sig selv efter hustruens død. Borger henvender sig til kommunen for
at få råd og vejledning om en ældrebolig til faderen, men oplever at den
pågældende medarbejder er ‘ufølsom’ og hurtigt afviser ham ved at udtale: “Din
far opfylder ikke kriterierne”. Borger oplever det krænkende, at medarbejderen ikke
vil forholde sig konkret til faderens situation og i det mindste høre, hvilke
oplysninger familien har til en ansøgning om ældrebolig”.



Eksempler på at borger føler sig uretmæssigt afvist:

”Borger henvender sig som partsrepræsentant for sin 23-årige søn, der lider af 
alvorlig muskelsygdom og følgelig er kørestolsbruger. Sønnen har BPA -
ordning, men familien er nu blevet frataget 10 ugentlige timer af ordningen 
uden en begrundelse, de forstår”.

”Borger oplever ikke at få den rigtige hjælp eller støtte som hun er visiteret til.”



Eksempler på at borger føler sig uretmæssigt 
umyndiggjort/latterliggjort:

”Borger er blevet bedt om at gemme de gamle brok bandager for at vise 
sagsbehandleren i borgerservice at han ikke med vilje ødelægger dem- fx ved 
forkert vask. Det opleves meget ydmygende for ham”.

”Borger med Downs syndrom har fået stoppet sin ledsagerordning, uden at der er 
truffet en afgørelse og uden klagevejledning”.



Eksempel på "flere forråelsestyper":

”Borger svært gangbesværet, har behov for specialsko, kommunen vurderer, at 

gamle og nedslidte sko er tilstrækkelige. Sagsbehandler har angiveligt udtalt, at 

der jo bare kan stå et par dyre sko, hvis borger dør om 14 dage”.



KONKLUSION



Refleksion 1

Hvad ser I som medvirkende 
årsager til at forråelse sker?

LINK TIL PADLET 1: 

https://padlet.com/Lulu_LJHP/j0t3unb4oz6rhief



Refleksion 2

Med udgangspunkt i jeres fag og 
praksiserfaringer, hvilke teorier, 
værktøjer, metoder m.v. oplever I 
virker bedst til forebyggelse af 
forråelse; personligt, kollegialt og 
organisatorisk?

LINK TIL PADLET RUNDE 2: 

https://padlet.com/Lulu_LJHP/2l2jok4f6gbmi3yp



Tak for i dag 

Kontakt info
Lulu Hjarnø
Ph.d. Lektor i Socialt Arbejde
LJHP@ucsyd.dk

Heidi Fischer Eskildsen
Adjunkt i Socialt Arbejde
HFES@ucsyd.dk

mailto:LJHP@ucsyd.dk
mailto:HFES@ucsyd.dk

	Dias nummer 1
	Indhold
	Baggrund�
	EN KONTRAST TIL HVEM ”VI” ER – SOM MYNDIGHEDS ARBEJDERE
	Formål
	Forskningsspørgsmål
	Definition af forråelse
	Men hvordan undersøges forråelse bedst muligt?
	Borgerrådgivere 
	DATAINDSAMLING
	Resultater �
	Dias nummer 12
	Eksempler på de 3 hyppigste former for forråelse i undersøgelsen  
	Eksempler på at borger føler sig uretmæssigt ignoreret:
	Eksempler på at borger føler sig uretmæssigt afvist:
	Eksempler på at borger føler sig uretmæssigt umyndiggjort/latterliggjort:
	Eksempel på "flere forråelsestyper":
	KONKLUSION
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21

