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TITEL:
’Der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert, når man snakker faglige vurderinger’ – En
institutionel etnograﬁsk undersøgelse af forholdene for udfoldelse af skønnet i en vurdering af
kriminalitetstruede unge og deres familiers problemer og behov’

RESUME:
I Mettes afhandling undersøges, hvordan skønnet konstrueres af professionelle, når familiers
problemer og behov vurderes i en kommunal forvaltning, hvor praksis ønskes ændret.
Professionelles skønsudfoldelse forstås dels som frit og dels som styret af organisatoriske
forhold. I afhandlingen fremanalyseres derfor, hvad der strukturerer, på hvilken måde det gør
det, samt hvordan de styrende elementer fortolkes og omformes på forskellige niveauer af
organisationen. Ved at anvende en institutionel etnograﬁsk tilgang bidrager denne afhandling
med nye indsigter i, hvordan fem grupper af professionelle, som er sat til at løse
specialiserede såvel som fælles tværgående opgaver, udfolder skønnet forskelligt i mødet med
samme familie. Samtidig bidrages med viden om, hvordan politiske og ledelsesmæssige
beslutninger om og fortolkninger af rammer, økonomi, metoder og hverdagens opgaveløsning i
vid udstrækning virker styrende for, hvordan de professionelle kan udfylde det skønsmæssige
frirum.
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